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INFECTIOUS DISEASES IN POLAND IN 2014*
CHOROBY ZAKAŹNE W POLSCE W 2014 ROKU*
National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene in Warsaw,
Department of Epidemiology
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
Zakład Epidemiologii
ABSTRACT
PURPOSE of the STUDY. The aim of the study is to assess epidemiological situation of infectious and parasitic
diseases in Poland in 2014, and an indication of the potential health risks from communicable diseases occurring
in other areas of the globe.
MATERIAL AND METHODS. This paper is a summary of the analysis and evaluation of the results of
epidemiological surveillance of infectious diseases in Poland in 2014, and those elements of European and
global epidemiological background, which in this period had an impact on the epidemiological situation in
Poland or constituted a threat.
The main source of data for this study are statistical reports included in annual bulletins “Infectious diseases and
poisoning in Poland in 2014” and “Immunizations in Poland in 2014” (NIPH-PZH, GIS, Warsaw 2015) and the
data contained in the articles of „Epidemiological chronicle” presented in the
Data on deaths are based on the statement of the Department for Demographic Research and Labour Market
CSO presenting numbers of deaths from infectious and parasitic diseases registered in Poland in 2014, and in
the previous years.
RESULTS. Upper respiratory tract infection classified as “suspected flu and the flu season” in the since many
years are the largest position among the diseases subject to disease surveillance. In the last decade, particularly
large increase in the incidence of upper respiratory tract infection was reported in the flu season 2013., when the
increase in comparison to the median of years 2008-2012 amounted to 189.8%. In 2014. Number of reported
cases was 3 137 056 which represented a nonsignificant decrease of 0.8% compared with the previous year.
However, compared to the median of the years 2008-2012 it was an increase of 187.4%.
Better then based on calendar year is a picture obtained by examining the incidence of seasonal periods in the
annual, but counted from 1 September to 31 August of the following year. In such a setup, in the 2012/2013
season were recorded 3 025 258 of cases, and in the season 2013/2014 recorded number was 2 780 945. In such
a way in the 2013/2014 season decrease in the number of cases as compared to the season 2012/2013 was 8%.
Another group of infections with a high incidence are intestinal ones. In 2014. Incidence of intestinal infections
with Salmonella etiology increased in comparison with the previous year by 10.8%, but in relation to the median
of 2008-2012 was lower by 7.3%.
Incidence of an important group of intestinal infections, which are diarrhea cases in children under 2 years,
increased in 2014. in the category of infections of viral etiology and a decreased among bacterial ones.
In 2014. upward trend of intestinal infections caused by viruses persited. Among these infections dominated
rotavirus infections in children.
Number of reported foodborne infections of viral etiology was 51 561 (134.0/100 000). Most of them were
caused by rotavirus: 33 789 (87.8/100 000).
Number of cases of whooping cough reported in 2014 was 2 101 (5.5/100 000), it was a decrease of incidence as
compared with the previous year by 3.7%.
After the epidemic increase in cases of rubella in 2013. there has been a decline in the incidence of the disease
by 84.7%. No single case of congenital rubella was reported.
*Article was written under the task No.6/EM/2015/Praca została wykonana w ramach zadania nr6/EM/2015 r.
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In 2014. it were reported 110 cases of measles (0.29 / 100 000).
In 2014. Number of cases of invasive diseases caused by H. influenzae was 41, incidence: (0.11 / 100 000).
This was an increase of 64.1%, as compared with the previous year. Among them, the number of sepsis cases
increased by 150% from 10 to 25. None of these cases was fatal.
The number of invasive diseases caused by Streptococcus pneumoniae in 2014. amounted to 704. In comparison
with 2013. This was an increase of 30.4%, but as compared with the median of the 2008-2012 period it was
91.9%. Among the cases of invasive S. pneumoniae infections 59 were fatal.
The downward trend in the incidence of tuberculosis in total (all forms of TB) is clearly sustainable. In 2014.
Incidence of this disease has decreased in comparison with the previous year from 18.8 / 100 000 to 17.4 and
pulmonary tuberculosis from 17.8 to 16.4 / 100 000.
In 2014. There were reported 1 157 cases of newly diagnosed HIV infections (3.01 / 100 000). And it was not
a significant increase in the incidence of 4.5%, as compared with the previous year. The number of reported new
AIDS cases decreased by 8.6%.
In recent decades, there were no indiginus cases of malaria in Poland. Registered cases of malaria apply to
persons who acquired it abroad in endemic areas. 19 such cases were reported in 2014.
In 2014. there were no cases of diphtheria, poliomyelitis, rabies and viral haemorrhagic fevers with exception of
dengue, of which 15 cases acquired in endemic areas were reported.
Total number of deaths due to infectious and parasitic diseases in 2014 in Poland. was 2 169. The share of deaths
from these causes in reference to the total number of deaths was 0.58%, and mortality due to infectious diseases
was 5.6 per 100 000. Most deaths (24.6%) were caused by tuberculosis and its consequences.
Key words: infectious diseases, epidemiology, public health, Poland, 2014
STRESZCZENIE
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i pasożytniczych w Polsce w 2014 r. oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia populacji ze strony chorób zakaźnych występujących w innych obszarach globu.
MATERIAŁ I METODY. Praca stanowi podsumowanie analizy i oceny wyników nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi na terenie Polski w 2014 r. oraz tych elementów europejskiego i światowego
tła epidemiologicznego, które w omawianym okresie miało wpływ na sytuację epidemiologiczną w Polsce lub
stanowiło dla niej zagrożenie.
Głównym źródłem danych do tego opracowania są zestawienia statystyczne zawarte w biuletynach rocznych
„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 roku” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2014 roku” (NIZP-PZH, GIS, Warszawa 2015) oraz dane zawarte w poszczególnych artykułach kroniki epidemiologicznej zamieszczonej w bieżącym numerze Przeglądu Epidemiologicznego.
Dane o zgonach oparte są o zestawienia Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS dotyczących zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych zarejestrowanych w Polsce w 2014 r. i w latach
wcześniejszych.
WYNIKI. Zakażenia górnych dróg oddechowych klasyfikowane jako „grypa i podejrzenia zachorowań na grypę” w kolejnych latach stanowią najliczniejszą pozycję wśród chorób podlegających nadzorowi epidemiologicznemu. W ostatniej dekadzie szczególnie duży wzrost zapadalności na zakażenia górnych dróg oddechowych
odnotowano w 2013 r., w którym przyrost w stosunku do mediany z lat 2008-2012 wyniósł 189,8%. W 2014 r.
zgłoszono 3 137 056 zachorowań co stanowiło nieistotny statystycznie spadek o 0,8% w porównaniu z rokiem
ubiegłym. Jednak w stosunku do mediany z lat 2008-2012 był to wzrost o 187,4%.
Od zestawień w skali roku kalendarzowego lepszy obraz zmian zapadalności na grypę i inne wirusowe zakażenia układu oddechowego uzyskujemy badając zapadalność sezonową w okresach również rocznych, ale liczonych od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, w takim zestawieniu w sezonie 2012/2013 zarejestrowano
3 025 258 zachorowań, a w sezonie 2013/2014 2 780 945. W takim zestawieniu w sezonie 2013/2014 spadek
liczby zachorowań w stosunku do sezonu 2012/2013 wyniósł 8%.
Grupę zakażeń o wysokiej zapadalności stanowią również zakażenia jelitowe. W 2014 r. zapadalność na zakażenia jelitowe o etiologii salmonellozowej wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 10,8%, lecz w stosunku
do mediany z lat 2008-2012 była niższa o 7,3%.
Ważna grupa zakażeń jelitowych, jaką stanowią biegunki u dzieci do lat 2, wykazała w 2014 r. wzrost w kategorii zakażeń o etiologii wirusowej, wśród których dominowały zakażenia wywołane rotawirusami, oraz spadek
zachorowań o etiologii bakteryjnej.
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Zakażeń pokarmowych o etiologii wirusowej zarejestrowano 51 561 (134,0/100 000). Wśród nich najwięcej
było wywołanych przez rotawirusy – 33 789 (87,8/100 000).
W 2014 r. odnotowano 2 101 zachorowań na krztusiec (5,5/100 000), co oznacza spadek zapadalności w porównaniu z poprzednim rokiem o 3,7%.
Po epidemicznym wzroście zachorowań na różyczką w 2013 r. nastąpił spadek zapadalności na tę chorobę
o 84,7%. Nie odnotowano ani jednego przypadku różyczki wrodzonej.
W 2014 r. odnotowano 110 przypadków zachorowań na odrę (0,29/100 000).
W 2014 r. liczba zachorowań na choroby inwazyjne wywołane przez H. influenzae wyniosła 41 (0,11/100 000).
Był to wzrost o 64,1%. Wśród nich liczba przypadków sepsy wzrosła o 150% z 10 do 25. Żaden z tych przypadków nie zakończył się zgonem.
Liczba zachorowań inwazyjnych wywołanych przez Streptococcus pneumoniae w 2014 r. wyniosła 704. W porównaniu z 2013 r. był to wzrost o 30,4%, a w porównaniu z medianą z lat 2008-2012 o 91,9%. Wśród inwazyjnych zachorowań o etiologii S. pneumoniae 59 zakończyło się zgonem.
Spadkowa tendencja zapadalności na gruźlicę ogółem (wszystkie postaci gruźlicy) ma wyraźnie trwały charakter. W 2014 r. zapadalność na tę chorobę zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim z 18,8/100 000 do
17,4 a na gruźlicę płuc z 17,8 do 16,4/100 000.
W 2014 r. zgłoszono 1 157 przypadków nowo rozpoznanych zakażeń HIV (3.01/100 000). Był to nieznamienny
wzrost zapadalności o 4.5%. Natomiast liczba zachorowań na AIDS zmniejszyła się o 8.6%.
W ostatnich dekadach nie stwierdzono występowania w Polsce przypadków malarii rodzimego pochodzenia. W 2014
roku zarejestrowano 19 przypadków malarii u osób, które zakaziły się za granicą na obszarach endemicznych malarii.
W 2014 r. nie odnotowano zachorowań na błonicę, nagminne porażenie dziecięce, wściekliznę oraz wirusowe gorączki krwotoczne poza dengą - zgłoszono 15 przypadków zakażeń nabytych w obszarach endemicznych.
Z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych w 2014 r. zmarło w Polsce ogółem 2 169 osób. Udział zgonów
z tych przyczyn w ogólnej liczbie zgonów wyniósł 0,58%, a umieralność 5,6 na 100 000 ludności. Najwięcej
zgonów (24,6%) spowodowała gruźlica i jej następstwa.
Słowa kluczowe: choroby zakaźne, epidemiologia, zdrowie publiczne, Polska, rok 2014
PURPOSE OF THE STUDY

CEL PRACY

The aim of the study was to assess the epidemiological
situation in the field of infectious and parasitic diseases in
Poland in 2014. and pointing to the potential health risks of
the population from communicable diseases occurring in
other areas of the globe.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
w zakresie chorób zakaźnych i pasożytniczych w Polsce w 2014 r. oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń
dla zdrowia populacji ze strony chorób zakaźnych występujących w innych obszarach globu.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The source of data for this study are statistical
reports included in bulletins annual “Infectious diseases
in Poland in 2014” and “Immunizations in Poland
in 2014” (1, 2) and the data contained in the articles
of this year’s chronicle epidemiological, in which
the authors provide detailed discussion on selected
infectious diseases. Data on deaths from infectious
and parasitic diseases registered in 2014. and in the
previous years were obtained from the data collected
by the Department for Demographic Research and
Labour Market „CSO”.
Data on the incidence of infectious diseases,
were collected on the basis of the “Regulation of the
Minister of Health on the notifications of suspicion or
diagnosis of infection, infectious disease or death due
to infection or infectious disease” (Dz. U., 2013, pos.
848), containing (m .in.) list of diseases (infections,

Źródłem danych do tego opracowania są zestawienia statystyczne zawarte w biuletynach rocznych
„Choroby zakaźne w Polsce w 2014 roku” i „Szczepienia ochronne w Polsce w 2014 roku” (1, 2) oraz dane
zawarte w poszczególnych artykułach tegorocznej
kroniki epidemiologicznej, w których Autorzy dokonali szczegółowego omówienia problemów doty0czących wybranych chorób zakaźnych. Dane dotyczące
zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych
zarejestrowanych w 2014 r. i w wybranych latach
wcześniejszych uzyskano z zestawień Departamentu
Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS.
Dane o zachorowaniach na choroby zakaźne, zbierane były na podstawie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej” (Dz. U., 2013, poz. 848), za169
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deaths), for which doctors should report to the state
sanitary inspection. It was a regulation to “The Law
of 5 December 2008. On preventing and fighting
infections and infectious diseases in humans” (Dz. U.
2008, pos. 1570).

wierającego (m.in.) wykaz chorób (zakażeń, zgonów),
które lekarze winni zgłaszać do państwowej inspekcji
sanitarnej. Jest to rozporządzenie do „Ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, poz. 1570).

RESULTS AND DISCUSSION

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Table 1. “Infectious diseases in Poland in 20082014. Illness, incidence per 100 000 population and
the number of deaths, “contains a compilation of
figures for selected diseases which are notifiable under
epidemiological surveillance in Poland.
Upper respiratory tract infections. In 2014.
There were reported 3 137 056 (8 151.6 / 100 000)
cases of upper respiratory tract infections, classified
as suspected cases of influenza. “In comparison with
2013. this represented a decrease of incidence by
0.8%, which gives almost the same incidence as in the
previous year. It should be noted, that 2013 was a year
with a particularly high incidence of this disease group
and in relation to the median of years 2008-2012 it was
an increased incidence of 189.8%.
Better then based on calendar year is a picture
obtained by examining the incidence of seasonal
periods in the annual, but counted from 1 September
to 31 August of the following year. In such a setup,
in the 2012/2013 season were recorded 3 025 258 of
cases, and in the season 2013/2014 recorded number
was 2 780 945. In such a way in the 2013/2014 season
decrease in the number of cases as compared to the
season 2012/2013 was 8%.
As every year, the incidence of flu and flu suspected
cases was the highest in children in the age group 0-14
years, among which it was 26 543.6 / 100 000, almost
three times more than in the general population. In
2013. It reported a high number of deaths (115) due to
this disease. For comparison, in 2012. number of deaths
from flu and flu-like illness was 4, in 2014. Number
of deaths was 11, and the median for years 2008-2012
was 28 deaths. In 2014. the number of confirmed
cases of influenza reached 437. The annual number of
laboratory confirmation of influenza are highly variable
resulting rather dubious representativeness of referrals
for laboratory testing than with the relationship of
cases of influenza to the number of registered cases of
upper respiratory tract infections. For many years this
problem has not been solbed in a manner consistent
with good epidemiological practice. Major objections
raises too high dispersion of the incidence of upper
respiratory tract infections between provinces. There is
still a need to introduce an uniform system for reporting
flu and flu-like infections by primary care physicians.

Tabela 1. „Choroby zakaźne w Polsce w latach
2008-2014. Zachorowania, zapadalność na 100 000 ludności i liczba zgonów” zawiera zestawienia danych liczbowych dotyczących wybranych chorób podlegających
zgłoszeniu w ramach nadzoru epidemiologicznego.
Zakażenia górnych dróg oddechowych. W 2014 r.
zgłoszono 3 137 056 (8 151,6/100 000) przypadków
zakażeń górnych dróg oddechowych klasyfikowanych jako „grypa i podejrzenia zachorowań na grypę”.
W porównaniu z 2013 r. stanowiło to spadek zapadalności o 0,8 %, i jest to niemal identyczna zapadalność
jak w roku poprzednim. Należy jednak pamiętać, że
rok 2013 był rokiem o szczególnie dużej zapadalności
na tę grupę chorób i w stosunku do mediany z lat 20082012 nastąpił wtedy wzrost zapadalności o 189,8%.
Od zestawień w skali roku kalendarzowego lepszy
obraz zmian zapadalności na grypę i inne wirusowe
zakażenia układu oddechowego uzyskujemy badając
zapadalność sezonową w okresach również rocznych,
ale liczonych od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, w takim zestawieniu w sezonie 2012/2013
zarejestrowano 3 025 258 zachorowań, a w sezonie
2013/2014 2 780 945. Z tego wynika, że w sezonie
2013/2014 spadek liczby zachorowań w stosunku do
sezonu 2012/2013 wyniósł 8%.
Jak co roku zapadalność na grypę i podejrzenia
grypy była najwyższa u dzieci w grupie wieku 0-14 lat,
wśród których wyniosła 26 543,6/100 000, ponad trzykrotnie więcej niż w populacji ogólnej. W 2013 r. odnotowano też wysoką liczbę zgonów (115) z powodu
tej choroby. Dla porównania w 2012 r. liczba zgonów
z powodu grypy i chorób grypopodobnych wyniosła 4,
w 2014 r. - 11, a mediana dla lat 2008-2012 wyniosła
28 zgonów. W 2014 r. potwierdzono 437 przypadków
grypy.. Coroczne liczby laboratoryjnych potwierdzeń
grypy wykazują dużą zmienność wynikającą raczej
z wątpliwej reprezentatywności skierowań na badania
laboratoryjne niż z relacji liczby osób chorych na grypę do liczby rejestrowanych zachorowań na infekcje
górnych dróg oddechowych. Sprawa ta od lat nie została uporządkowana w sposób zgodny z dobrą praktyką epidemiologiczną. Duże zastrzeżenia budzi też wysoki rozrzut zapadalności na infekcje górnych dróg oddechowych między poszczególnymi województwami.
Wciąż istnieje konieczność wprowadzenia jednolitego
systemu kontroli zgłoszeń grypy i zakażeń grypopodobnych przez lekarzy pierwszego kontaktu.
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Diseases

Cholera
Typhoid fever EU
Paratyphoid fevers A. B. C EU
total
Salmonella
salmonella enteritis EU
infections
parenteral infections
Shigellosis EU
total
enteropathogenic. enterotoxigenic. enteroinvasive E. coli
enterohaemorrhagic E. coli EU
Other bacterial
other intestinal E. coli
intestinal
campylobacteriosis EU
infections
yersiniosis EU
Clostridium difficile
other specified and unspecified 1)
Other bacterial intestinal infections in children under 2 years
total
staphylococcal
Other bacterial foodborne botulism EU
intoxications
Clostridium perfringens
other specified
unspecified
Other bacterial foodborne intoxications in children under 2 years
Giardiasis /lambliasis/ EU
Cryptosporidiosis EU
total
rotaviruses
Viral and other specific
intestinal infections
noroviruses
other specified and unspecified
Viral and other specific intestinal infections in children under 2 years
Diarrhoea in children under 2 years. NOS. presumed of infectious origin
total
Tuberculosis EU. 2)
respiratory
Plague EU
Tularaemia EU
Anthrax EU
Brucellosis (new cases) EU
Leptospirosis EU
Listeriosis EU

Categories
of International
Classification
of Diseases
(ICD-10)
0
2
5
8 972
8 855
130
30
6 595
794
5
860
359
214
.
4 432
2 609
1 970
202
32
5
53
1 626
101
2 280
1
32 863
23 662
1 402
9 700
16 476
11 882
8 081
7 484
0
4
0
0
4
54

3
0
0.005
0.013
23.5
23.2
0.42
0.08
17.3
2.08
0.013
2.23
0.94
0.56
.
11.5
313.0
5.2
0.53
0.08
0.013
0.14
4.3
12.1
6.0
0.003
86.1
61.5
3.6
25.4
1 997.0
1 440.2
21.2
19.6
0
0.010
0
0
0.010
0.14

4

5
0
0
0
6
1
3
0
57
0
0
0
0
0
45
12
0
4
0
0
0
0
3
0
0
0
3
1
0
2
0
1
640
620
0
0
0
0
1
3

number
number of
incidence*
of cases
deaths**

Median in years 2008-2012

0
2
5
7 578
7 407
171
19
9 624
399
8
620
552
199
4 738
3 108
2 007
1 646
128
24
18
49
1 427
64
1 881
1
42 699
23 529
2 602
16 568
18 530
17 564
7 250
6 835
0
8
0
1
0
58

6

number
of cases

0
0.005
0.013
19.7
19.2
0.44
0.05
25.0
1.04
0.021
1.61
1.43
0.52
12.31
8.1
264.0
4.3
0.33
0.06
0.047
0.13
3.7
8.4
4.9
0.003
110.9
61.1
6.8
43.0
2 437.4
2 310.4
18.8
17.8
0
0.021
0
0.003
0
0.15

7

incidence*

2013

8
0
0
0
10
1
9
0
287
1
0
1
0
0
210
75
0
5
0
0
2
0
3
2
0
0
16
2
0
14
0
0
532
526
0
0
0
0
0
6

number of
deaths**

Table I. Infectious diseases in Poland 2008-2014. Number of cases. incidence per 100 000 population and number of deaths by disease and year
Tabela I. Choroby zakaźne w Polsce w latach 2008-2014. Zachorowania. zapadalność na 100 000 ludności i liczba zgonów

0
3
1
8 392
8 197
195
44
11 332
464
8
597
652
215
6 426
2 970
1 830
1 534
68
29
16
52
1 369
70
1 872
5
51 561
33 789
1 569
16 203
21 797
17 945
6 698
6 311
0
11
0
1
43
86

9

number
of cases

0
0.008
0.003
21.8
21.3
0.51
0.11
29.4
1.21
0.021
1.55
1.69
0.56
16.70
7.7
247.5
4.0
0.18
0.08
0.042
0.14
3.6
9.5
4.9
0.013
134.0
87.8
4.1
42.1
2 947.4
2 426.6
17.4
16.4
0
0.029
0
0.003
0.112
0.22

10

incidence*

2014

11
0
0
0
13
6
7
1
392
0
0
3
0
0
341
48
1
7
0
2
0
0
5
0
0
0
8
1
0
7
1
0
526
511
0
0
0
0
0
10

number of
deaths**
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172
2

Diseases

1

A33-A35
A36
A37
A38
total
A39
A39.0; A39.8/
Meningococcal disease EU meningitis and / or encephalitis
G05.0
sepsis
A39.1-A39.4
Erysipelas
A46
A48.1-A48.2
Legionellosis EU
Syphilis (total) EU. 3)
A50-A53
Gonorrhoea EU. 3)
A54
Other sexual transmitted diseases caused by Chlamydia EU. 3)
A56
Lyme disease
A69.2
Ornithosis
A70
Q fever EU
A78
Typhus fever. spotted fever and other rickettsioses
A75; A77; A79
A80.1; A80.2;
acute paralytic poliomyelitis. wild virus
A80.4;
Acute poliomyelitis EU
acute paralytic poliomyelitis. vaccine-associated (VAPP. cVDPV) A80.0; A80.3-9
Creutzfeldt-Jakob disease (CJD)
A81.0
Spongiform
encephalopathy
A81.0
variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) EU
Rabies EU
A82
total
A83-A86; G05.1
tick-borne viral encephalitis EU
A84
Viral encephalitis
A83; A85; B00.4;
other specified
B02.0
unspecified
A86
total
A87; G02.0
enteroviral
A87.0
Viral meningitis
other specified
A87.1-A87.9;
and unspecified
B00.3; B02.1
A90-A91
Dengue fever EU
A95
Yellow fever EU
A96.2
Lassa fever EU
A98.0
Crimean-Congo haemorrhagic fever EU
A98.3; A98.4
Disease caused by Marburg or Ebola virus EU
Varicella
B01
B05
Measles EU
total
B06; P35.0
Rubella EU
congenital rubella
P35.0

Tetanus EU
Diphtheria EU
Whooping cough EU
Scarlet fever

Categories
of International
Classification
of Diseases
(ICD-10)

0
21
0
0
12
1
3

0.50
8.9
0.04
2.48
0.79
1.41
23.6
0
0
0.003
0
0
0.05
0
0
1.08
0.57
0.10
0.36
2.70
0.06
2.64
0.013
0
0
0
0
448.7
0.18
16.3
0.24

0
0
18
0
0
410
221
38
137
1 039
23
1 016
5
0
0
0
0
172 855
70
6 263
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3

10
4
0

0

15
11
0
3
0
0
4
0
0
0

2

0.50

190
3 425
15
955
301
539
9 003
0
0
1

5
0
0
0
16

190

5
0.04
0
5.7
36.6
0.77

4

16
0
2 163
13 968
296

3

number
number of
incidence*
of cases
deaths**

Median in years 2008-2012

13
0
0
0
0
178 501
84
38 548
2

1 005

110
1 058
53

43

1
23
0
0
380
227

0

167
5 242
11
1 343
549
406
12 754
2
0
5

163

14
0
2 182
25 115
251

6

number
of cases

0.42

0.04
0
5.7
65.2
0.65

0.034
0
0
0
0
463.6
0.22
100.1
0.541

2.61

0.29
2.75
0.14

0.11

0.003
0.06
0
0
0.99
0.59

0

0.43
13.6
0.03
3.49
1.43
1.05
33.1
0.005
0
0.013

7

incidence*

2013

8

0
0
0
0
0
1
0
0
0

2

5
2
0

3

0
15
0
0
10
2

0

10
20
1
1
0
0
4
0
0
0

4

4
0
0
0
15

number of
deaths**

15
0
0
0
0
221 628
110
5 891
0

1 482

103
1 814
332

31

0
24
0
0
329
195

0

116
5 524
14
1 164
495
271
13 869
0
1
3

122

13
0
2 101
22 885
188

9

number
of cases

0.32

0.03
0
5.5
59.5
0.49

0.039
0
0
0
0
575.9
0.29
15.3
0

3.85

0.27
4.71
0.86

0.08

0
0.06
0
0
0.85
0.51

0

0.30
14.4
0.04
3.02
1.29
0.70
36.0
0
0.003
0.008

10

incidence*

2014

11

0
0
0
0
0
2
0
0
0

0

4
0
0

2

0
21
0
0
9
3

0

5
17
0
0
0
0
4
0
0
0

0

2
0
0
0
5

number of
deaths**
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other specified and unspecified

sepsis

unspecified

other specified

meningitis and / or encephalitis

total

sepsis
other specified and unspecified

meningitis and / or encephalitis

total

G00.9; G04.2

361

139

14

11

31

171
81

163

0.95

0.36

0.04

0.03

0.08

0.45
0.21

0.43

0.07
0.06
0.95

28
23
364

0.45
2.52
7.2

0.12

10.4
0.41
4.1
6.1

0.06

4

22

173
963
2 779

47

3 995
155
1 583
2 338

3

5

70

18

1

4

.

6
13

9

1
0
.

0

130
x
0

18

246
0
52
163

number
number of
incidence*
of cases
deaths**

Median in years 2008-2012

353

144

10

9

25

344
121

195

39
9
540

36

162
1 108
2 436

27

4 287
48
1 541
2 706

6

number
of cases

0.09

0.42
2.88
6.3

0.07

11.1
0.12
4.0
7.0

0.92

0.37

0.026

0.02

0.06

0.89
0.31

0.51

0.10
0.023
1.40

7

incidence*

2013

8

65

32

1

0

.

4
34

14

1
0
.

0

123
x
0

13

233
0
45
175

number of
deaths**

245

147

25

11

41

464
205

199

48
32
704

19

148
1 157
2 508

21

5 900
76
2 763
3 076

9

number
of cases

0.05

0.38
3.01
6.5

0.05

15.3
0.20
7.2
8.0

0.64

0.38

0.065

0.03

0.11

1.21
0.53

0.52

0.12
0.083
1.83

10

incidence*

2014

11

63

24

0

0

.

0
40

19

2
0
.

1

125
x
0

29

321
0
51
241

number of
deaths**

Meningitis other and unspecified
G03
493
1.28
37
671
1.74
37
741
1.93
37
Encephalitis other and unspecified
G04.8-G04.9
92
0.24
55
141
0.37
85
107
0.28
72
J10; J11
1 081 974
2 835.9
28 3 164 405
8 218.7
115 3 137 056
8 151.6
11
Influenza and influenza-like illness EU
Congenital toxoplasmosis EU
P37.1
7
1.69
2
18
4.87
1
21
5.60
0
Persons bitten by animals suspected of having rabies or contamination of saliva of these animals after which
7 524
19.7
.
7 844
20.4
.
8 661
22.5
.
it was taken vaccination against rabies
* incidence. respectively per 100 000 population total. children under 2 years and live births (congenital disease); ** number of deaths according to data from the Demographic Surveys and Labour Market Department-CSO;
EU - disease under European Union surveillance; 1) to 2012 the number of cases and incidence including infections caused by Clostridium difficile; 2) data from Institute of Tuberculosis and Lung Diseases; 3) data from
Centre for Health Information Systems (CSIOZ); 4) number of cases and incidence total (including mixed infections with HBV + HCV); 5) data from Department of Epidemiology. NIPH-NIH by date of diagnosis of infection / disease

Bacterial meningitis and /
or encephalitis

Haemophilus influenzae.
invasive disease EU

Pneumococcal invasive
disease EU

Echinococcosis EU
Trichinellosis EU

Malaria EU

AIDS EU. 5)
Newly diagnosed HIV infections EU.5)
Mumps EU

Viral hepatitis

2
B15-B19
B15
B16; B18.0-B18.1
B17.1; B18.2
B17.0; B17.2B17.8; B18.8B18.9; B19
B20-B24
Z21
B26
B50-B54;
P37.3-P37.4
B67
B75
B95.3/ inne
B95.3/ G04.2;
G00.1
A40.3
B95.3/ inne; J13
B96.3/ inne;
A41.3
B96.3/ G04.2;
G00.0
A41.3
G00.2-G00.8;
G04.2

1

total
type A EU
type B EU. 4)
type C /case definition from 2005/ EU. 4)

Diseases

Categories
of International
Classification
of Diseases
(ICD-10)
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Food poisoning and foodborne infections. In
2014. bacterial infections among foodborne ones, as in
recent decades, were dominated by infections caused
by Salmonella. Number of registered infections caused
by these bacteria imputed to 8 392 (21.8 / 100 000).
This is an increase compared with the previous year
by 10.8%, but in relation to the median of 2008-2012,
this result was lower by 7.3%, which is consistent with
the long-term downward trend of these infections.
The highest incidence of food infection caused by
Salmonella was in Mazowieckie (30.2 / 100 000), and
the lowest in Lubuskie, Dolnośląskie (9.9 / 100 000)
and Zachodniopomorskie (10.1 / 100 000).
Among other intestinal infections of bacterial
etiology increase of incidence was 17.8%. More than
half of them were infections caused by Clostridium
difficile. In this group of infections that are important
in terms of clinical outcome and are frequent as
nosocomial infections, increased incidence as
compared with the previous year was 35.7%.
Most of gastrointestinal infections of viral etiology
was caused by Rotavirus infections which apply
primarily to children. In 2014. there were recorded
in a number of 33 789 (87.8 / 100 000), which was
a statistically significant increase compared with the
previous year - up by 43.7%. In relation to the median
of the years 2008-2012 was higher by 42.8%. Total
number of registered gastrointestinal infections caused
by viruses was 51 561 cases (134.0 / 100 000), which
in comparison with the previous year, gave the increase
of incidence by 20.8%, As compared to the median of
years 2008-2012 increase was 55.5%.
Infections food pose a particular threat to children
below 2 years of age. In this age group intestinal
infections can often lead to severe dehydration and
electrolyte abnormalities. In 2014. number of cases
reported as viral and other intestinal infections in
children under 2 years was 21 797 (2 947.4 / 100 000).
This represents an increase as compared to 2013.by
20.9% and a to median of 2008-2012 as much as 47.6%.
Noroviruses infection is the most common group of
intestinal infections in adults. In 2014. there were reported
1 569 such cases, 39.7% less than in 2013. But in relation
to the median of 2008-2012 was an increase of 12.0%.
The low percentage of confirmations of laboratory
diagnosis of diseases in which the primary symptom
is diarrhea, lowers the sensitivity of the diagnosis of
viral infections. Probably there are many more than
gives this report of epidemiological surveillance. The
same problem applies to certain bacterial infections,
for example. Campylobacteriosis, which in Poland is
diagnosed much less frequently than salmonellosis and
in Western European countries nearly as often.
In 2014 there were reported 44 cases of shigellosis
with one case of death.
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Zatrucia i zakażenia pokarmowe. W 2014 r.
wśród bakteryjnych zakażeń pokarmowych podobnie, jak w ostatnich dekadach, dominowały zakażenia
wywołane przez pałeczki Salmonella. Ogółem zarejestrowano 8 392 zakażenia wywołane tymi pałeczkami
(21,8/100 000). Jest to wzrost w porównaniu z rokiem
poprzednim o 10,8%, lecz w stosunku do mediany z lat
2008-2012 wynik ten jest mniejszy o 7,3%, co pozostaje w zgodzie z wieloletnim trendem spadkowym
tych zakażeń. Najwyższa zapadalność na zakażenia
pokarmowe wywołane przez pałeczki Salmonella była
w województwie mazowieckim (30,2/100 000), a najniższa w województwie lubuskim (9,9/100 000) i zachodnio-pomorskim (10,1/100 000).
Wśród innych jelitowych zakażeń bakteryjnych
wzrost wyniósł 17,8%, a ponad połowę z nich stanowiły zakażenia wywołane przez Clostridium difficile.
W tej grupie zakażeń, ważnych pod względem klinicznym i groźnych jako zakażenia szpitalne, wzrost zapadalności w porównaniu z rokiem poprzednim wyniósł
35,7%.
Wśród zakażeń pokarmowych o etiologii wirusowej najwięcej było wywołanych przez rotawirusy,
które to zakażenia dotyczą przede wszystkim dzieci. W 2014 r. odnotowano 33 789 (87,8/100 000), co
stanowiło istotny statystycznie wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem - aż o 43,7%. W stosunku
do mediany z lat 2008-2012 był to wynik wyższy
o 42,8%. Ogółem zarejestrowano 51 561 przypadków
(134,0/100 000) zakażeń pokarmowych wywołanych
przez wirusy, co w porównaniu z poprzednim rokiem
stanowi wzrost zapadalności o 20,8%, a w stosunku do
mediany z lat 2008-2012 o 55,5%.
Zakażenia pokarmowe stanowią szczególne zagrożenie dla dzieci z grupy wieku do lat 2. W tej grupie
wieku zakażenia jelitowe szczególnie często mogą
prowadzić do znacznego odwodnienia oraz do zaburzeń elektrolitowych. W 2014 r. jako wirusowe i inne
zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 zgłoszono 21 797
zachorowań (2 947,4/100 000). Stanowi to wzrost
w porównaniu z 2013 rokiem o 20,9%, a z medianą
z lat 2008-2012 aż o 47,6%. Jako biegunki do lat 2
o prawdopodobnym charakterze zakaźnym zgłoszono 17 945 (2 426,6/100 000). Jest to w porównaniu
z 2013 r. wzrost o 5,0%, a w porównaniu z medianą
z lat 2008-2012 o 68,5%.
Zakażenia norowirusowe stanowią najczęstszą grupę zakażeń jelitowych u dorosłych. W 2014 r. zgłoszono
tych zakażeń 1 569, o 39,7% mniej niż w 2013 r., lecz
w stosunku do mediany z lat 2008-2012 był to wzrost
o 12,0%.
Niski odsetek potwierdzeń laboratoryjnych rozpoznań chorób, w których podstawowym objawem
jest biegunka sprawia, że czułość rozpoznań zakażeń
wirusowych jest niewielka. Prawdopodobnie jest ich
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Diseases covered by the mandatory vaccination
program (PSO). The surveillance of this group of
diseases is particularly important because data on the
incidence of this group of diseases have a direct impact
on vaccination policy.
After the compensatory increase in the incidence
of whooping cough, which was observed in 2012,
incidence in 2013. decreased by 53.4% to 5.7/100 000
with the number of 2 182 reported cases. In 2014. there
were reported 2 101 cases (5.5 / 100 000), a decrease
of 3.7%. as compared with the previous year.
In 2014. number exported mumps cases was 2
508 (6.5/100 000). The incidence of the disease as
compared to 2013. insignificantly increased by 3.0%.
In relation to the median from the 2008-2012 period
there was a decrease of 9.6%. After the introduction
of obligatory vaccination with MMR in 2003. in 2004.
it was observed transitory increase in the number of
cases, followed by a sharp decline in incidence during
the 2005-2007 and subsequent years continued slow
decline in a much better epidemiological situation,
than it was before the introduction of this vaccination.
In 2013. Occurred compensatory epidemic of
rubella, whose origins have been observed in 2012.
when there was an increase in the incidence of rubella in
comparison with the previous year by 46.0%. In 2013.
number of rubella cases was 38 548, which resulted
in an increase in incidence compared to 2012. by
516.0%. Infections occurred mainly among boys from
age groups not covered by the mandatory vaccination
program. In 2013. There were reported two cases of
congenital rubella. As an effect of the mandatory MMR
vaccination in 2003 possibly in the oncoming years
problem of rubella cases will steadily decline, all on
with covering with vaccination subsequent generations
of young men. In 2014. 5 891 cases (15.3 / 100 000)
were reported, representing a decrease of incidence as
compared with the previous year by 84.7%.
In 2014. it was recorded 110 cases of measles. In
most cases, they were imported from countries with
a lower vaccination coverage.
In 2014. invasive disease caused by H. influenzae
occurred in the number of 41 (0.11/100 000), 16 cases
more than in the previous year, at such a low incidence
it is probably random fluctuation.
For several years we have seen a durable downward
trend in the incidence of tuberculosis. In 2014. There
were reported 6 698 cases and incidence in the country
for all the forms was (17.4/100 000), and in relationship
to pulmonary tuberculosis it was 16.4. This represents
a reduction in comparison with 2013. at 7.6%, and
to the median of 2008-2012 at 16.5%. The highest
incidence of all forms of tuberculosis present for many
years the provinces of Lublin, Lodz and Silesia, but in
these provinces also observed a downward trend. From
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znacznie więcej niż wykazują to zgłoszenia w ramach
nadzoru epidemiologicznego. Ten sam problem odnosi się do niektórych zakażeń bakteryjnych, jak np.
kampylobakterioza, która w Polsce rozpoznawana jest
znacznie rzadziej niż salmonelozy, a w krajach Europy
Zachodniej niemal równie często.
W 2014 r. odnotowano 44 przypadki czerwonki
bakteryjnej, z których jeden zakończył się zgonem.
Choroby objęte programem szczepień obowiązkowych (PSO). Nadzór nad tą grupą chorób jest
szczególnie ważny z tej racji, że dane o zapadalności
na te choroby mają bezpośrednie przełożenie na politykę szczepień.
Po wyrównawczym wzroście zapadalności na
krztusiec, jaki był obserwowany w 2012 r., zapadalność
w 2013 r. obniżyła się o 53,4% i wyniosła 5,7/100 000
przy 2 182 zgłoszonych przypadkach. W 2014 r. zgłoszono 2 101 przypadków (5,5/100 000), co w porównaniu z poprzednim rokiem stanowiło spadek o 3,7%.
W 2014 r. zgłoszono 2 508 (6,5/100 000) zachorowań na świnkę. Zapadalność na tę chorobę w porównaniu z 2013 r. wzrosła nieistotnie o 3,0%. W stosunku
do mediany z lat 2008-2012 nastąpił spadek o 9,6%.
Po wprowadzeniu powszechnych szczepień MMR
w 2003 r. jeszcze w 2004 r. obserwowany był wzrost
liczby zachorowań, a następnie ostry spadek zapadalności w latach 2005-2007 i w następnych latach dalszy
powolny spadek już w znacznie lepszej sytuacji epidemiologicznej niż miało to miejsce przed wprowadzeniem tego szczepienia.
W 2013 r. wystąpiła wyrównawcza epidemia zachorowań na różyczkę, której początki dały się zaobserwować już w 2012 r., gdy odnotowano wzrost zapadalności na różyczkę w porównaniu z poprzednim
rokiem o 46,0%. W 2013 r. zachorowało na różyczkę
38 548 dzieci, co spowodowało wzrost zapadalności
w porównaniu do 2012 r. o 516,0%. Chorowali głównie
chłopcy z roczników nieobjętych programem szczepień
obowiązkowych. W 2013 r. odnotowano dwa przypadki różyczki wrodzonej. W związku z wprowadzeniem
w 2003 r. obowiązkowego szczepienia MMR wyrównawcze epidemie różyczki i ewentualnie świnki w kolejnych latach będą najprawdopodobniej występowały
coraz rzadziej, w miarę obejmowania szczepieniami
kolejnych roczników młodzieży męskiej. W 2014 r.
zgłoszono 5 891 zachorowań (15,3/100 000), co stanowiło spadek zapadalności w porównaniu z poprzednim
rokiem o 84,7%.
W 2014 r. zarejestrowano 110 zachorowań na odrę.
W większości przypadków były to zachorowania zawlekane z krajów o niższym odsetku zaszczepienia
populacji.
W 2014 r. choroby inwazyjne wywołane przez H.
influenzae wystąpiły w liczbie 41, (0,11/100 000), o 16
przypadków więcej niż w roku poprzednim, co przy
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2013. in none of the provinces incidence of tuberculosis
has exceeded 30/100 000 and in Wielkopolskie
dropped below 10/100 000. Still, the incidence of
tuberculosis in Poland is significantly higher than in
the developed EU countries. Still it causes in Poland,
the largest number of deaths from infectious diseases.
2014. number was all tuberculosis was 526 deaths, and
in relation to pulmonary tuberculosis it was 511 deaths.
Other infectious and parasitic diseases. A serious
problem remains the invasive infection caused by
Streptococcus pneumoniae. The number of invasive
diseases caused by Streptococcus pneumoniae in 2014.
amounted to 704. In comparison with 2013. This was
an increase of 30.4% as compared with the median of
the 2008-2012 increase was 91.9%. Among the invasive
illness of S. pneumoniae etiology at least 59 were fatal.
Lack of improvement in the epidemiological situation
of invasive infections caused by S. pneumoniae points
to the need of extention of the vaccination against this
infection to all children, not just the selected risk groups.
Since many years high number of cases of scarlet
fever remains remain a serious epidemiologic problem.
In 2014 there were reported 22 885 (59.5 / 100 000)
cases. Despite the decline in incidence compared to the
previous year, this number is higher than the median of
the years 2008-2012 by 62.4%.
In 2013. It was recorded 188 (0.49 / 100 000), cases of
of invasive meningococcal disease. In comparison with the
previous year it is a decrease of 25%, but for the median
from the 2008-2012 this is a value lower by 36.4%.
The number of newly diagnosed HIV infections
in 2014. was 1 157, as compared with 2013. It was
a increase of 4.5%. But in relation to the median from
the 2008-2012 it is a value higher by 19.1%. The
apparent stabilization of the relatively large number
of newly diagnosed HIV infections is an important
signal indicating the ineffectiveness conducted
preventive measures. Despite the change in the profile
of addiction and a smaller number of persons addicted
to substances taken intravenously, the number of new
infections has remained at a high level. This also
indicates that both carelessness of people engaged
in casual sexual contacts, as well as among people
addicted to substances taken intravenously.
In 2014 r. number of reported new infections of
hepatitis C was 3 076 (8.0/100 000). In relation to
the previous year, it was an increase of 13.7%, and
compared to the median of the years 2008-2012 increase
was by 31, 7%. This is a signal to improve preventive
measures, in particular to a more accurate control of the
use of disposable equipment and sterilizing tools of all
institutions where are performed procedures, in which
there is damage to the skin, especially in medical ones,
but also in beauty salons and places of applying tattoo.
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tak niskiej zapadalności stanowi najprawdopodobniej
fluktuację losową.
Od szeregu lat obserwujemy trwałą tendencję spadkową zapadalności na gruźlicę. W 2014 r. zgłoszono
6 698 przypadków, a zapadalność w skali kraju wyniosła w stosunku do wszystkich jej postaci 17,4/100 000,
a w stosunku do gruźlicy płuc 16,4. Stanowi to zmniejszenie w porównaniu z 2013 r. o 7,6%, a w stosunku
do mediany z lat 2008-2012 o 16,5%. Najwyższa zapadalność na wszystkie postacie gruźlicy występuje od
wielu lat w województwie lubelskim, śląskim i łódzkim, ale w tych województwach również obserwowana jest tendencja spadkowa. Od 2013 r. w żadnym
z województw zapadalność na gruźlicę nie przekroczyła 30/100 000, a w województwie wielkopolskim
spadła poniżej 10/100 000. Jednak nadal zapadalność
na gruźlicę w Polsce jest wyraźnie wyższa niż w rozwiniętych krajach UE. Nadal powoduje ona w Polsce
największą liczbę zgonów spośród chorób zakaźnych.
W 2014 r. ze wszystkich postaci gruźlicy zanotowano
526 zgonów, dla gruźlicy płuc 511 zgonów.
Inne choroby zakaźne i pasożytnicze. Poważny problem stanowią zakażenia inwazyjne wywołane
przez Streptococcus pneumoniae. Liczba zachorowań inwazyjnych wywołanych przez Streptococcus
pneumoniae w 2014 r. wyniosła 704. W porównaniu
z 2013 r. był to wzrost o 30,4%, a w porównaniu z medianą z lat 2008-2012 o 91,9%. Wśród inwazyjnych
zachorowań o etiologii S. pneumoniae co najmniej
59 zakończyło się zgonem. Brak poprawy w zakresie
sytuacji epidemiologicznej inwazyjnych zakażeń wywołanych przez S. pneumoniae wskazuje na potrzebę
rozszerzenia szczepień przeciw tym zakażeniom na
wszystkie dzieci, a nie tylko na wybrane grupy ryzyka.
Podobnie jak w poprzednim roku, utrzymuje się
wysoka liczba zachorowań na płonicę. Zgłoszono
22 885 (59,5/100 000) zachorowań. Mimo spadku zapadalności w porównaniu z poprzednim rokiem liczba
ta jest wyższa od mediany z lat 2008-2012 o 62,4%.
W 2013 r. odnotowano 188 (0,49/100 000) zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to spadek o 25%,
ale od mediany z lat 2008-2012 jest to wartość niższa
o 36,4%.
Liczba nowo wykrytych zakażeń HIV wyniosła
w 2014 r. 1 157, co w porównaniu z 2013 r. stanowi
wzrost o 4.5%. W stosunku do mediany z lat 20082012 jest to wartość wyższa o 19.1%. Obserwowana
stabilizacja stosunkowo dużej liczby nowo wykrytych
zakażeń HIV jest ważnym sygnałem wskazującym na
nieskuteczność prowadzonych działań zapobiegawczych. Mimo zmiany profilu uzależnień i mniejszej
liczby osób uzależnionych od substancji przyjmowanych dożylnie, liczba nowych zakażeń utrzymuje się
na wysokim poziomie. Wskazuje to też na beztroskę
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The epidemiological situation of infections with
hepatitis B differs primarily from HCV by the possibility
of active immunization. So observed in 2014. incidence
increased by 79.4% was a worrying signal. However,
it may be partly explained by changes in the system
of registration of hepatitis B. In 2014. the number of
reported cases of hepatitis B was 2 763 (7.2 / 100 000),
but in 2013. the number was 1 541 (4.0 / 100 000) .
Very low endemicity of infections with hepatitis
A virus remained with random fluctuations dependent
primarily on importing some of these infections to Poland.
The number of reported cases of Lyme disease was
in 2014. 13 869 (36.0 / 100 000). This was the highest
incidence since the introduction of the epidemiological
surveillance of this disease. In comparison with the
previous year increased incidence was 8.8, and in
relation to the median of years 20072008-2011 2012
was an increase of 52.9%.
In 2014. It were reported 32 cases of trichinosis. All
these disease were associated with the consumption of
meat obtained primarily from wild boars killed by hunters.
For decades, in Poland there are no cases of
indigenous malaria. In 2014. it was recorded 19 cases
of malaria in people who an infection acquired abroad.
In 2013 2014 r. there were reported 329 (0.85 / 100
000) cases of viral encephalitis, including 195 (0.51 /
100 000) cases identified etiologic agent, which was
the virus of tick-borne encephalitis. In comparison
with the previous year was a decrease in the incidence
of tick-borne encephalitis by 14.1%. When compared
with the median for 2008-2012, the incidence decreased
by 11.7%.
Acute flacid paralysis caused by wild polio virus
strain has not occurred in Poland since 1984. In 2014. It
wasn’t reported also VAPP - acute paralysis associated
with the mutated vaccine virus.
In 2013 2014 r. There were no cases of particularly
dangerous infectious Diseases like: plague, anthrax,
diphtheria, poliomyelitis, rabies and viral hemorrhagic
fevers except for the dengue, of which 15 cases of
infections acquired in endemic areas were reported to
epidemiological surveillance in Poland.
In 2014. there were several major outbreaks that
brought risk on a scale much larger than the place
of their occurrence. Particularly dangerous was
not completely extinguished until the present time
epidemic of Ebola hemorrhagic fever in West Africa,
where the first case occurred in Guinea in December
2013, but the official announcement of the epidemic
by the Government of Guinea took place on March 23,
2014. The epidemic has spread widely in Liberia and
Sierra Leone, and importing of individual cases were
reported in Mali, Nigeria, Senegal, Spain, the United
States and Great Britain. It was the largest outbreak of
this disease in history (3).
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zarówno w kontaktach seksualnych, jak i wśród osób
uzależnionych od substancji dożylnych.
W 2014 r. zgłoszono 3 076 (8,0/100 000) nowych
zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C. W stosunku do poprzedniego roku jest to wzrost o 13,7%,
a w stosunku do mediany z lat 2008-2012 o 31,7%.
Jest to sygnał do wzmożenia działań profilaktycznych,
w szczególności do dokładniejszej kontroli używania
sprzętu jednorazowego użytku oraz sterylizacji narzędzi we wszystkich zakładach, gdzie wykonywane są
procedury, w których dochodzi do uszkodzenia ciągłości tkanek, szczególnie w zakładach medycznych, ale
także w zakładach kosmetycznych i miejscach wykonywania tatuażu.
Sytuacja epidemiologiczna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B różni się przede wszystkim
możliwością czynnego uodpornienia. Tym bardziej
niepokoi obserwowany w 2014 r. wzrost zapadalności o 79,4% . Częściowo można go jednak tłumaczyć
zmianami w systemie rejestracji wzw B. W 2014 r.
liczba zgłoszonych przypadków wzw B wyniosła
2 763 (7,2/100 000), a w 2013 r. liczba ta była znacznie
niższa 1 541 (4,0/100 000).
Bardzo niska endemiczność zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu A utrzymuje się nadal z wahaniami losowymi zależnymi przede wszystkim od zawleczeń tych zakażeń do Polski.
Liczba zgłoszonych przypadków boreliozy z Lyme
wyniosła w 2014 r. 13 869 (36,0/100 000). Była to najwyższa zapadalność od czasu wprowadzenia nadzoru
epidemiologicznego nad tą chorobą. W porównaniu
z rokiem poprzednim wzrost zapadalności wyniósł
8,8, a w stosunku do mediany z lat 2008-2012 był to
przyrost o 52,9%.
W 2014 r. w nadzorze epidemiologicznym zgłoszono 32 zachorowania na włośnicę. Wszystkie te
zachorowania związane były ze spożyciem mięsa pozyskanego głównie z dzików upolowanych przez myśliwych.
Od kilkudziesięciu lat w Polsce nie występują rodzime zachorowania na zimnicę. W 2014 r. zarejestrowano 19 przypadków malarii u osób, które to zakażenie nabyły za granicą.
W 2014 r. odnotowano 329 (0,85/100 000) przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie mózgu,
w tym w 195 (0,51/100 000) przypadkach jako czynnik etiologiczny rozpoznany był wirus kleszczowego
zapalenia mózgu. W porównaniu z rokiem poprzednim
był to spadek zapadalności na kleszczowe zapalenie
mózgu o 14,1%, ale w porównaniu z medianą za lata
2008-2012 zapadalność zmniejszyła się o 11,7%.
Ostre nagminne porażenie dziecięce wywołane
dzikim szczepem wirusa polio nie wystąpiło w Polsce
od 1984 r. W 2014 r. nie zgłoszono też VAPP – ostrego
porażenia związanego z wirusem szczepionkowym.
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Widely analyzed the current epidemic of infections
caused by the virus Zikka is important because of the
serious consequences in the form of microcephaly in
children born by women who suffer from this disease
during pregnancy. The virus is known since 1947. The
infection is spread by the bite of Aedes mosquito, which
as a species is the primary vector of the virus. The last
outbreak of the disease Zika began in French Polynesia
at the turn of 2013 and 2014 and to date has expanded to
the size of the pandemic on large areas of southern and
central America. In areas where there are no mosquitoes
which are vectors of the virus threat at the moment it
is extremely small. However, one has to reckon with
the possibility of adapting the virus to other species of
mosquitoes, as well as the expansion of the spheres of
existence Aedes mosquitoes with the global warming (4).
In 2014. Germany and in several other countries of
the EU and in the US occurred major outbreaks of measles
particularly in the social groups notorious for refusing
vaccination of children. These outbreaks are a warning
about the serious, even fatal consequences of abandoning
vaccination. They also signal the effectiveness of the
antivaccination movements propaganda, the evil inflicted
by the sowers of militant ignorance (5).
Mortality from infectious diseases. According to
the data provided by the Department for Demographic
Research and Labour Market - Central Statistical Office,
in 2014 due to infectious and parasitic diseases died in
Poland 2 169 people, including people who died because
of some form of meningitis and brain caused by infectious
agents, and because of the flu (symbols G00-G05 and
J10-J11 according to the International Classification of
Diseases, ICD-10). In relation to the total number of 376
467 deaths recorded in Poland in 2014, This constituted
0.58% and indicated a mortality rate of 5.6/100 000.
In comparison with 2013 ratio of total mortality from
infectious diseases it was in 2014 lower by less than 7%
and was the lowest rate ever recorded in Poland.
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W 2014 r. nie odnotowano zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne: dżumę, wąglik, błonicę, nagminne porażenie dziecięce, wściekliznę oraz wirusowe gorączki krwotoczne poza dengą,
której 15 przypadków zakażeń nabytych w obszarach
endemicznych zgłoszono do nadzoru epidemiologicznego.
W 2014 r. wystąpiło na świecie kilka epidemii mogących stanowić zagrożenie w skali znacznie szerszej
niż miejsce ich wystąpienia. Szczególnie groźna była
niewygaszona całkowicie do chwili obecnej epidemia
zachorowań na gorączkę krwotoczną Ebola w Afryce
Zachodniej. Pierwszy przypadek wystąpił w Gwinei
w grudniu 2013 r., ale oficjalne ogłoszenie epidemii
przez rząd Gwinei nastąpiło 23 marca 2014. Epidemia
rozprzestrzeniła się na szeroką skalę w Liberii i Sierra
Leone, a zawleczenia pojedynczych przypadków odnotowano w Mali, Nigerii, Senegalu, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Była to największa epidemia tej choroby w historii (3).
Szeroko analizowana aktualnie epidemia zakażeń
wywołanych wirusem Zika jest ważna z racji groźnych następstw w postaci mikrocefalii u dzieci narodzonych przez kobiety, które zachorowały na tę chorobę w okresie ciąży. Wirus ten znany od 1947 r. szerzy
się przez ukąszenia komarów Aedes, który to gatunek
jest podstawowym wektorem tego wirusa. Ostatnia
epidemia choroby Zika rozpoczęła się we francuskiej
Polinezji na przełomie 2013 i 2014 r i do chwili obecnej rozszerzyła się do rozmiarów pandemicznych na
dużych obszarach Ameryki południowej i środkowej.
Na obszarach, gdzie nie występują komary stanowiące
wektory tego wirusa, zagrożenie w tej chwili jest niezwykle małe. Jednak trzeba się liczyć z możliwością
dostosowania się wirusa do innych gatunków komarów, a także z rozszerzeniem się sfer bytowania komarów Aedes w miarę ocieplania klimatu (4).
W 2014 r. Niemczech, a także w kilku innych krajach UE oraz w USA wystąpiły duże ogniska zachorowań na odrę związane z grupami społecznymi notorycznie odmawiającymi szczepienia dzieci. Ogniska
te stanowią poważne ostrzeżenie co do poważnych,
również śmiertelnych skutków zaniechania szczepień.
Są też sygnałem skuteczności w działaniach ruchów
antyszczepionkowych i zła wyrządzanego przez siewców wojującej ignorancji (5).
Umieralność z powodu chorób zakaźnych.
W świetle danych udostępnionych przez Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS,
w roku 2014 z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych zmarło w Polsce 2 169 osób, wliczając osoby
zmarłe z powodu niektórych postaci zapalenia opon
mózgowych i mózgu wywołanych przez czynniki
zakaźne oraz z powodu grypy (symbole G00-G05
i J10-J11 wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób,
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Significant decrease in reported mortality due to
infectious diseases shown by the CSO after 2011. is
a consequence of a radical reduction from year to year
the number of deaths in which the cause - contrary to
the recommendations of the World Health Organization
- indicated sepsis as a cause (codes A40 and A41
according to ICD-10) instead of states (diseases)
receding and leading to their occurrence.
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While in 2011 it was registered a total of 1 773
such cases, in 2014. their number decreased to 309,
almost six-fold. In fact situation which we observe
in Poland in recent years is not due to real reduction
in mortality from infectious diseases, but rather
improvement of the quality of statistical data on these
deaths as it was recommended by the Department of
Epidemiology at NIPH-PZH - strengthening by the
supervision of the GUS over coding causes of death..
In the individual provinces share of deaths due to
infectious and parasitic diseases in the total number of
deaths - as in previous years - was varied and ranged
from 0.17% in the province Kujawsko-Pomorskie to
0.93% in the Pomorskie, and the of mortality due
to these diseases (respectively) - from 1.7 / 100 000
population to 8.2. Still, albeit less pronounced than
in previous years, it it was visible the relationship
between the amount of total mortality rates from
infectious diseases listed in the particular province,
and the percentage sepsis cases which were nonverified.
Among infectious diseases, which in 2014. caused
the largest number of deaths were: tuberculosis and
its late consequences - 533 deaths, which was for the
whole population 24.6% of all deaths from infectious
and parasitic diseases (from 15.4% in the Pomorskie
to 56,0% in Podkarpackie); intestinal infection
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ICD-10). W stosunku do ogólnej liczby 376 467 zgonów odnotowanych w Polsce w 2014 r., stanowiło to
0,58% i wskazywało na umieralność na poziomie 5,6
na 100 000 ludności. W porównaniu z rokiem 2013
współczynnik ogólnej umieralności z powodu chorób
zakaźnych był w 2014 r. niższy o niecałe 7% i był to
współczynnik najniższy, jaki kiedykolwiek odnotowano w Polsce (Ryc. 1).
Wyraźny spadek umieralności z powodu chorób zakaźnych wykazywany przez GUS po 2011 r. to następstwo radykalnego zmniejszania się z roku na rok liczby
zgonów, w których jako przyczyny wyjściowe – niezgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia
- wskazywano posocznice (kody A40 i A41 wg ICD-10)
zamiast stanów (chorób) poprzedzających ich wystąpienie. O ile w 2011 roku zarejestrowano ogółem 1 773 takie
przypadki, to w 2014 r. ich liczba zmalała do 309, a więc
prawie sześciokrotnie (Ryc. 2). W rzeczywistości obserwujemy więc w Polsce w ostatnich latach nie tyle zmniejszenie się umieralności z powodu chorób zakaźnych, co
poprawę jakości danych statystycznych dotyczących tych
zgonów, związaną – z postulowanym przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH - wzmocnieniem przez GUS nadzoru nad kodowaniem przyczyn zgonów.
Na obszarze poszczególnych województw udział zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych w ogólnej liczbie zgonów - podobnie jak w poprzednich latach
- był wyraźnie zróżnicowany i wahał się od 0,17% w woj.
kujawsko-pomorskim do 0,93% w pomorskim, a wysokość współczynników umieralności z powodu tych chorób
(odpowiednio) - od 1,7 na 100 000 ludności do 8,2. Nadal,
aczkolwiek mniej wyraźnie niż w poprzednich latach, dała
się zauważyć zależność pomiędzy wysokością współczynników ogólnej umieralności z powodu chorób zakaźnych
notowanych w poszczególnych województwach a procentowym udziałem niezweryfikowanych (pozostawionych)
w tych województwach posocznic.
Spośród chorób zakaźnych, które w 2014 r. spowodowały największą liczbę zgonów należy wymienić: gruźlicę i jej późne następstwa - 533 zgony, 24,6%
wszystkich zgonów z powodu chorób zakaźnych
i pasożytniczych (od 15,4% w woj. pomorskim do
56,0% w podkarpackim); zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium difficile - 341 zgonów, 15,7%
(od 0% w woj. kujawsko-pomorskim i lubuskim do
30,0% w opolskim); wirusowe zapalenia wątroby i ich
późne następstwa (wszystkie typy razem) - 322 zgony, 14,8% (od 4,0% w woj. łódzkim do 30,0% w lubuskim); posocznice (bez meningokokowej oraz bez
posocznicy u noworodków) – 309 zgonów, 14,2% (od
0% w pięciu województwach do 53,1% w zachodniopomorskim); bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/
lub mózgu - 126 zgonów, 5,8% (od 2,0% w woj. podkarpackim do 20,0% w kujawsko-pomorskim); i AIDS
- 125 zgonów, 5,8% (od 2,1% w woj. pomorskim do
16,7% w lubuskim). Choroby te ogółem były w 2014
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caused by Clostridium difficile - 341 deaths, 15.7%
(0% in Kujawsko-Pomorskie and Lubuskie to 30.0%
in Opolskie); viral hepatitis and their long-term
effects (all types together) - 322 deaths, 14.8% (4.0%
in Łódzkie to 30.0% in the Lubuskie); sepsis (without
meningococcal and without neonatal sepsis) - 309
deaths, 14.2% (0% in five provinces to 53.1% in the
Zachodniopomorskie); Bacterial meningitis and / or
brain inflammation - 126 deaths, 5.8% (from 2.0% in
Podkarpackie to 20.0% in Kujawsko-Pomorskie); and
AIDS - 125 deaths, 5.8% (from 2.1% in Pomorskie to
16.7% in the Lubuskie). These diseases together in
2014. caused over 80% of all deaths from infectious
diseases. Influenza, as mentioned above, the with
the incidence level comparable to this in 2013, CSO
reported only 11 deaths - 0.5% of all deaths from
infectious diseases (in 2013. - 115 cases, 4.9%).
Among the diseases which were the cause of the
highest number of deaths are intestinal infection
caused by Clostridium difficile. The number of
deaths from this cause, after 2007. is increasing
fast as the growing number of hospital outbreaks
are caused by this pathogen (Fig. 2). According to
data collected by the health inspection the number
of such outbreaks in 2014 compared to the previous
year increased by about 11% (to 124). C. difficile was
a factor in institutional outbreaks which was detected
most frequently. In 2014. Almost 1/3 of all outbreaks
of nosocomial outbreaks were of C. difficile (6).
Due to C. difficile infection die mainly the oldest.
Among all the dead ftom thi cause in 2014. people
aged over 64 accounted for 91.8%. There were no
deaths at all among children and young people, and
the death of the youngest persons was in the age
group 30-34 years. Mortality from infection with C.
difficile in urban population (1.08 per 100 000) was
significantly higher than rural one (0.58). More often
women died (mortality rate 1.04) than men (0.72).
Considering all deaths from infectious and
parasitic diseases, the number (given the size of the
population) increase with age, to the highest value
achieved in the 80+ age group (297 deaths: 46.1 /100
000). Without visible regularity with age decreased
the percentage of deaths from Infectious diseases in
the total number of deaths. The largest share they
had in the mortality of children under the age of 9
years and adults aged 25 to 49 years. In children aged
0-4 years, the participation was 1.1% (1.07 mortality
100, 000), and in children aged 5-9 - 3.1% (0.30).
Among the causes deaths in the age group from 25
to 49 years, the proportion of deaths due to infectious
diseases ranged from 1.3% to 1.9% and was mainly
due to the increased number of deaths caused by
AIDS and hepatitis.
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r. przyczyną ponad 80% wszystkich zgonów z powodu
chorób zakaźnych. Z powodu grypy, jak wspomniano
wcześniej, przy poziomie zapadalności porównywalnym z poziomem z roku 2013, GUS odnotował tylko
11 zgonów – 0,5% wszystkich zgonów z powodu chorób zakaźnych (w 2013 r. – 115 przypadków, 4,9%).
Wśród chorób powodujących największą liczbę zgonów wyróżniają się zakażenia jelitowe wywołane przez
Clostridium difficile. Liczba zgonów z tej przyczyny po
2007 r. rośnie dynamicznie w miarę jak rośnie liczba
ognisk szpitalnych wywołanych przez ten patogen (Ryc.
2). Według danych zebranych przez inspekcję sanitarną
liczba takich ognisk w 2014 r. w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o około 11% (do 124), przy czym C.
difficile było czynnikiem w ogniskach szpitalnych wykrywanym najczęściej. W 2014 r. prawie 1/3 wszystkich
ognisk szpitalnych stanowiły ogniska C. difficile (6).
Z powodu zakażeń C. difficile umierały głównie
osoby najstarsze. Wśród wszystkich zmarłych z tej
przyczyny w 2014 r. osoby w wieku powyżej 64 lat
stanowiły 91,8%, nie zanotowano zgonów dzieci i młodzieży, a zmarła najmłodsza osoba była w grupie wieku
30-34 lata. Umieralność z powodu zakażeń C. difficile
mieszkańców miast (1,08 na 100 000) była znacząco
wyższa niż mieszkańców wsi (0,58). Częściej umierały
kobiety (umieralność 1,04) niż mężczyźni (0,72).
Z analizy zgonów z powodu wszystkich chorób zakaźnych i pasożytniczych wynika, że ich liczba (przy
uwzględnieniu wielkości populacji) stosunkowo regularnie zwiększała się wraz z wiekiem, by najwyższą
wartość osiągnąć w grupie wieku 80+ (297 zgonów,
umieralność 46,1 na 100 000). Mniej regularnie wraz
z wiekiem zmniejszał się procentowy udział zgonów
z tych przyczyn w ogólnej liczbie zgonów. Największy udział miały one w umieralności dzieci w wieku
do lat 9 oraz osób dorosłych w wieku od 25 do 49 lat.
W grupie dzieci w wieku 0-4 lata udział ten wynosił
1,1%, (umieralność 1,07 na 100 000), a w grupie dzieci
w wieku 5-9 lat – 3,1% (0,30). W przyczynach zgonów osób dorosłych, w grupach wieku od 25 do 49
lat, udział zgonów z powodu chorób zakaźnych wahał
się w przedziale od 1,3%do 1,9% i wynikał głównie
ze zwiększonej liczby zgonów spowodowanych przez
AIDS i wirusowe zapalenie wątroby (Ryc. 3).
Tak jak w latach poprzednich, udział chorób zakaźnych i pasożytniczych w przyczynach zgonów mężczyzn w 2014 r. (0,64%; umieralność 6,7 na 100 000),
przewyższa zdecydowanie udział tych chorób w przyczynach zgonów kobiet (odpowiednio: 0,51% i 4,7),
a różnica między współczynnikami umieralności sięga
44%. I tak jak w latach wcześniejszych, udział chorób zakaźnych i pasożytniczych w przyczynach zgonów mieszkańców miast (0,66%, umieralność 6,5) był
znacząco wyższy niż w przypadku mieszkańców wsi
(0,44%, umieralność 4,3), a różnica między współczynnikami umieralności przekraczała 53%.
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o znanej przyczynie w Polsce w 2014 r. wg wieku

As in previous years, the share of infectious diseases
and parasitic causes of male deaths in 2014. (0.64%
mortality 6.7/100 000), far exceeded the share of these
diseases causes of death in women (respectively 0.51%
and 4.7) so the difference between the coefficients of
mortality reached 44%. And as in previous years, the
proportion of infectious and parasitic diseases in the
causes of death of urban residents (0.66%, mortality
6.5) was significantly higher than that of rural residents
(0.44%, mortality 4.3), with the difference between
mortality rates above 53%.
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ABSTRACT
BACKGROUND. Vaccination against mumps from 2003 is mandatory in Poland and given as two dose scheme
with MMR vaccine (mumps, measles, and rubella). Earlier this vaccination was only recommended. Despite
observed decline in mumps incidence for over a decade which is a result of conducted vaccinations, mumps is
still a common disease among the children.
AIM. To assess epidemiological situation of mumps in Poland in 2014, including vaccination coverage in Polish
population, in comparison to previous years.
METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory surveillance system
and published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2014” and “Vaccinations
in Poland in 2014” (1). Mumps cases were classified according to the criteria of surveillance case definition
implemented in the European Union (Commission Decision of 28 April 2008 amending Decision 2002/253/EC).
National Immunisation Programme for year 2014 was also used.
RESULTS. In total, there were 2 508 mumps cases registered in Poland in 2014. Incidence of mumps was 6.5 per
100,000 and it was higher by 3.1 % in comparison with 2013 and lower by 9.7 % in comparison with median for
the years 2008-2012. The highest incidence rate was observed among children aged 4 years (61.3 per 100,000).
Incidence in men (7.8 per 100,000) was higher than in women (5.3). In 2014, 31 people were hospitalized due to
mumps. Vaccination coverage of children aged 3 years in Poland in 2013 was 97.0% and it was lower by 0.5 %
in comparison with year 2013 (97.5 %).
CONCLUSIONS. Systematic execution of mumps vaccination in accordance with the National Immunisation
Programme resulted in a significant decrease in the number of registered cases. Due to the high vaccination
coverage further decline in the number of cases is expected.
Key words: mumps, epidemiology, Poland, 2014
STRESZCZENIE
WSTĘP. Od 2003 roku szczepienia przeciw śwince są obowiązkowe w Polsce, wykonywane według dwudawkowego schematu szczepionką skojarzoną MMR (przeciw odrze, śwince, różyczce). W latach wcześniejszych
szczepienia przeciwko śwince były tylko zalecane. Pomimo tego, iż dzięki szczepieniom, w okresie ponad dziesięciu lat uległa zmniejszeniu liczba zachorowań na świnkę, nadal pozostaje ona częstą chorobą wśród dzieci.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce w 2014 roku w porównaniu
do sytuacji w ubiegłych latach.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce w roku 2014 przeprowadzono
na podstawie wyników analizy danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 roku” oraz
,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2014 roku” (1). Dodatkowo wykorzystano „Definicje przypadków chorób
zakaźnych opracowane na potrzeby nadzoru epidemiologicznego stosowane w 2012-2013 r.” (Zakład Epidemiologii, NIZP-PZH) oraz z Programu Szczepień Ochronnych na rok 2014.
* Article was written under the task No.6/EM/2015 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2015
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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WYNIKI. W 2014 roku w Polsce zarejestrowano 2 508 zachorowań na świnkę. Zapadalność ogółem wyniosła
6,5 na 100 tys. i była wyższa o 3,1 % w porównaniu z rokiem 2013 i niższa o 9,7 % w porównaniu z medianą
za lata 2008-2012. Najwyższą zapadalność 61.3 na 100 tys. zanotowano u dzieci w wieku 4 lat. Zapadalność
u mężczyzn (7,8 na 100 tys.) była wyższa niż u kobiet (5,3). W 2014 roku w Polsce z powodu świnki hospitalizowanych było 31 chorych. Poziom zaszczepienia przeciw śwince dzieci w 3 roku życia był mniejszy o 0,5%
w porównaniu do 2013 roku i wynosił 97,0% w skali całej Polski.
WNIOSKI. Systematyczna realizacja szczepień przeciw śwince zgodnie z Kalendarzem Szczepień Ochronnych
spowodowała znaczący spadek liczby rejestrowanych zachorowań. Przy utrzymaniu wysokiego odsetka szczepionych dzieci utrzyma się tendencja do spadku liczby zachorowań w następnych latach.
Słowa kluczowe: świnka, nagminne zapalenie przyusznic, epidemiologia, Polska, 2014 rok
INTRODUCTION

WSTĘP

Mumps occurs primarily in school-age children
and adolescents. Before vaccination against mumps
become mandatory in Poland increasing rates
occurred periodically (every 3-4 years), currently
the time between mumps epidemics is extended. The
introduction of mandatory vaccination against mumps
in Poland in 2003 resulted in a decrease in the number
of registered cases. However, more than 2,000 cases of
mumps are still reported every year in Poland.

Zachorowania na świnkę występują przede
wszystkim u dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży. Przed wprowadzeniem szczepień obowiązkowych
występowały okresowe co 3-4 lata wzrosty liczby zachorowań. Wprowadzenie w Polsce obowiązkowych
szczepień przeciw śwince w 2003 roku spowodowało
zanik okresowości i zmniejszenie rejestrowanej liczby
zachorowań. Na świnkę choruje jednak co roku ponad
2 tys. osób.

AIM

CEL PRACY

The aim of the study was to assess epidemiological
situation of mumps in Poland in 2014, including
vaccination coverage in Polish population, compared
to previous years.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
świnki w Polsce w roku 2014 oraz stanu zaszczepienia
przeciw śwince w populacji ogólnej.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The descriptive analysis of epidemiological
situation of mumps was based on data retrieved from
routine mandatory surveillance system and published in
the annual bulletin “Infectious diseases and poisonings
in Poland in 2014” (1). Vaccination coverage was
assessed based on data published in the annual bulletin
“Vaccinations in Poland in 2014” (2). Mumps cases
were classified according to the criteria of surveillance
case definition implemented in the European Union
(Commission Decision of 28 April 2008 amending
Decision 2002/253/EC) (3). National Immunisation
Programme for year 2014 was also used (4).

Ocenę sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce
w 2014 roku przeprowadzono w oparciu o wyniki analizy
danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce
w 2014 roku” (1), natomiast ocenę stanu uodpornienia populacji przeprowadzono na podstawie danych z biuletynu
,,Szczepienia Ochronne w Polsce w 2014 roku” (2). Używana w pracy klasyfikacja przypadków zachorowań na
świnkę opiera się na definicji przypadku, przyjętej przez
Komisję Europejską w decyzji z dnia 28 kwietnia 2008 r.,
zmieniającej decyzję 2002/253/EC i wprowadzoną do
rutynowego nadzoru w Polsce w 2009 roku (3). Szczegółowe wskazania do szczepień przeciw śwince pochodzą
z „Programu Szczepień Ochronnych na 2014 r.”(4).

RESULTS

WYNIKI

Epidemiological situation of mumps in 2014. In
2014, a total of 2 508 mumps cases were registered in
Poland, there were 72 more cases than in the previous
year. Mumps incidence was 6.5 per 100,000 and was
higher by 3.1 % in comparison with the previous
year and lower by 9.7 % compared with the median

Sytuacja epidemiologiczna świnki w Polsce
w 2014 r. W 2014 r. w Polsce zarejestrowano 2 508
zachorowań na świnkę, o 72 zachorowania więcej niż
w 2013 roku. Zapadalność ogółem wyniosła 6,5 i była
wyższa o 3,1 % w porównaniu 2013 roku i niższa
o 9,7 % w porównaniu z medianą za lata 2008-2012.
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for 2008-2012. In 2014, the highest incidence was
observed in two voivodeships: mazowieckie (351),
slaskie (352). The lowest incidence was recorded in
podlaskie voivodeship (59) (Tab. I).

W 2014 r. najwięcej zachorowań odnotowano w województwach: mazowieckim (351), śląskim (352). Najmniej zachorowań zarejestrowano w województwie
podlaskim (59). W porównaniu do 2013 roku, liczba
przypadków zmniejszyła się w siedmiu województwach. W pozostałych zarejestrowano wzrost liczby
zachorowań na świnkę (Tab.I).

Table I. Mumps in Poland in 2008-2014. Number of cases and incidence per 100.000 population and number and percent
age of hospitalized cases by voivodship
Tabela I. Świnka w Polsce w latach 2008-2014. Liczba przypadków i zapadalność na 100 000 oraz liczba i procent hospitalizacji
według województw
Mediana
2008-2012
Voivodeship

POLAND

2013

2014

hospitalization
number incidence number incidence number incidence
of cases per 100 000 of cases per 100 000 of cases per 100 000 number
%
2 779

7.20

2 436

6.3

2 508

6.5

31

1.24

1.

Dolnośląskie

202

7.0

129

4.4

131

4.5

2

1.5

2.

Kujawsko-pomorskie

199

9.6

180

8.6

177

8.5

-

-

3.

Lubelskie

144

6.7

124

5.7

109

5.1

1

0.9

4.

Lubuskie

108

10.6

83

8.1

69

6.8

1

1.45

5.

Łódzkie

171

6.7

107

4.2

115

4.6

1

0.9

6.

Małopolskie

245

7.4

198

5.9

221

6.6

2

0.9

7.

Mazowieckie

317

6.0

349

6.6

351

6.6

12

3.4

8.

Opolskie

94

9.1

93

9.2

88

8.8

1

1.1

9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie

107
96
123

5.1
8.1
5.5

78
67
174

3.7
5.6
7.6

75
59
215

3.5
4.9
9.4

1
3

1.3
1.4

12. Śląskie

411

8.9

327

7.1

352

7.7

3

0.9

13. Świętokrzyskie

99

7.8

63

5.0

69

5.5

2

2.9

14. Warmińsko-mazurskie

99

6.9

67

4.6

95

6.6

-

-

15. Wielkopolskie

295

8.6

260

7.5

229

6.6

1

0.4

16. Zachodniopomorskie

157

9.3

137

8.0

153

8.9

1

0.7

The highest number of mumps cases were
recorded in the fourth quarter of 2014 (733 cases, i.e.
29.2 % of all registered cases), the lowest in the third
quarter (551 cases, i.e. 21.9 % of all registered cases).
It is a noticeable reduction in the number of cases
registered in the fourth quarter in 2014 in comparison
to the number of cases reported in the 2013 (number of
cases in 2014 increased by about 16%).
It should be noted that observation of the last
fifteen years confirms the extension of the epidemic
cycle of mumps, and a progressive incidence decrease
in all age groups (Fig. 1).

Najwięcej zachorowań na świnkę zarejestrowano
w IV kwartale 2014 r. (733, tj. 29,2 % wszystkich zachorowań), najmniej w III kwartale (551, tj. 21,9%).
Zwraca uwagę, że zmniejszyła się o około 16% liczba
przypadków zarejestrowanych w IV kwartale w 2014
w porównaniu do 2013 roku.
Od 2003 roku, w którym zostały wprowadzone
szczepienia obowiązkowe przeciw śwince, odnotowano spadek zapadalności, co daje się zauważyć we
wszystkich grupach wieku (Fig.1).
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2014 roku najwięcej zachorowań zarejestrowano wśród dzieci i młodzieży w wieku do 14 roku życia – 1 823, tj. 72,7 % ogólnej liczby przypadków. Przeważały zachorowania dzieci
w wieku 5-9 lat – 853, tj. 34,0% ogólnej liczby zachorowań (zapadalność 43,0 na 100 tys.). W grupie wieku 0-4
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Fig 1. Mumps in Poland, 2004-2014. Incidence per
100,000 population by age group
Ryc I. Świnka w Polsce w latach 2004-2014. Zapadalność na
100 000 według grup wieku

In 2014, as in the previous year, the highest number
of cases was recorded in children and teenagers aged ≤14
years – 1 823, i.e. 72.7 % of the total number of cases.
Number of cases among children aged 5-9 years was
853, i.e. 34.0 % of the total number of cases, (incidence
43.0 per 100,000). Number of cases in age groups 0-4
and 10-14 years were 563 (incidence 28.7 per 100,000,
22.5 % of the total number of cases) and 407 (incidence
22.4 and 16.2 %), respectively. In those over 60 years
of age the incidence was less than 1 per 100,000 and
cases in this age group accounted for 1.7 % of the total
number of cases in 2014 (Tab. II).
Table II. Mumps in Poland in 2013-2014. Incidence per
100.000 and percentage in age groups
Tabela II. Świnka w Polsce w latach 2013-2014. Zapadalność
na 100 000 według grup wieku
2013
2014
Age
incidence per
incidence per
group
%
%
100 000
100 000
0-4
22.3
18.6
28.7
22.4
0
3.3
0.5
4.7
0.7
1
7.4
1.2
11.6
1.8
2
19.7
3.3
21.6
3.4
3
32.3
5.6
38.7
6.3
4
44.8
8.0
61.3
10.4
5-9
43.6
34.2
43.0
34.0
5
54.0
9.3
59.2
10.2
6
51.8
8.4
51.0
8.5
7
46.5
7.2
38.6
6.1
8
27.2
4.1
34.3
5.1
9
36.1
5.3
28.3
4.1
10 - 14
19.9
15.1
22.4
16.2
15 - 19
12.2
10.9
10.1
8.4
20 - 29
4.2
9.8
3.3
7.3
30 - 39
1.9
4.8
2.0
5.0
40 +
0.9
6.7
2.6
6.6
Total
6.3
100.0
6.5
100.0

In 2014 there were 1453 cases of mumps recorded
among males (incidence 7.8 per 100,000) and 1055
among females (5.3 per 100 000). As in the previous
year, most cases of mumps in age group above 35 years
were recorded among females.
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i 10-14 lat zarejestrowano odpowiednio 563 (zapadalność 28,7 na 100 tys., 22,5 % ogólnej liczby zachorowań)
i 407 zachorowań (zapadalność 22,4, 16,2 %). U osób
powyżej 60. roku życia zapadalność wyniosła poniżej 1
na 100 tys., a zachorowania w tej grupie wieku stanowiły
1,7% ogólnej liczby przypadków (Tab. II).
W 2014 roku częściej chorowali mężczyźni (1 453
zachorowania, zapadalność – 7,8 na 100 tys.) niż kobiety (1055 przypadków, zapadalność 5,3).
Zapadalność na świnkę w mieście (6,3 na 100 tys.)
była niższa niż na wsi (6,9). Najwyższą zapadalność
– 7,1 na 100 tys. mieszkańców zarejestrowano w miastach liczących 50-99 tys., najniższą – 6,1 odnotowano
w miastach liczących < 20 tys. mieszkańców. Zapadalność wg. grup wieku z uwzględnieniem środowiska zamieszkania znacząco się nie różniła. Najwięcej
zachorowań zarejestrowano w okresie późnej jesieni,
w listopadzie i grudniu (odpowiednio 256 i 255).
W 2014 roku z powodu świnki hospitalizowano 31
osób (o 7 osób mniej niż w 2013 r.), co stanowiło 1,2
% ogółu zarejestrowanych chorych. Najwięcej w województwie mazowieckim (12 osób).
Szczepienia przeciw śwince w 2014 r. Obowiązkowe szczepienie przeciw śwince wprowadzono do Kalendarza Szczepień Ochronnych w Polsce w 2003 roku. Stosowaną szczepionką jest skojarzoną szczepionką przeciw
odrze, śwince i różyczce (MMR) (5). Przed 2003 rokiem
szczepienia dzieci przeciw śwince były zalecane. Przed
wprowadzeniem obowiązkowych szczepień przeciw
śwince wzrost zachorowań występował okresowo (co
około 3-4 lata), obecnie okresowość nasileń epidemicznych uległa wydłużeniu. Według Kalendarza Szczepień
Ochronnych szczepionkę podaje się dwukrotnie, pierwszą dawkę w 2 roku życia (13-14 miesiącu życia), a dawkę przypominającą w 10 roku życia. W 2014 roku poziom
zaszczepienia przeciw śwince dzieci w 3 roku życia spadł
o 0,5 % w porównaniu do poprzedniego roku i wynosił
97,0% w skali całej Polski (Fig. 2). Najwyższy odsetek
zaszczepionych osób (99,5%) odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, a najniższy w województwie mazowieckim (94,9%).
Wśród zarejestrowanych w 2014 r. 2 508 chorych na świnkę, 1 209 osób (48,2 %) otrzymało jedną dawkę, 347 (13,8 %) osób otrzymało dwie dawki
szczepionki MMR, 598 (23,8%) osób w ogóle nie było
szczepionych. U 354 osób (14,1 %) brak było informacji o szczepieniach.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Po wprowadzeniu w Polsce obowiązkowych
szczepień przeciw śwince (szczepionka MMR) liczba zachorowań gwałtownie zmalała. Jednak nadal co
roku rejestrowanych jest ponad 2000 przypadków, co
wskazuje na potrzebę utrzymania wysokiego poziomu
zaszczepienia populacji.

Mumps in Poland in 2014

Świnka w Polsce w 2014 roku

Fig 2. Mumps in Poland in 1994-2014. Incidence per 100,000 population and vaccine coverage
Ryc.2. Świnka w Polsce w latach 1994-2014. Zapadalność na 100 000 i poziom zaszczepienia

The incidence of mumps in the cities (6.3 per 100,000)
was lower than in rural areas (6.9). The highest incidence
(7.1) was registered in the cities with population of 50-99
thous., the lowest incidence (6.1) was recorded in cities
with population <20 thous. Comparing rural areas with
the cities, incidence by age groups did not significantly
differ. The highest number of cases was registered in
November and December (256 and 255, respectively).
In 2014, 31 people were hospitalized due to
mumps (7 people less than in 2013), which accounts
for 1.2 % of all registered cases. The highest number of
hospitalized cases due to mumps, i.e. 12, was registered
in mazowieckie voivodeship.
Vaccinations against mumps in 2014. In 2003,
vaccination against mumps (MMR vaccine against
measles, mumps and rubella) was introduced to
National Immunisation Programme as mandatory [5].
Until 2003, vaccination of children against mumps was
only recommended. According to the current National
Immunisation Programme, two doses of mumps vaccine
are given: first dose at 2 years of age (13-14 months)
and a second dose at 10 years of age. In 2014, mumps
vaccination coverage in children aged 3 years decrease
by 0.5 % and reached 97.0% in the country (Fig. 2). The
highest vaccine coverage was recorded in warminskomazurskie voivodeship (99.5 %) and the lowest in
mazowieckie (94.9 %) voivodeship.
Among 2 508 registered in 2014 cases of mumps,
1 209 (48.2%) received one dose of vaccination, 347
(13.8 %) received two doses and 598 (23.8 %) were
not vaccinated against mumps. In 354 patients (14.1
%) vaccination status was unknown. Conducting
vaccination program against mumps in Poland have
influenced the periodicity of the disease epidemics.

CONCLUSIONS
There is a decreasing trend in mumps incidence in
Poland observed since the introduction of mandatory
vaccination against mumps, although the dynamics of
this process has slowed down. There are still more than
2000 cases, which indicate the necessity to maintain
a high level of vaccination coverage of the population.
REFERENCES
1. Czarkowski MP i in.: ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 roku”, Warszawa 2015, NIZP-PZH, GIS.
2. Czarkowski MP i in.: ,,Szczepienia Ochronne w Polsce
w 2014 roku”, Warszawa 2015, NIZP-PZH i GIS
3. Zakład Epidemiologii NIZP-PZH: „Definicje przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego”, Warszawa 2012-2013.
4. Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 29 października 2012 r. „Programu Szczepień
Ochronnych na 2014 r.”, Dz. U.z 2013 r. poz. 947.
5. Szczepienia.info: „Szczepionka przeciw śwince”,
6. http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=45
[dostęp: 02.05.2016].
Received: 28.04.2016
Accepted for publication: 02.05.2016
Otrzymano: 28.04.2016
Zaakceptowano do druku: 02.05.2016
Address for correspondence/
Adres do korespondencji:
Monika R. Korczyńska
Department of Epidemiology
National Institute of Public Health
– National Institute of Hygiene
24 Chocimska Street, 00-791 Warsaw, Poland
e-mail: mkorczynska@pzh.gov.pl

187

ERRATA

PRZEGL EPIDEMIOL 2016;70: 65-72
Fig. 2.
Fig. 2.

Fig. 3.

The percentage of young people tanning with the intention of getting a tan by gender (N=312) – results of the
survey
The percentage of young people tanning with the intention of getting a tan by gender (N=312) – results of the
survey

Fig. 3.

The percentage of people sunbathing due to fashion and a desire to increase their attractiveness by gender (N=312)
–The
results
of the survey
percentage
of people sunbathing due to fashion and a desire to increase their attractiveness by gender (N=312)

Fig. 4.

The percentage of people that have suffered from sunburns by gender (N=312) – results of the survey

Fig. 4.

The percentage of people that have suffered from sunburns by gender (N=312) – results of the survey

72

Fig. 5.

– results of the survey

Joanna Skonieczna, Dominik Olejniczak et al.

No 1

The frequency of consumption of vegetables and fruits rich in β-carotene by gender (N=312) – results of the
survey

PRZEGL EPIDEMIOL 2016;70(2): 189-193

Epidemiological Chronicle / Kronika Epidemiologiczna

Monika Roberta Korczyńska, Justyna Rogalska

CHICKENPOX IN POLAND IN 2014*
OSPA WIETRZNA W POLSCE W 2014 ROKU*
National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene in Warsaw
Department of Epidemiology
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
Zakład Epidemiologii
ABSTRACT
BACKGROUND. A large number of chickenpox cases, occurring especially in children between 0-14 years old
and among those who are not vaccinated, indicates the rationale for the use of chickenpox vaccinations. In Poland
since 2002, chickenpox vaccination is included in the National Immunisation Programme as recommended.
AIM. To assess epidemiological situation of chickenpox in Poland in 2014 in comparison to previous years.
METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory surveillance system
and published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2014” and “Vaccinations
in Poland in 2014” (1;2). National Immunisation Programme for year 2014 was also used (3).
RESULTS. In 2014, 221 628 cases of chickenpox were registered in Poland. The incidence was 575.9 and was
lower than in 2013 (463.6). The highest number of cases was reported in mazowieckie voivodeship (35 321),
the lowest in podlaskie voivodeship (5 346). The highest incidence was recorded in children aged 4 years. The
chickenpox incidence among men was higher by 12.4% comparing to women (543.4). The incidence among
rural residents (595.0) was higher by 9.8 % than among urban residents. Number of cases hospitalized due to
mumps was 1 467. Number of people vaccinated against chickenpox was 63 608.
SUMMARY. In 2014, there was increase in the incidence of chickenpox in Poland. Since 2002 the number
of people vaccinated against chickenpox increased. The increase in the number of people vaccinated against
chickenpox would help maintain the downward trend in subsequent years.
Key words: chickenpox, varicella, epidemiology, Poland, 2014
STRESZCZENIE
WSTĘP. Duża liczba zachorowań na ospę wietrzną, najczęściej występuje wśród populacji nieszczepionej,
zwłaszcza dzieci w wieku 0-14 lat, co potwierdza zasadność stosowania szczepień ochronnych. W Polsce od
2002 r. szczepienia przeciw ospie wietrznej są zalecane.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena epidemiologicznej sytuacji ospy wietrznej w Polsce w 2014 r. w porównaniu do sytuacji z ubiegłych lat.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w roku 2014 przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 roku”
(1), natomiast ocenę stanu uodpornienia populacji przeprowadzono na bazie danych z biuletynu ,,Szczepienia
ochronne w Polsce w 2014 roku” (2). Ponadto wykorzystano zalecenia z Programu Szczepień Ochronnych na
rok 2014 (3).
WYNIKI. W 2014 r. zarejestrowano 221 628 zachorowań na ospę wietrzną, zapadalność wynosiła 575,9 i była
wyższa niż w 2013 roku (463,6). Najwięcej zachorowań wystąpiło w województwie mazowieckim (35 321),
najmniej zaś w województwie podlaskim (5 346). Najwięcej przypadków ospy wietrznej zarejestrowano u dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 4 lat, natomiast najwyższa zapadalność odnotowano u dzieci w wieku 4
lata. Częściej chorowali mężczyźni. Zapadalność na ospę wietrzną mężczyzn była wyższa o 12,4 % niż kobiet
* Article was written under the task No.6/EM/2015 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2015
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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(543,4). Zapadalność wśród mieszkańców wsi (595,0) była wyższa o 9,8 % od zapadalności mieszkańców miast
(563,4). Z powodu ospy wietrznej hospitalizowano 1 467 osób. Zaszczepiono w 2014 roku przeciw ospie wietrznej 63 608 osób.
PODSUMOWANIE. W 2014 r. wzrosła zapadalność na ospę wietrzną. Od 2002 roku wzrasta liczba osób
szczepionych przeciw ospie wietrznej, w 2014 r. zarejestrowano wzrost o 10,1 % w porównaniu z rokiem 2013.
Ważne jest edukowanie społeczeństwa w zakresie zapobiegania zachorowaniom przez zwiększenie liczby osób
zaszczepionych.
Słowa kluczowe: ospa wietrzna, epidemiologia, Polska, 2014 rok
INTRODUCTION

WSTĘP

Due to periodicity of the epidemic chickenpox,
increasing incidence occurs approximately every
3-4 years (5). Number of chickenpox cases reported
each year, occurring especially in children in age of
0-4, indicates the rationale for the use of chickenpox
vaccinations. In Poland since 2002, chickenpox
vaccination is included in the National Immunisation
Programme as recommended. In order to vaccinate
people at risk of chickenpox infection two doses of
chickenpox vaccine should be given in accordance
with the current National Immunization Program.

Charakterystyczna dla ospy wietrznej jest okresowość epidemiczna, która powoduje wzrost zachorowań średnio co 3-4 lata (5). Za potrzebą stosowania
szczepień ochronnych przeciwko tej chorobie przemawia znaczna liczba zachorowań, zwłaszcza wśród
dzieci w wieku 0-4 lat. W Polsce od 2002 r. szczepienia
przeciw ospie wietrznej są zalecane. Zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych należy podać dwie dawki szczepionki przeciw ospie wietrznej.
Szczepionkę przeciw ospie wietrznej można stosować
u zdrowych dzieci już od 9 miesiąca życia.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The descriptive analysis of epidemiological
situation of chickenpox was based on data retrieved
from routine mandatory surveillance system and
published in the annual bulletin “Infectious diseases
and poisonings in Poland in 2014” (1). Vaccination
coverage was assessed based on data published in the
annual bulletin “Vaccinations in Poland in 2014” (2).
Detailed recommendations for vaccination against
chickenpox come from National Immunisation
Programme for 2014 (3;4).

Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej
w Polsce w roku 2014 przeprowadzono w oparciu o wyniki analizy danych zbiorczych opublikowanych w biuletynie ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014
roku” (1), natomiast ocenę stanu uodpornienia populacji
przeprowadzono wykorzystując dane z biuletynu ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2014 roku” (2). Szczegółowe wskazania do szczepień przeciw ospie wietrznej pochodzą z „Programu Szczepień Ochronnych na 2014 r.”
(Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 29 października 2012 r.) (4).

RESULTS

WYNIKI

Epidemiological situation of chickenpox in
2014. From 2002, in Poland, an increasing trend with
small fluctuations is observed. In 2014, 221 628 cases
of chickenpox were registered in Poland, i.e. 19.5
% more than in the previous year. The incidence of
chickenpox decreased in 2014 and was 575.9 per
100 000, and was higher by 19.5% comparing to
2013. The highest number occured in mazowieckie
and slaskie voivodeships (35 321 and 35 055 cases,
respectively) (Tab. I). In 2014, the highest number of
cases was recorded in April (30 229 cases), the lowest
in September (3 600) (Fig. 1). The lowest incidence
was registered in podkarpackie voivodeship – 290.0
and the highest in lubuskie voivodeship – 907.9. The
Incidence decreased in three voivodeships: lubelskie,

Sytuacja epidemiologiczna ospy wietrznej
w Polsce w 2014 r. Począwszy od 2002 roku w Polsce
utrzymywała się – z małymi wahaniami - tendencja do
wzrostu zapadalności na ospę wietrzną. W 2014 r. zarejestrowano w Polsce 221 628 zachorowań na ospę
wietrzną tj. o 19,5 % więcej niż w roku poprzednim.
Najwięcej zachorowań zarejestrowano w województwach mazowieckim i śląskim, odpowiednio 35 321
oraz 35 055 (Tab. I). Zapadalność na ospę wietrzną
w 2014 r. zwiększyła się do poziomu 575,9 na 100 tys.
i była wyższa niż w 2013 r. o 19,5 %.
Najwięcej zachorowań wystąpiło w kwietniu – 30
229, a najmniej we wrześniu 3 600 przypadków (Ryc.1).
Najniższą zapadalność zarejestrowano w województwie podkarpackim 290,0, najwyższą zaś w woj. lu-
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lodzkie and podkapackie – 415.8; 390.6 and 290.0,
respectively (in 2013- 461.3; 416.9 and 303.0) (Tab. I).

Ospa wietrzna w Polsce w 2014 roku
buskim 907,9. Zapadalność uległa obniżeniu w trzech
województwach – lubelskim, łódzkim i podkarpackim
– wynosiła 415,8; 390,6 i 290,0 (w 2013 r.- 461,3; 416,9
i 303,0) (Tab. I).

Fig. 1. Chickenpox in Poland in 2014. Number of cases by month
Ryc. 1. Ospa wietrzna w Polsce w 2014 roku.Liczba przypadków według miesięcy
Table I. Chickenpox in Poland in 2008-2014. Number of cases and incidence per 100,000 population and number and percentage of hospitalized cases by voivodeship
Tabela I. Ospa wietrzna w Polsce w latach 2008-2014. Liczba przypadków i zapadalność na 100 000 mieszkańców i liczba
hospitalizacji według województw
Median 2008-2012
2013
2014
Voivodeship
number of incidence number of incidence number of incidence hospitalization
cases
per 100 000
cases
per 100 000
cases
per 100 000 number %
POLAND
172 855
407.95
178 501
463.6
221 628
575.9
1 467 0.66
1 Dolnośląskie
11 233
346.35
8 488
291.6
13 508
464.4
91 0.67
2 Kujawsko-pomorskie
10 363
480.25
12 648
604.0
14 130
675.8
122 0.86
3 Lubelskie
10 214
380.8
9 967
461.3
8 947
415.8
68 0.76
4 Lubuskie
5 852
584.7
4 452
435.5
9 268
907.9
20 0.22
5 Lodzkie
8 837
331.65
10 496
416.9
9 798
390.6
104 1.06
6 Malopolskie
14 671
390.5
18 445
549.5
19 234
571.7
172 0.89
7 Mazowieckie
25 308
430.35
27 421
516.7
35 321
663.4
305 0.86
8 Opolskie
5 519
488.7
5 086
505.1
6 323
630.7
33 0.52
9 Podkarpackie
6 105
274.8
6 451
303.0
6 172
290.0
53 0.86
10 Podlaskie
4 478
355.4
3 686
308.1
5 346
448.0
50 0.94
11 Pomorskie
7 879
337.3
11 112
484.7
12 983
564.8
128 0.99
12 Slaskie
23 499
478.1
25 151
546.0
35 055
763.2
76 0.22
13 Swietokrzyskie
6 323
472.05
5 683
447.4
7 167
566.4
47 0.66
14 Warminsko-mazurskie
6 981
408.4
4 372
301.9
7 445
515.1
19 0.26
15 Wielkopolskie
17 360
479.85
18 323
529.0
22 108
637.2
132 0.60
16 Zachodniopomorskie
6 347
308.7
6 720
390.8
8 823
513.6
47 0.53

In 2014, the highest number of chickenpox cases
was recorded in children and adolescents under 14 years
of age – 203 426 cases, which accounted for 91.8 %
of the total number of registered cases. The number of
cases in children aged 0-4 years and 5-9 years was 102
515 and 85 372, respectively. This was 46.3 % and 38.5
% of the total number of registered cases, respectively.
Four years old children were mostly affected. In people
over 14 years of age chickenpox accounted 18 202 cases,
it was only 8.2% of the total number of cases (Tab. II).

W 2014 r. najwięcej zachorowań na ospę wietrzną
zarejestrowano u dzieci i młodzieży do 14 r. ż. – 203
426 przypadków, co stanowiło 91,8 % ogólnej liczby
zarejestrowanych zachorowań. Najwięcej zachorowało dzieci w wieku 0-4 lata (102 515) i 5-9 lat (85 372).
Było to odpowiednio 46,3 % i 38,5 % ogółu zarejestrowanych przypadków. Najczęściej chorowały dzieci w wieku 4 lat – 36 067. U osób powyżej 14 roku życia zachorowań na ospę wietrzną stanowiły zaledwie
8,2% ogólnej liczby przypadków (Tab. II).
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Table II. Chickenpox in Poland in 2013-2014. Number of
cases. incidence per 100,000 population and percentage in age groups
Tabela II Ospa wietrzna w Polsce w latach 2013-2014. Liczba
przypadków i zapadalność na 100 000 mieszkańców
i procent według grup wieku
2013
2014
Age
number incidence
number incidence
group
%
%
of cases
rate
of cases
rate
0-4 79 846 3946.7 44.7 102515 5224.8 46.3
0
6 207 1687.7 3.5 7995 2216.3 3.6
1
9 505 2422.0 5.3 12723 3358.8 5.7
2
11 833 2917.3 6.6 15381 3916.2 6.9
3
23 960 5647.4 13.4 30349 7481.9 13.7
4
28 341 6545.1 15.9 36067 8502.9 16.3
5-9 68 635 3599.1 38.5 85372 4302.9 38.5
5
26 428 6320.3 14.8 33815 7813.7 15.3
6
18 344 4655.5 10.3 23276 5570.0 10.5
7
10 912 2897.3 6.1 13405 3405.0 6.0
8
7 483 2058.0 4.2 8536 2268.0 3.9
9
5 468 1541.9 3.1 6340 1744.7 2.9
10-14 14 364 775.6
8.0 15539 854.3
7.0
15-19 4 417
203.4
2.5 4638
222.8
2.1
20-29 4 550
79.1
2.5 5563
186.3
2.5
30-39 4 827
78.1
2.7 5639
89.8
2.5
40 + 1 862
10.0
1.0 2362
12.6
1.1
Total 178 501 463.6 100.0 221628 575.9 100.0

In 2014, chickenpox incidence in males was 610.6
per 100,000 and was higher by 12.4% compared to
incidence in females (543.4). There were no significant
differences in incidence between males and females
in age groups. A slightly higher incidence in women
compared with men was recorded in age groups: 0-4
and 10-34 years.
Incidence in rural population was 595.0 per 100,000
and was higher by 9.8 % compared to incidence in
urban population (563.4). The highest incidence was
observed in the cities with population < 20 thous.,
the lowest in the cities with population of ≥100,000.
In children aged 0-4 years, a higher incidence was
observed in cities (5 792.6 vs. 4 441.0). In children
aged 5-9 years in the rural population (4 364.5 vs.
4 255.2).
In 2014, number of people hospitalized due to
mumps was 1 467, representing 0.7% of the total
number of all registered cases. The highest number
of hospitalized cases was in mazowieckie (305) and
wielkopolskie (132) voivodeships. The lowest number
of hospitalized cases was in warminsko-mazurskie and
lubuskie – 19 and 20 respectively (Tab. I).
Vaccinations against chickenpox in 2014.
In Poland, there are two types of vaccine against
chickenpox. Monovalent vaccine contains attenuated
live strain of varicella-zoster virus and polyvalent
vaccine, combined with measles, mumps and rubella.
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W 2014 roku zapadalność na ospę wietrzną mężczyzn wynosiła 610,6 na 100 tys. i była o 12,4 %
wyższa w porównaniu z zapadalnością kobiet (543,4).
Odnotowano nieznacznie wyższą zapadalność kobiet
w grupie wieku 0-4 lat oraz 10-34 lat.
W 2014 roku zapadalność mieszkańców wsi wynosiła 595,0 na 100 tys. i była o 9,8 % wyższa w porównaniu z zapadalnością mieszkańców miast (563,4).
Najwyższą zapadalność odnotowano w miastach liczących do 20 tys. mieszkańców, najniższą zaś w miastach ≥100 tys.. W miastach, wyższa zapadalność była
wśród najmłodszych dzieci w wieku 0-4 lat i wynosiła
5 792,6, natomiast na wsi wynosiła 4 441,0. Wśród
dzieci w wieku 5-9 lat, zapadalność była wyższa na
wsi niż w mieście.
W 2014 r. z powodu ospy wietrznej hospitalizowanych było 1 467 osób, co stanowiło 0,7 % ogólnej liczby wszystkich zarejestrowanych zachorowań.
Najwięcej osób hospitalizowano w województwie
mazowieckim (305) i wielkopolskim (132), najmniej
w województwach warmińsko-mazurskim i lubuskim
odpowiednio 19 i 20 osób (tab. I).
Szczepienia przeciw ospie wietrznej w 2014 r.
W Polsce jest dostępna szczepionka przeciw ospie
wietrznej zawierająca żywy, atenuowany (pozbawiony
zjadliwości) szczep wirusa varicella-zoster. W Polsce
dostępne są dwa rodzaje szczepionki monowalentna, której stosowanie zaleca się od 9 miesiąca życia
oraz w ramach profilaktyki poekspozycyjnej oraz poliwalentna, skojarzona z odrą, świnka oraz różyczką.
Szczepionkę poliwalentną zaleca się dzieciom od 11
miesiąca życia do 12 r.ż. (6). Od 2010 roku w Polsce
zalecany jest dwudawkowy schemat szczepień przeciw ospie wietrznej. Odstęp między dwoma dawkami
powinien wynosić co najmniej 6 tygodni.
Od 2002 roku szczepienie przeciw ospie wietrznej
należy do grupy szczepień zalecanych. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2014 szczepienie przeciw ospie wietrznej zaleca się osobom, które
nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej
zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych czy
zalecanych, oraz kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę wietrzną.
Natomiast zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2014, szczepienie przeciw ospie wietrznej
jest obowiązkowe wyłącznie dla osób, które w sposób
szczególny są narażone na zakażenie. Do tej grupy
zalicza się dzieci przed ukończeniem 12 roku życia,
u których istnieje wysokie ryzyko ciężkiego przebiegu
choroby np. ostrej białaczki limfoblastycznej w okresie remisji oraz dzieci zakażonych HIV.
Szczepienia przeciw ospie wietrznej są również
obowiązkowe dla dzieci przed ukończeniem 12 roku
życia, które nie chorowały na ospę wietrzną, a są z otoczenia wspomnianych powyżej osób.

Chickenpox in Poland in 2014
The use of monovalent vaccine is recommended for
those aged above 9 months, and for post exposure
prophylaxis. Polyvalent vaccine is recommended for
children from 11 months to 12 years of age (6). Since
2010, two doses chickenpox vaccination scheme is
recommended in Poland. Two doses of vaccine should
be given with an interval of at least 6 weeks.
Since 2002, vaccination against chickenpox
belongs to a group of recommended vaccinations.
According to the National Immunization Program for
2014, chickenpox vaccination is recommended for
those who have not had chickenpox and have not been
vaccinated, and women who have not had chickenpox
and are planning to become pregnant.
Vaccination is mandatory for those who are
especially vulnerable for the infection. This group
includes children before the age of 12 years old, whose
immunity is impaired and as a result there may be
a high risk of severe course of disease, for example:
infected with HIV, with acute lymphoblastic leukemia
in remission and before immunosuppressive therapy or
chemotherapy.
Vaccination against chickenpox is also mandatory
for children aged above 12 years who did not have
chickenpox and are household contacts of those
mentioned above.
In 2014, 63 608 people were vaccinated against
chickenpox in Poland. This number was higher by 10.1
% compared to 2013 (57 168). Among those aged 0-19
years, 62 375 people were vaccinated, which accounted
for 98.1 % of all people vaccinated against chickenpox
in 2014. The highest number of vaccinated individuals
was registered in mazowieckie (14 088) voivodeship
and the lowest in świętokrzyskie (840) voivodeship.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Since 2003, an increasing trend of chickenpox
incidence is observed in Poland. However, the
epidemiological situation of the disease was better
in 2013, when the number of registered cases of
chickenpox decreased but in 2014 the number of
cases increased by around 20%. The number of people
vaccinated against chickenpox increased by 10.1 %
comparing with 2013. It is still important to educate
the public on the prevention of illness by vaccination.

Ospa wietrzna w Polsce w 2014 roku
W 2014 roku w Polsce zaszczepiono 63 608 osób
przeciw ospie wietrznej tj. o około 10,1 % więcej
w porównaniu z rokiem 2013 (57 168). Zaszczepiono
62 375 osób w wieku 0-19 lat, co stanowi 98,1% ogółu
zaszczepionych w tym roku osób. Najwięcej osób zaszczepiono w województwie mazowieckim – 14 088,
najmniej zaś w województwie świętokrzyskim - 840.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Od 2003 roku utrzymywała się w Polsce tendencja
wzrostowa zapadalności na ospę wietrzną. Tendencja
ta uległa zahamowaniu w 2013 r., kiedy wystąpił spadek liczby zachorowań. W 2014 roku liczba zachorowań na ospę wietrzną ponownie zwiększyła się o około 20%. W 2014 r. zaszczepiono o 10,1 % więcej osób
niż w roku 2013. Nadal ważne jest edukowanie społeczeństwa w zakresie zapobiegania zachorowaniom na
ospę wietrzną przez stosowanie szczepień.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. Assessment of the epidemiological situation of scarlet fever in Poland in 2014.
MATERIALS AND METHODS. The evaluation was performed by reviewing surveillance data published in the
bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2014” as well as in previous bulletins, and unpublished
data collected under Statistical survey program of official statistics. These data relate to cases of scarlet fever
registered by health sanitary inspection on the basis of statutory notification of scarlet fever reported by physicians.
RESULTS. In 2014, annual, incidence rate of scarlet fever in Poland was about 9% lower in comparison to
previous year. There were 22 855 cases all over the country and the incidence was 59.5 per 100,000 population;
depending on the voivodeship ranged from 19.5 in podkarpackie to 93.2 in pomorskie. The highest incidence
was noted among 4-year-old children (981.4) and 5-year-old children (971.0). However the incidence among
children and young people up to 15 years accounted for 95.7% of all cases. The incidence among men (67.2)
was higher by 28.5% than incidence among women (52.3). Incidence rate in urban areas, in any size town, was
higher than in rural areas. Overall incidence in urban areas was 66.4; in rural areas - 49.0. 1,11% of patients were
hospitalized. There were no reported deaths related to scarlet fever.
SUMMARY. In the surveillance of scarlet fever it is necessary to ensure that the collected data will be valid and
reliable. Very low specificity of this surveillance may not only impinge on the assessment of epidemiological situation
of this disease in Poland but also overshadow the situation of other diseases, including diseases under elimination
program (rubella, measles). This is one of the greatest challenges facing sanitary inspection in the coming years.
Key words: scarlet fever, contagious diseases, epidemiology, Poland, 2014
STRESZCZENIE
CEL PRACY. Ocena sytuacji epidemiologicznej płonicy w Polsce w 2014 r.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono analizując dane opublikowane w biuletynie „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 roku” i w biuletynach z lat wcześniejszych, oraz niepublikowane dane zebrane
w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. Dane te dotyczą przypadków zachorowań na
płonicę zarejestrowanych przez inspekcję sanitarną na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez lekarzy.
WYNIKI. W 2014 poziom zapadalności na płonicę odnotowany w Polsce był niższy o około 9% w stosunku
do roku poprzedniego. W całym kraju zarejestrowano ogółem 22 885 zachorowań, a zapadalność wyniosła 59,5
na 100 000 ludności, przy czym w poszczególnych województwach wahała się od 19,5 w podkarpackim do
93,2 w pomorskim. Najwyższą zapadalność zanotowano wśród dzieci 4-letnich (981,4) oraz 5-letnich (971,0).
Zachorowania dzieci i młodzieży do lat 15 stanowiły 95,7% wszystkich zachorowań. Zapadalność mężczyzn
(67,2) przewyższała o 28,5% zapadalność kobiet (52,3). Współczynniki zapadalności w miastach, bez względu na wielkość miast, były wyższe niż na wsi. Zapadalność w miastach ogółem wynosiła 66,4; na wsi – 49,0.
Hospitalizowano 1,11% chorych. Nie odnotowano zgonów.
* Article was written under the task No.6/EM/2015 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2015
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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PODSUMOWANIE. W nadzorze nad płonicą niezbędne jest podniesienie wiarygodności zbieranych danych.
Bardzo niska specyficzność tego nadzoru rzutuje nie tylko na możliwości oceny sytuacji epidemiologicznej tej
choroby w Polsce, ale również zaciemnia obraz sytuacji innych chorób, w tym chorób objętych programem eliminacji (różyczka, odra). Jest to jedno z zadań stojących przed inspekcją sanitarną w najbliższych latach.
Słowa kluczowe: płonica, choroby zakaźne, epidemiologia, Polska, 2014
OBJECTIVE

CEL PRACY

The aim of this study was assessment of the
epidemiological situation of scarlet fever in Poland in
2014 in comparison with previous years.

Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej płonicy w Polsce w 2014 r. w porównaniu z sytuacją tej choroby w latach ubiegłych.

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The assessment of epidemiological situation of
scarlet fever in Poland in 2014 was performed on the
basis of cases registered by the sanitary inspection and
sent to Department of Epidemiology NIPH-NIH by
Voivodeship Sanitary-Epidemiological Stations under
Statistical survey program of official statistics. In this
article, were used both data published in the bulletin
“Infectious diseases and poisonings in Poland in 2014”
and in bulletins from previous years (1), as well as
other surveillance data heretofore unpublished.
The registration of scarlet fever cases is conducted
by sanitary inspection on the basis of notification
reported by physicians. This obligation derives from
two legal Acts - Polish Act o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” (2)
and Regulation from Minister of Health that indicates
which of the diseases listed in the Act are subject
to notification to sanitary inspection and regulates
technical aspects of reporting (3).
Since 2005, reported cases are classified by
sanitary inspection on the basis of scarlet fever case
definition adopted for epidemiological surveillance.
It includes three categories of cases: “confirmed” i.e.
isolation of streptococcus type A or the detection of
their antigen in a smear from the throat, “probable”, i.e.
linked epidemiologically with “confirmed” cases, and
“possible”, i.e. cases recognized by physicians solely
on the basis of clinical signs (4). This third category
of cases makes possible to directly compare long-term
data trends. During the entire period of scarlet fever
surveillance, i.e. since 1963, all cases reported by
physicians are subject to registration and reporting.

Podstawą do oceny sytuacji epidemiologicznej
płonicy w Polsce w 2014 r. były dane o zachorowaniach zarejestrowanych przez inspekcję sanitarną,
przesłane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez
wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki
Publicznej. Wykorzystano zarówno dane opublikowane w biuletynie „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce
w 2014 roku” i w biuletynach z lat wcześniejszych (1),
jak i dane dotychczas niepublikowane.
Rejestracja zachorowań na płonicę jest prowadzona przez inspekcję sanitarną na podstawie zgłoszeń
nadsyłanych przez lekarzy. Obowiązek dokonywania
tych zgłoszeń aktualnie wynika z dwu aktów prawnych – z „Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” (2) oraz z wydanego w oparciu o tę ustawę rozporządzenia Ministra
Zdrowia, wskazującego, które z chorób wymienionych
w ustawie podlegają zgłoszeniu do inspekcji i regulującego kwestie techniczne zgłaszania (3).
Od 2005 r., zgłoszone zachorowania są przez inspekcję kwalifikowane w oparciu o definicję przypadku płonicy przyjętą na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Uwzględnia ona trzy kategorie przypadków:
„potwierdzone” izolacją streptokoków typu A lub
wykryciem ich antygenu w wymazie z gardła, „prawdopodobne”, tj. powiązane epidemiologicznie z „potwierdzonymi”, oraz „możliwe”, tj. zachorowania
rozpoznane przez lekarzy wyłącznie na podstawie objawów klinicznych (4). Uwzględnienie w definicji tej
trzeciej kategorii sprawia, że możliwe jest bezpośrednie porównywanie danych wieloletnich. Przez cały
okres prowadzenia nadzoru nad płonicą, tj. od 1963 r.,
rejestrowaniu i wykazywaniu podlegają wszystkie zachorowania zgłaszane przez lekarzy.

RESULTS AND DISCUSION

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

In 2014, 22 885 cases of scarlet fever were
registered. Incidence was 59.5 by 100,000 population

W 2014 r. zarejestrowano w Polsce 22 885 przypadków płonicy. Zapadalność na płonicę w całym kraju wy-
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and was almost by 9% lower in comparison to previous
year (Fig. 1). In comparison to the median of the 20082012 this incidence was higher by 62% (Tab. I).

Fig. 1. Scarlet fever in Poland 1975-2014.
Incidence per 100.000 population
Ryc. 1. Płonica w Polsce w latach 1975-2014.
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Seasonal distribution of scarlet fever - considering
the number of cases in particular months of 1st and 2nd
quarter - was quite typical for the period of relatively
mild changes (increase, decrease) in the course of the
epidemic curve and did not indicate possibility of rapid
decrease of incidence in next year. Most cases occurred
in March and January (respectively 2 736 and 2 729,
i.e. 12.1% of the total cases registered in the entire year).
The lowest number of cases was registered in August
(385; 1.7%), and that is the month in which typically is
registered the lowest number of cases for many years.

Płonica w Polsce w 2014 roku
niosła 59,5 na 100 000 ludności i była niższa o prawie
9% w stosunku do roku poprzedniego (ryc. 1). Płonica
w Polsce w latach 1975-2014. Zapadalność na 100 000
ludności). W stosunku do mediany z lat 2008-2012 była
to jednak zapadalność wyższa o ponad 62%. (Tab. I).
Rozkład zachorowań w ciągu roku - biorąc pod
uwagę liczbę zachorowań w poszczególnych miesiącach I i IV kwartału - był dość typowy dla okresu
względnie łagodnych zmian (wzrost, spadek) w przebiegu krzywej epidemicznej i nie wskazywał na możliwość gwałtowniejszego obniżenia się zapadalności
w kolejnym roku. Najwięcej zachorowań wystąpiło
w marcu i styczniu (odpowiednio: 2 736 i 2 729, tj. po
12,1% ogółu przypadków zarejestrowanych w całym
roku). Najmniej zachorowań odnotowano w sierpniu
(385; 1,7%), czyli w miesiącu, w którym od lat regularnie notuje się najniższą liczbę zachorowań. (ryc. 2).
W 2014 r. w porównaniu do 2013 r. tylko w pięciu
województwach zanotowano wzrost zapadalności na płonicę (o 5,5% do 24,9%). W pozostałych jedenastu województwach zapadalność obniżyła się mniej lub bardziej
wyraźnie (o 6,6% do 30,7%). Największy (procentowo)
wzrost zapadalności odnotowano w woj. łódzkim, a największy spadek w opolskim. Różnice współczynników
rejestrowanych w poszczególnych województwach
w 2013 i 2014 r. wskazują, że zmiana sytuacji epidemiologicznej płonicy w tym okresie miała stosunkowo łagodny przebieg na terenie całego kraju (Tab. I).
Międzywojewódzkie zróżnicowanie zapadalności
na płonicę w 2014 r. odpowiadało przeciętnemu zróżnicowaniu notowanemu od czasu wprowadzenia aktualnego podziału administracyjnego kraju – najwyższa
(w skali województw) zapadalność była wyższa od
zapadalności najniższej prawie 5-krotnie. Najwyższy
współczynnik zapadalności na płonicę w 2014 r., tak
jak w poprzednim roku, zanotowano w woj. pomorskim (93,2), przy czym był to współczynnik niższy od
odnotowanego rok wcześniej o 16,1%. W stosunku do
zapadalności ogólnokrajowej, zapadalność w woj. pomorskim była w 2014 r. wyższa o 56,7%. Najniższą
zapadalność zanotowano w woj. podkarpackim – 19,5;
przy czym tylko w tym województwie była to zapadalność niższa od mediany zapadalności w latach 2008
– 2012 (o 10,3%) (Tab. I).
Nadal obserwowano znaczną różnicę w zapadalności
na płonicę w miastach (66,4) i na wsi (49,0). W 2014 r.
różnica między obu współczynnikami powiększyła się do
35,6% (w roku 2013 wynosiła 14,8%). Ponownie wyższą
zapadalność w miastach notowano bez względu na ich
wielkość. Znaczne różnice zapadalności obserwowano
także w obrębie samych miast, w zależności od ich wielkości. Różnica pomiędzy zapadalnością w miastach największych (>100 000 mieszkańców) a zapadalnością w miastach najmniejszych (<20 000 mieszkańców) wyniosła
40,9% (współczynniki odpowiednio: 76,1; 54,0) (Tab. II).
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Tab. I. Scarlet fever in Poland 2008-2014. Number of cases and incidence per 100.000 population by voivodeship
Tab. I. Płonica w Polsce w latach 2008-2014. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg województw
Median
2008-2012

Voivodeship

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

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

2013

Number of
cases

Incidence

13 968
830
1 052
573
428
530
1 315
2 485
548
457
353
935
2 528
452
505
1 337
639

36.6
28.9
50.9
26.3
42.4
20.8
39.8
47.5
53.0
21.7
29.6
41.8
54.4
35.4
34.8
39.2
37.7

2014

Number of Incidence
cases
25 115
1 133
1 727
684
992
577
2 462
5 419
1 044
582
642
2 546
3 139
393
638
2 324
813

65.2
38.9
82.5
31.7
97.0
22.9
73.3
102.1
103.7
27.3
53.7
111.1
68.1
30.9
44.1
67.1
47.3

Number of
cases

Incidence

22 885
1 270
1 819
590
809
718
2 304
4 739
720
415
557
2 142
2 919
462
501
1 997
923

59.5
43.7
87.0
27.4
79.3
28.6
68.5
89.0
71.8
19.5
46.7
93.2
63.5
36.5
34.7
57.6
53.7

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2008-2014

In comparison to 2013, in 2014, only five
voivodeships noted increase of scarlet fever incidence
(from 5.5% to 24.9%). In other eleven voivodeships
incidence declined more or less significantly (from
6.6% to 30.7%). The highest (in percentage) increase
of incidence was registered in łódzkie and the lowest
in opolskie. Differences between registered rates in
particular voivodeship in 2013 and 2014, show that
epidemiological situation of scarlet fever in this period
is stable all over the country (Tab. I).

Zarówno w miastach, jak i na wsi, najwyższą zapadalność obserwowano wśród dzieci 4-letnich (odpowiednio: 1 222,0 i 650,9) oraz 5-letnich (1 171,8 i 699,7).
Współczynniki zapadalności dzieci młodszych zwiększały się wraz z wiekiem, a dzieci starszych systematycznie malały (Tab. III). W skali całego kraju zapadalność
w tych rocznikach wyniosła 981,7 wśród 4-latków (od
1422,6 w woj. mazowieckim do 407,9 w podkarpackim)
i 971,0 wśród 5-latków (od 1520,1 w woj. kujawsko-pomorskim do 320,2 w podkarpackim). W ośmiu południowo-zachodnich województwach Polski (dolnośląskie,
małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, ślą-

Tab. II. Scarlet fever in Poland 2008-2014. Number of cases and incidence per 100.000 population by location (urban/rural)
Tab. II. Płonica w Polsce w latach 2008-2014. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg środowiska
i liczby ludności w miastach
Median 2008-2012

2013

2014

Location

Number of
cases

Incidence

Number of
cases

Incidence

Number of
cases

Incidence

Urban areas
Towns < 20 thous.
Towns 20-49 thous.
Towns 50-99 thous.
Towns ≥ 100 thous.
Rural areas
Total

9 622
1 700
1 646
1 368
4 981
4 542
13 968

41.3
34.3
39.3
42.8
45.5
30.6
36.6

16 010
2 899
2 969
1 766
8 376
9 105
25 115

68.7
58.8
69.6
54.6
77.2
59.9
65.2

15 425
2 685
2 608
1 884
8 248
7 460
22 885

66.4
54.0
61.8
58.5
76.1
49.0
59.5

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2008-2014
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Płonica w Polsce w 2014 roku

Intervoivodeship differentiation of scarlet
fever incidence in 2014 corresponded with average
differences noted since the introduction of the current
administrative division of the country - the highest
(on the scale of the voivodeships) incidence was
higher than the lowest incidence almost 5-fold. The
highest incidence rate of scarlet fever in 2014, as in
the previous year, was reported in the pomorskie
voivodeship (93.2), but this was lower rate by 16.1%
than the rate recorded a year earlier. In 2014, in relation
to the national incidence, incidence in pomorskie was
higher by 56.7%. The lowest incidence was recorded
podkarpackie – 19.5; and only in this voivodeship it
was incidence lower than the median incidence in the
2008-2012 (by 10.3%) (Tab. I).

skie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) wyższą zapadalność odnotowano wśród 4-latków. W pozostałych
ośmiu województwach – wśród 5-latków.
Zachorowania dzieci i młodzieży do 15 lat w 2014 r.
stanowiły 95,7% ogółu zachorowań na płonicę. Nastąpił
więc powrót do sytuacji sprzed 2013 r., w którym –
prawdopodobnie w związku z epidemią wyrównawczą różyczki, obejmującą głównie starsze roczniki
chłopców i młodych mężczyzn, oraz związanym z tą
epidemią zwiększonym udziałem błędnych rozpoznań
płonicy - zanotowano w Polsce wzrost odsetka zachorowań na płonicę osób powyżej 14 lat, przede wszystkim chłopców i mężczyzn w wieku 15-19 lat (5). Co
prawda w 2014 roku w zapadalności kobiet i mężczyzn
w tej grupie wieku nadal widoczna była znaczna (pra-

Tab. III. Scarlet fever in Poland 2014. Number of cases, incidence per 100.000 population, and percentage of cases by age,
gender, and location (urban/rural)
Tab. III. Płonica w Polsce w 2014 r. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i udział procentowy wg wieku,
płci i środowiska
Gender
Male
Age,
years Number Inciof cases dence
0-4
0

Female
%

5 456 541.1 43.6
80

Location

43.1

0.6

1

467 239.8

2

868 429.5

Number Inciof cases dence

Urban
%

4 387 460.0 42.3
78

44.5

0.8

3.7

348 189.1

6.9

668 350.3

Number Inciof cases dence

%

7 101 624.1 46.0
96

Total

Rural

46.0

0.6

3.4

562 255.6

6.4

1 076 471.8

Number Inciof cases dence

%

2 742 332.7 36.8
62

Number Inci%
of cases dence
9 843 501.7 43.0

40.8

0.8

158 43.8

0.7

3.6

253 159.2

3.4

815 215.2

3.6

7.0

460 279.3

6.2

1 536 391.1

6.7

3

1 772 849.6 14.2

1 398 709.4 13.5

2 365 1 003.4 15.3

805 473.7 10.8

3 170 781.5 13.9

4

2 269 1 042.8 18.1

1 895 917.3 18.3

3 002 1 222.0 19.5

1 162 650.9 15.6

4 164 981.7 18.2

5-9

5 708 561.2 45.6

5 052 522.5 48.7

7 045 629.1 45.7

3 715 429.9 49.8

10 760 542.3 47.0

5

2 275 1 026.5 18.2

1 927 912.7 18.6

2 914 1 171.8 18.9

1 288 699.7 17.3

4 202 971.0 18.4

6

1 587 741.2 12.7

1 327 651.2 12.8

1 875 788.3 12.2

1 039 577.1 13.9

2 914 697.3 12.7

7

944 467.5

7.5

846 441.2

8.2

1 146 516.0

7.4

644 375.3

8.6

1 790 454.7

7.8

8

529 274.1

4.2

586 319.6

5.6

686 326.2

4.4

429 258.4

5.8

1 115 296.3

4.9

9

373 200.1

3.0

366 206.9

3.5

424

211.0

2.7

315 193.9

4.2

739 203.4

3.2

10-14

724

77.6

5.8

578

65.2

5.6

721

73.8

4.7

581

69.0

7.8

1 302 71.6

5.7

15-19

343

32.2

2.7

133

13.1

1.3

251

22.6

1.6

225

23.2

3.0

476 22.9

2.1

20-29

177

6.3

1.4

90

3.3

0.9

153

4.8

1.0

114

4.9

1.5

267

4.8

1.2

30-39

65

2.0

0.5

74

2.4

0.7

93

2.4

0.6

46

1.9

0.6

139

2.2

0.6

40 +

33

0.4

0.3

65

0.6

0.6

61

0.5

0.4

37

0.5

0.5

98

0.5

0.4

Total

12 506

67.2 100.0

10 379

52.3 100.0

15 425

66.4 100.0

7 460

49.0 100.0

22 885 59.5 100.0

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw, 2014

Still there was a wide variation in the incidence
of scarlet fever in the urban areas (66.4) and in the
rural areas (49.0). In 2014, the difference between the
two rates increased to 35.6% (in 2013 it was 14.8%).

wie 2,5-krotna) różnica (odpowiednio: 13,1 i 32,2), jednak wysokość współczynników zapadalności i wielkość
różnicy między nimi były porównywalne z obserwowanymi przed rokiem 2013 (6).
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Like in previous years, a higher incidence in urban
areas was reported regardless of city size. Although
significant differences in incidence between cities
were also observed and depended on their size. The
difference between incidence in the biggest cities
(> 100 000 inhabitants), and incidence in the smallest
cities (< 20 000 inhabitants) amounted to 40.9% (rates
respectively: 76.1; 54.0) (Tab. II).
Both in the urban areas and rural areas the highest
incidence was observed among 4-year-old children
(respectively:1 222.0 and 650.9) and 5-year-old
children (1 171.8 and 699.7). Incidence rates among
youngest children increased with age but among the
older children was steadily decreasing (Tab. III).
In respect to the whole country, incidence among
4-year-old children was 981.7 (from 1422.6 in
mazowieckie to 407.9 in podkarpackie) and among
5 year-old children 971.0 (from 1520.1 in kujawskopomorskie to 320.2 in podkarpackie). In eight
Polish south-western voivodeships (dolnośląskie,
małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie,
śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) highest
incidence was recorded among 4-year-old children.
In the other eight voivodeships – among 5-year-old
children.
In 2014, the cases among children and young
people up to 15 years accounted for 95.7% of all cases.
Hence, the situation was similar like before 2013, in
which - probably due to compensatory epidemic of
rubella affecting mainly older age groups of boys and
young men and likely misdiagnosis of these cases - in
Poland was recorded increase in proportion of scarlet
fever cases among people aged over 14 and primarily
boys and young men in age group 15-19 years (5).
Although, in 2014 the difference in incidence between
women and men (respectively: 13.1 and 32.2) in these
age group was substantial (almost 2.5 times), but the
size of this difference was comparable to the reported
prior to the 2013 (6).
Treatment of scarlet fever in most cases was
carried out at home. In 2014, due to the disease 255
people in Poland were hospitalized, which represents
1.11% of all reported cases (0.14% in śląskie to 2.87%
in podlaskie). No deaths, according to data from the
Demographic Surveys and Labour Market DepartmentCSO, were registered. In total number of 22 885 cases
of scarlet fever reported by physicians to the sanitaryepidemiological stations in 2014 the proportion of
cases classified as “confirmed”, i.e. where the clinical
diagnosis was confirmed by the relevant result of
laboratory tests was only 0.15% (34 cases). “Probable”
cases, i.e. outbreaks cases connected with laboratory
confirmed cases, were amounted for 0.02% (5 cases).
The rest, that is almost all cases reported by physicians
(22 846) were “possible” cases diagnosed only on the
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Leczenie płonicy w większości przypadków może
być prowadzone w warunkach domowych. W 2014 r.
z powodu tej choroby hospitalizowano w Polsce 255
osób, co stanowiło 1,11% wszystkich osób, których
zachorowania zgłoszono (od 0,14 % w woj. śląskim do
2,87% w podlaskim). Według danych Departamentu
Badań Demograficznych GUS nie zarejestrowano zgonów z powodu płonicy.
W ogólnej liczbie 22 885 przypadków płonicy
zgłoszonych przez lekarzy do stacji sanitarno-epidemiologicznych w 2014 roku, udział przypadków zakwalifikowanych przez nadzór jako „potwierdzone”,
czyli takie, w których rozpoznanie kliniczne zostało
potwierdzone odpowiednim wynikiem badania laboratoryjnego, wyniósł jedynie 0,15% (34 zachorowania).
Przypadki „prawdopodobne”, czyli zachorowania
w ogniskach, powiązane z przypadkami potwierdzonymi laboratoryjnie, stanowiły 0,02% zachorowań
(5 przypadków). Pozostałe, a więc prawie wszystkie
zgłoszone przez lekarzy zachorowania (22 846), były
to przypadki „możliwe”, rozpoznane wyłącznie na
podstawie objawów klinicznych. Ich udział w ogólnej
liczbie zachorowań to aż 99,83%. Sytuacja taka nie
zmienia się od czasu wprowadzenia w nadzorze epidemiologicznym definicji przypadku płonicy i ujawnienia niezwykle niskiej specyficzności tego nadzoru.
Diagnostyka laboratoryjna płonicy do celów kliniczno-epidemiologicznych polega – jak wspomniano wcześniej - na wyhodowaniu streptokoków typu
A z wymazów z gardła lub na wykryciu antygenów
przeciw tym bakteriom za pomocą szybkich testów
(np. lateksowych, RADTS) o wysokiej swoistości. Co
prawda testy te służą głównie do wykrycia czynnego
zakażenia paciorkowcami i mogą dać wynik fałszywie ujemny (co oznacza, że w takim teście pomimo
obecności paciorkowca w gardle, drobnoustrój nie zostanie wykryty), jednak w celu szybkiego postawienia
diagnozy są wystarczające (7). Zważywszy na łatwą
dostępność takich testów, należy więc rozważyć, czy
brak zgłoszeń „potwierdzonych” przypadków płonicy
faktycznie jest efektem niezlecania badań diagnostycznych przez lekarzy, czy też weryfikacja zgłoszeń lekarskich w stacjach sanitarno-epidemiologicznych nie
jest pełna, a kwalifikowanie przypadków na potrzeby
nadzoru odbywa się wyłącznie na podstawie danych
zawartych w zgłoszeniach.
W 2014 r. szansą na poprawę nadzoru nad płonicą
w Polsce było ukazanie się rozporządzenia Ministra
Zdrowia ustalające wykaz biologicznych czynników
chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu do inspekcji sanitarnej oraz okoliczności dokonywania
tych zgłoszeń. Niestety, jeśli chodzi o Streptococcus
pyogenes okoliczności te zostały w rozporządzeniu
określone wyłącznie jako izolacja lub wykrycie kwasu
nukleinowego S. pyogenes z próbki materiału klinicz-
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basis of clinical symptoms. Their proportion in total
number of cases was 99,83%. This situation does not
change since the introduction in the epidemiological
surveillance the case definition of scarlet fever nor
disclosure of very low specificity of this surveillance.
For the clinical and epidemiological purposes
laboratory confirmation of scarlet fever involves as mentioned earlier - the cultur Streptococcus type
A from throat swabs or detection antigen against
this bacteria using rapid tests (e.g. latex, RADTS)
with high specificity. Admittedly, it is true that these
tests are mainly used to detect active infection with
Streptococcus and can give a false negative result
(which means that in this test, despite the presence
of Streptococcus in throat, the microorganism is not
detected), however, for rapid diagnosis it is sufficient
(7). Given easy availability of such tests it should be
considered that the lack of reporting “confirmed” cases
of scarlet fever is actually the result that physicians
do not order diagnostic tests or review of physicians
notifications by sanitary-epidemiological stations is
limited and the classification of cases by sanitaryepidemiological stations takes place only on the basis
of the data contained in the notifications.
In 2014, the opportunity to improve the supervision
of scarlet fever in Poland was the appearance of
the Regulation of the Polish Minister of Health,
which determine a list of biological agents which
should be reported to the sanitary inspection and
also the circumstances of notification these reports.
Unfortunately, regarding Streptococcus pyogenes these
circumstances in the Regulation they were referred to
as isolation or nucleic acid detection of S. pyogenes
from the sample of clinical specimen taken from
space which normally is sterile (8). This strengthens
surveillance of invasive disease caused by S. pyogenes,
but not over scarlet fever.

Płonica w Polsce w 2014 roku
nego pobranego z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe (8). Wzmacnia to nadzór nad inwazyjną chorobą wywołaną przez S. pyogenes, ale nie
nad płonicą.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Niska specyficzność nadzoru epidemiologicznego
nad płonicą w Polsce, to nie tylko problem epidemiologiczny. To także problem kliniczny. Nierozpoznana,
a tym samym źle leczona płonica może wywołać (na
szczęście, rzadko) wczesne lub późne powikłania (np.
zapalenie ucha środkowego, ropne zapalenie węzłów
chłonnych, paciorkowcowe zapalenie stawów, gorączkę reumatyczną, ostre kłębuszkowe zapalenie nerek,
zapalenie mięśnia sercowego itp.). Płonica rozpoznana
błędnie, to najczęściej nieuzasadnione wdrażanie antybiotykoterapii sprzyjające rozwojowi antybiotykooporności patogenów.
Z punktu widzenia nadzoru epidemiologicznego,
błędne rozpoznawanie płonicy to nie tylko kwestia
wiarygodności danych o samej płonicy. To także – jak
wykazał rok 2013 – umykające nadzorowi przypadki
różyczki i prawdopodobnie odry, co zaciemnia prawdziwy obraz przebiegu w Polsce programu eliminacji tych chorób prowadzonego pod egidą Światowej
Organizacji Zdrowia.
Podniesienie wiarygodności danych zbieranych
w ramach nadzoru epidemiologicznego nad płonicą,
przede wszystkim poprzez zwiększenie jego specyficzności, to niewątpliwie jedno z zadań inspekcji sanitarnej na najbliższe lata.

SUMMARY AND RESULTS
The low specificity of the epidemiological
surveillance of scarlet fever in Poland constitutes not
only the epidemiological problem. It is also clinical
problem. Unrecognized and thus poorly treated
scarlet fever can bring on (fortunately rare) early
or late complications (e.g., otitis media, purulent
lymphadenitis, streptococcal arthritis, rheumatic fever,
acute glomerulonephritis, myocarditis etc.). Incorrectly
diagnosed scarlet fever leads to unreasonable
implementation of antibiotic therapy and this, in turn,
contributes to antibiotic resistance in pathogens.
From the epidemiological surveillance viewpoint,
incorrect recognition of scarlet fever is not just
a matter of the scarlet fever data reliability. It is also
– as showed 2013 – escaping from surveillance cases
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of rubella, probably measles, which cloud the true
picture of the course of the elimination program of
these diseases carried out under the aegis of the World
Health Organization.
Raising the reliability of the data collected within
epidemiological surveillance of scarlet fever, primarily
by increasing its specificity, is undoubtedly one of
the important tasks for the sanitary inspection for the
coming years.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. The aim of the study was to assess the epidemiological situation of legionellosis in Poland in 2014.
MATERIAL AND METHODS. We reviewed data published in the annual bulletin: “Infectious diseases
and poisonings in Poland in 2014” and its prior versions along with the legionellosis case reports sent to the
Department of Epidemiology of NIPH - NIH.
RESULTS. In Poland, both two forms of legionellosis - Legionnaires’ disease (a severe form of disease
accompanied by pneumonia) and Pontiac fever (mild, influenza-like form of infection) - are routinely reported
to the surveillance. In 2014, a total of 14 cases were reported (12 cases of Legionnaires’ disease and 2 cases
of Pontiac fever); the incidence (0.036 per 100,000 population) was comparable to previous year as well as
the median (incidence) for 2008-2012. The infections were reported in eight provinces, including five, which
in previous years usually did not register any cases. The incidence in males (0.04 per 100,000) was slightly
higher compared to females (0.03). Death rate of females was unusually high = 75%. No outbreaks or clusters
were reported - only sporadic cases. All patients required hospitalization, including cases of Pontiac fever. The
Sanitary Inspection reported three fatal cases – all women 49- 60 years/old. Twelve cases were likely acquired in
the country, including two probably in hospital and three linked with inhalation of aerosols during professional
activity. Two cases were associated with travels abroad (one to Italy and one to Germany).
SUMMARY AND CONCLUSIONS. In 2014 diagnosis of legionellosis cases was confirmed by rapid
chromatographic test detecting legionella antigen in urine. The examinations were performed even in small town
hospitals, so infections were detected and reported in provinces which usually did not register any cases. This
study suggests, that legionellosis is likely under recognized and under diagnosed in all provinces of the country.
Presumably physicians often do not suspect or not confirm the clinical diagnosis of Legionnaires’ disease in
cases with atypical pneumonia.
Key words: Legionnaires’ disease, legionellosis, atypical pneumonia, Legionella sp., infectious diseases,
epidemiology Poland 2014.
STRESZCZENIE
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej legionelozy w Polsce w 2014 roku.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych opublikowanych
w biuletynach rocznych: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 r.” i wcześniejszych, oraz danych niepublikowanych z 14 wywiadów epidemiologicznych w kierunku legionelozy, przesłanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
WYNIKI. W Polsce rejestracji podlegają zarówno przypadki choroby legionistów (ostra postać przebiegająca
z zapaleniem płuc), jak i gorączki Pontiac (łagodna, grypopodobna postać zakażenia). W 2014 roku zarejestro-

* Article was written under the task No.6/EM/2015 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2015
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

203

Hanna Stypułkowska-Misiurewicz, Michał Czerwiński
wano ogółem 14 zachorowań na legionelozę (12 na chorobę legionistów i 2 na gorączkę Pontiac); zapadalność
ogółem wyniosła 0,036 na 100 000 ludności i była zbliżona do zapadalności w roku poprzednim i do mediany
z lat 2008-2012. Zachorowania zgłoszono z ośmiu województw, w tym 5 z których w latach poprzednich nie
zgłaszano zachorowań. Zapadalność mężczyzn (0,04 na 100 000) była wyższa od zapadalności kobiet (0,03).
Śmiertelność kobiet była nieprzeciętnie wysoka, wyniosła 75%. Ognisk epidemicznych nie zarejestrowano.
Wszystkie zgłoszone zachorowania miały charakter sporadyczny i były hospitalizowane (także przypadki gorączki Pontiac). Inspekcja Sanitarna zanotowała 3 zgony, wszystkie wystąpiły u kobiet emerytek w wieku 49-60
lat. Dwanaście osób zakażenie nabyło w kraju, w tym dwa wiązane z pobytem w szpitalu, trzy z narażeniem na
wodne aerozole w miejscu pracy. Dwa zachorowania łączono z podróżami za granicę (do Włoch i Niemiec).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W 2014 r. rozpoznanie zachorowania na legionelozę potwierdzano przy
użyciu testu chromatograficznego, również w szpitalach powiatowych województw, na terenie których w latach
poprzednich nie rejestrowano przypadków.
Należy uznać, że lekarze w całym kraju zbyt rzadko łączą przypadki ciężkich zapaleń płuc z zakażeniem bakterią
Legionella, co powoduje opóźnione stosowanie właściwej terapii i brak ujawniania źródeł zakażenia w środowisku.
Słowa kluczowe: choroba legionistów, legioneloza, atypowe zapalenie płuc, Legionella sp., choroby zakaźne,
epidemiologia Polska 2014
INTRODUCTION

WSTĘP

In the European Union countries, the cases
of Legionnaires’ disease (pneumonic form of
legionellosis) are classified as ‘confirmed’ or ‘probable’
based on the criteria included in the definition adopted
by the European Commission under the decision of
28 April 2008 (2008/426/EC). The definition used
in the Polish surveillance expands the scope of the
laboratory criteria for probable case - involving
demonstration of single high level of specific antibody
to Legionella pneumophila serogroup 1 in serum for other serogroups and other species of Legionella.
Furthermore, in Poland, mild, influenza-like infections
without pneumonia (Pontiac fever) are also registered
if they are confirmed with laboratory tests.
The definitions used in routine surveillance in
2014 are available on the internet page of the National
Institute of Public Health – National Institute of
Hygiene http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/
inne/Def_PL2_3.pdf

W krajach Unii Europejskiej zachorowania na
chorobę legionistów (ostra postać legionelozy przebiegająca z zapaleniem płuc) wykazywane są jako przypadki „potwierdzone” lub „prawdopodobne” w oparciu o kryteria zawarte w definicji wprowadzonej przez
Komisję Europejską decyzją (2012/506 EU ). Z tej
definicji przyjętej w Polsce w krajowym nadzorze epidemiologicznym zastosowano kryteria dla przypadku
potwierdzonego, a dla przypadku prawdopodobnego
rozszerzono zakres kryterium laboratoryjnego – polegający na uwzględnieniu wykrycia wysokiego miana
przeciwciał dla Legionella pneumophila innych grup
serologicznych niż grupa 1 oraz innych gatunków Legionella. Ponadto uwzględniono zgłoszone przypadki
gorączki Pontiac, która jest łagodną, grypopodobną
postacią zakażenia, bez zapalenia płuc.
Definicje stosowane w rutynowym nadzorze
w 2014 roku dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_PL2_3.pdf

THE AIM OF THE STUDY

CEL PRACY

The aim of the study was the analysis of
epidemiological situation of legionellosis in 2014 in
Poland and comparison with the data from previous years.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
legionelozy w Polsce w 2014 roku w porównaniu do
sytuacji w ubiegłych latach.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁY I METODY

In this assessment, we used data from the following
sources:
-- annual bulletins “Infectious diseases and
poisonings in Poland” for the years 2008-2014
(NIPH - NIH, CSI, Warsaw);

Ocena obejmuje wyniki analizy danych uzyskanych z dwóch źródeł:
-- biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2008-2014 (NIZP-PZH,
GIS, Warszawa);
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-- legionellosis case reports from 2014 sent to the
Department of Epidemiology of NIPH - NIH by
the Sanitary and Epidemiological Stations.

-- 14 wywiadów epidemiologicznych o zachorowaniu na legionelozy w 2014 r. przesłanych do
Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczne.

RESULTS

WYNIKI

In 2014 a total of 14 legionellosis cases were
reported in Poland (including 12 cases of Legionnaires’
disease and 2 cases of Pontiac fever), i.e. 3 more
patients compared to 2013 and 1 less compared to the
median for 2008-2012 (Tab. I). The annual incidence
was 0.036 per 100,000 population and was similar
to the incidence in 2013 and to the median for 20082012. Only sporadic cases were notified. Compared
to the previous year (7), legionellosis occurred in the
similar number of provinces (8); however we note
that infections have also been notified in regions,
which in recent years had consistently reported no
cases. The highest number of infections (3) and the
highest incidence was noted in the Opolskie province
(incidence 0.299/100,000). Having considered the
provincial distribution of cases, we note the lack of
cases in Mazowieckie province, which in previous
year had reported relatively the highest incidence in
the country. In 8 provinces there were no cases of
legionellosis (Tab. I).

W 2014 roku zarejestrowano w Polsce ogółem
14 zachorowań na legionelozę (w tym 12 przypadków choroby legionistów i 2 gorączki Pontiac), tj.
o 3 więcej niż w 2013 r. i o 1 mniej od mediany z lat
2008-2012 (Tab. I). Zapadalność w skali kraju wyniosła
0,036 na 100 000 ludności, i była zbliżona do zapadalności w 2013 r. i mediany z lat 2008-2012. Wystąpiły wyłącznie zachorowania sporadyczne. Legionelozę
odnotowano w podobnej liczbie województw (8) jak
w roku poprzednim (7), ale zachorowania zgłoszono
również z regionów, na terenie których w ostatnich latach w ogóle nie rejestrowano jej przypadków. Najwięcej zachorowań 3 i najwyższą zapadalność 0,299 zarejestrowano w woj. opolskim, w którym poprzednio nie
rozpoznawano zachorowań. Na uwagę zasługuje to,
że nie zgłoszono zachorowań z woj. mazowieckiego,
w którym od wielu lat stwierdzano relatywnie najwyższą
zapadalność w kraju. Ogółem nie zarejestrowano zachorowań na legionelozę w 8 województwach (Tab. I).

Table I. Legionellosis in Poland in 2008-2014. Number of cases and incidence per 100 000 population (by date of registration),
by voivodeship.
Tabela I. Legioneloza w Polsce w latach 2008-2014. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg województw
Median
Province

2013

2008-2012

2014

Number of cases

Incidence

Number of cases

Incidence

Number of cases

Incidence

Poland

15

0.039

11

0.029

14

0.036

Dolnośląskie

1

0.034

-

-

2

0.069

Kujawsko-pomorskie

1

0.048

1

0.048

1

0.048

Lubelskie

1

0.046

-

-

-

-

Lubuskie

0

-

-

-

2

0.196

Łódzkie

0

-

-

-

1

0.04

Małopolskie

0

-

1

0.030

2

0.059

Mazowieckie

4

0.076

2

0.038

-

-

Opolskie

0

-

-

-

3

0.299

Podkarpackie

0

-

-

-

1

0.047

Podlaskie

0

-

1

0.084

-

-

Pomorskie

0

-

1

0.044

-

-

Śląskie

2

0.043

-

-

2

0.044

Świętokrzyskie

0

-

-

-

-

-

Warmińsko-mazurskie

1

0.069

2

0.138

-

-

Wielkopolskie

1

0.029

3

0.087

-

-

Zachodniopomorskie

0

-

-

-

-

-
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In 2014, more than 85% of cases (12) were
reported according to the definition adopted for
surveillance purposes as the confirmed case (in 11
patients Legionella pneumophila serogroup 1 antigen
was detected in urine sample, whereas in 1 patient a
significant increase in antibody titer against Legionella
pneumophila serogroup 1 in two consecutive serum
samples was demonstrated). The criteria for probable
case were met by 2 patients, including 1 case of
Pontiac fever and were confirmed by single high titer
of antibodies.
There was no pattern of seasonality – similar
number of cases has occurred in each quarter of
the year. The incidence in males (0.04 per 100,000
population) was slightly higher than in females (0.03).
Irrespective of the fact that age of patients ranged from
22 to 60 – predominate middle-aged individuals; the
median age for 2014 was 53 years.
All of the notified infections were of sporadic
nature. They were accompanied by pneumonia (except
for Pontiac fever) but all required hospitalization.
According to the State Sanitary Inspection, three fatal
cases due to Legionnaires’ disease were registered in
2014, all retired woman aged 49-60 . The death rate for
woman was 75%.
Only in the case of three infections, the
environmental investigation was carried out in two
hospitals and in one social care home: the source of
infection was identified and disinfection performed.
Twelve infections were likely acquired in Poland,
including two hospital-acquired cases and three
probably associated with occupational exposure to
aerosol droplets. Two infections were linked to the
travels abroad (one to Italy and one to Germany).
In 2014, according to data from ECDC, there were
five travel related cases of Legionnaires’disease among
tourists who stayed either at spa resorts (two patients)
or hotels with spas in Poland.
To the laboratory at the Department of Bacteriology,
NIPH-PZH, 30 urine samples were delivered and tested
for the presence of Legionella antigen, apart form 190
serum samples from patients with pneumonia. None
of the samples was found positive and confirmed the
initial diagnosis, although, it should be noted, we did
not assess the time of specimen collection nor the final
diagnosis.
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W 2014 r. ponad 85% ogółu zachorowań tj. 12
przypadków zarejestrowano zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, jako
przypadki potwierdzone – w 11 zachorowaniach wykryto antygen Legionella pneumophila w moczu, natomiast w 1 przypadku wykazano znamienny wzrost
miana przeciwciał przeciw Legionella pneumophila
grupy serologicznej 1 w badaniu dwóch próbek surowicy. Kryteria przypadku prawdopodobnego spełniło
2 chorych, u których stwierdzono wysokie miana swoistych przeciwciał w pojedynczym oznaczeniu.
Nie obserwowano sezonowości zachorowań.
W pierwszym i ostatnim kwartale wystąpiły po 3 zachorowania, natomiast w drugim i trzecim – po 4 zachorowania. Zapadalność mężczyzn (0,04 na 100 000)
było nieco wyższa od zapadalności kobiet (0,03). Wiek
chorych mieścił się w granicach od 22 do 60 lat, jednak
podobnie jak w latach wcześniejszych dominowały zachorowania w starszych grupach wiekowych (mediana
wieku = 53 lata).
Wszystkie zgłoszone zachorowania miały charakter sporadyczny i wymagały hospitalizacji, także
przypadki gorączki Pontiac. Według danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w 2014 r. legionelozowe
zapalenie płuc (choroba legionistów) zakończyło się
zgonem: 3 kobiet – jednej w wieku 49 lat, dwu 60 lat.
Tylko w 3 przypadkach przeprowadzono badanie środowiska (w dwóch szpitalach i w jednym domu socjalnym), w których stwierdzono zakażenie sieci wodnej
bakteriami Legionella i zalecono dezynfekcję.
Z ogółu czternastu zachorowań dwanaście zakażeń
nabyto na terenie kraju, w tym dwa wiązane z pobytem
w szpitalu i trzy z zawodowym narażeniem na wodno
- powietrzny aerozol, praca w studzienkach kanalizacyjnych, praca w tunelach ziemnych, w jednym praca
w pomieszczeniach klimatyzowanych. Dwa zachorowania łączono z podróżami za granicę i noclegami
w hotelach (we Włoszech i w Niemczech).
W 2014 roku zgłoszono do ECDC zachorowanie
na legionelozę 5 turystów uprzednio przebywających
w hotelach w Polsce. Zachorowania wystąpiły po powrocie turystów do kraju zamieszkania. Przebywali
oni w ośrodkach termalnych (2 osoby) lub w hotelach
posiadających SPA.
Dla przeprowadzenia badań laboratoryjnych
w kierunku legionelozy dostarczono do Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH 30 próbek moczu dla określenia
obecności antygenu legionelozowego oraz 190 próbek
surowicy pobranej od chorych z objawami zapalenia płuc - w żadnej z próbek nie stwierdzono wyniku
dodatniego potwierdzającego wstępne rozpoznanie.
Wskazanym byłoby podjęcie badań dla wyjaśnienia
czy czas pobrania materiału do badania był odpowiedni oraz jaki był wynik ostatecznego rozpoznania.
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SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

In 2014 epidemiological situation of legionellosis
in Poland generally no changed. The incidence rate
remained low (0,4 per million) and still is the lowest
among EU/EEA countries, where the medium incidence
rate is 11.2; however death rate of legionellosis in
Poland (25%) appears to be the highest in Europe,
where medium death rate = 7%.
It appears, that legionellosis in Poland is
likely under recognized and under diagnosed in all
provinces of the country. Presumably physicians
often do not suspect or confirm the clinical diagnosis
of Legionnaires’ disease. It is therefore necessary
to increase interest in laboratory confirmation of
suspected cases of legionellosis and draw attention of
clinicians, diagnostic laboratories and epidemiologists
to the availability of inexpensive and reliable tests for
rapid detection of Legionella pneumophila antigen in
urine of patients.

W 2014 r. nie uległy zmianie zasadnicze cechy
sytuacji epidemiologicznej legionelozy w Polsce.
Zapadalność w Polsce (0,4 na milion) należy do najniższych rejestrowanych w krajach EU/EEA, gdzie
średnia zapadalność wynosi 11,2; natomiast śmiertelność w Polsce = 25% należy do najwyższych (średnia
w krajach EU/EEA wynosi 7%). Na podstawie przeprowadzonej analizy wydaje się, że lekarze w całym
kraju zbyt rzadko łączą przypadki ciężkich zapaleń
płuc z zakażeniem bakterią Legionella, nie podejmując próby ustalenia czynnika etiologicznego. Liczby
zgłaszanych zachorowań w Polsce są więc zaniżone
i nie obrazują rzeczywistej sytuacji epidemiologicznej.
Niezbędne jest zwiększenie zainteresowania lekarzy
klinicystów, diagnostów laboratoryjnych oraz epidemiologów rozpoznawaniem zachorowań na legionelozę, w tym zwróceniem uwagi na dostępność wiarygodnych testów pozwalających na szybkie wykrycie
antygenu Legionella pneumophila w moczu.
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ABSTRACT
THE PURPOSE OF THE STUDY. Evaluation of the epidemiological situation of campylobacteriosis in Poland
in 2013 and 2014 in comparison with the situation in the previous years.
MATERIAL AND METHODS. The evaluation of the epidemiological situation was carried out on the basis of the
analysis of the data contained in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland” for the years 20122014, extended by the information from the individual questionnaires of diseases and forms of the epidemiological
investigations of outbreaks of campylobacteriosis, sent by the sanitary-epidemiological stations to the Department of
Epidemiology and also on data from the Department of Demographic Studies of the Central Statistical Office.
RESULTS. In 2013 in Poland it was registered 552 cases of campylobacteriosis, while in 2014 the number of
registered cases was 652. It is respectively by almost 30% and 50% more than in 2012. The overall incidence
for 2013 was 1.43 and for 2014 it was 1.69 per 100 000. In 2013 all reported cases were classified as confirmed,
whereas in 2014 – number of confirmed cases was 650, and two as probable. Both in 2013 and in 2014 incidence
much higher than the total for the in three provinces: Śląskie (respectively 3.89 and 4.7/ 100 000), WarmińskoMazurskie (4.42 and 3.53/ 100 000) and Lubuskie (3.03 and 4.51/100000) incidence was both in 2013 and 2014
Markedly higher then for the country as a whole. The percentage of hospitalization was higher than in previous
years and amounted in 2013 to 71.4% and in 2014 to 74.4%. In 2013 Campylobacter species was identified in
more than 83% of patients and in almost 87% in 2014. In 2013 over 77% and in 2014 as much as 82% of cases
were caused by C. jejuni, and correspondingly more than 6% and almos 5% by C.coli. As in previous years, the
majority of cases, in 2013 - 435 (79%) and in 2014 - 491 (75%) occurred in the age group 0-4. In 2013 therte
were recorded two, and 2014 - 7 outbreaks caused by Campylobacter jejuni.
CONCLUSIONS. In Poland, despite the gradual improvement in sencitivity of surveillance, campylobacteriosis
it is still a disease very rarely diagnosed and reported. Diagnosis of infection with Campylobacter sp. perform
laboratories in limited number of counties, which is not sufficient for proper evaluation of the epidemiological
situation of the disease in Poland as a whole.
Key words: campylobacteriosis, epidemiology, Poland, 2013, 2014
STRESZCZENIE
CEL. Ocena sytuacji epidemiologicznej kampylobakteriozy w Polsce w 2013 r. i 2014 r. w porównaniu z sytuacją w latach wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie analizy danych
zamieszczonych w rocznych biuletynach „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2012-2014, informacji
z formularzy o indywidualnych zachorowaniach i z formularzy dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach
kampylobakteriozy, nadesłanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii oraz danych z Departamentu Badań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego.
* Article was written under the task No.6/EM/2015 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2015
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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WYNIKI. W 2013 r. w Polsce zarejestrowano 552 przypadki kampylobakteriozy, natomiast w 2014 r.– 652. Jest to
więcej odpowiednio o prawie 30% oraz ponad 50% niż w 2012 roku . Ogólna zapadalność wyniosła dla 2013 r. - 1,43,
a dla 2014 r. – 1,69 na 100 000 mieszkańców. W 2013 r. wszystkie zgłoszone zachorowania zostały zaklasyfikowane
jako potwierdzone, natomiast w 2014 r. - jako potwierdzone 650, a tylko dwa jako prawdopodobne. Zarówno w roku
2013 r. jak i 2014 r. zapadalność znacznie wyższa niż ogółem dla Polski była w trzech województwach: śląskim (odpowiednio 3,89 i 4,7 na 100 000 populacji), warmińsko-mazurskim (4,42 i 3,53 na 100 tys.) oraz w lubuskim (3,03
i 4,51). Odsetek hospitalizacji był wyższy niż w poprzednich latach i wyniósł w roku 2013 71,4% a w 2014 74,4%..
Gatunek pałeczek Campylobacter określono u ponad 83% chorych w 2013 r. i u prawie 87% w 2014. W 2013r. 77%,
a w 2014 r. ponad 82% przypadków zachorowań było spowodowane przez C. jejuni, i odpowiednio w ponad 6%
i prawie 5% przez C.coli. Jak w latach ubiegłych większość zachorowań (w 2013 r. - 435, 79% i w 2014 r. – 491,
75%) wystąpiła w grupie wieku od 0 do 4 lat. W 2013 r. zarejestrowano dwa, a w 2014 - 7 ognisk wywołanych przez
pałeczki Campylobacter jejuni.
WNIOSKI. W Polsce pomimo sukcesywnej poprawy kampylobakterioza jest nadal chorobą bardzo rzadko rozpoznawaną i rejestrowaną. Diagnostykę w kierunku zakażenia pałeczkami Campylobacter wykonują laboratoria w pojedynczych powiatach, co nie pozwala na właściwą ocenę sytuacji epidemiologicznej tej choroby ogółem w Polsce.
Słowa kluczowe: kampylobakterioza, epidemiologia, Polska, rok 2013, rok 2014
INTRODUCTION

WSTĘP

In Poland, campylobacteriosis is subject to
obligatory reporting (in accordance with the „Act
on the prevention and control of infections and
infectious diseases in humans” of 5 December 2008)
Underreporting of cases seems to lead to the marked
difference between reported incidence in Poland and in
some other countries in the European Union (1).
The purpose of the study is to assess the
epidemiological situation of campylobacteriosis in Poland
in 2013 and 2014 as compared with the previous years (2).

W Polsce kampylobakterioza podlega obowiązkowemu nadzorowi epidemiologicznemu i rejestracji
(zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r.
Liczba zgłaszanych corocznie zachorowań oraz zapadalność jest bardzo niska i znacząco odbiegająca od
rejestrowanej w innych krajach Unii Europejskiej (1).
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej kampylobakteriozy w Polsce w 2013 i 2014 r.
w porównaniu z latami wcześniejszymi (2).

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The epidemiological situation of campylobacteriosis
in Poland is assessed on the basis of the results of data
analysis from: annual bulletins “Infectious diseases
and poisoning in Poland” (3), information from
the questionnaires of individual cases and forms of
the epidemiological investigations of outbreaks of
campylobacteriosis submitted to the Department of
Epidemiology at NIPH-PZH by the Regional SanitaryEpidemiological Stations and also data from the
Department of Demographic Studies of the Central
Statistical Office.
The cases of campylobacteriosis are classified on
the basis of the case definition adopted by the European
Commission and published in its Decision of 28 April
2008. amending Decision 2002/253 / EC, which was
implemented into the routine surveillance in Poland in
2009.

Sytuacja epidemiologiczna kampylobakteriozy
w Polsce oceniana jest na podstawie wyników analizy danych z: rocznego biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” (3), informacji z formularzy
o indywidualnych zachorowaniach i z formularzy
dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach kampylobakteriozy nadesłanych do Zakładu Epidemiologii
NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne oraz danych z Departamentu Badań
Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego.
Zachorowania na kampylobakteriozę są klasyfikowane na podstawie definicji przypadku przyjętej przez
Komisję Europejską w decyzji z dnia 28 kwietnia 2008 r.
zmieniającej decyzję 2002/253/EC i wprowadzonej do
rutynowego nadzoru w Polsce w 2009 r.
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RESULTS

WYNIKI

In Poland in 2013 number of reported cases of
campylobacteriosis was 552 and in 2014. it was 652,
which was increase respectively by almost 30% and
over 50% as compared with 2012. The incidence was
1.43/100 000 in 2013 and 1.69/100000 in 2014. In 2013,
all reported cases met criteria of the case confirmed,
whereas in 2014 - 650 were registered as confirmed and
two as probable. For many years, the number of reported
cases of campylobacteriosis has a strong upward trend.
In 2013 cases of campylobacteriosis were reported
from 14 provinces, but more than 74% of them came
from four provinces - Śląskie 179 (over 32%), the
Malopolskie 88 (almost 16%), Mazowieckie 80 (over
14%) and Warmińsko- Mazurskie 64 (almost 12%).
The highest incidence was reported in the WarmińskoMazurskie - 4.42/100000. Relatively high incidence
was also in Śląskie - 3.89 and Lubuskie - 3.03.
However, in 2014. despite the greater total number of
cases they were reported only from 11 provinces. The
highest incidence was in the same provinces as in 2013
and it was for the Śląskie 4.7/100000, Lubuskie - 4.51,
Warmińsko-Mazurskie - 3.53.
In 2013 in Śląskie province 72% of cases were
reported fron the two counties: Bielsko-Biala - 69
cases, with incidence of 39.7/100000. and from Bielsko
– 60 (37.5/100000). In the Warmińsko-Mazurskie
over 78% of cases were reported from the counties of
Olsztyn City- 36 cases (20.6/100000) and 100 Olsztyn
county 14 cases (11.5/100000). Cases reported from
these four districts account for nearly 1/3 of all cases
reported in the country in 2013. The high incidence
was also observed in two other districts in Nowa Sól in
the province Lubuskie (20.5/100000) and Kolobrzeg
in the province Pomorskie (17.6/100000).
In 2013 in Poland the percentage of people
hospitalized with campylobacteriosis was 71.4% and
in 2014 - 74.4%, which was significantly more than
in the previous years. The lowest percentage, but still
higher than in the previous years was recorded in the
provinces, with highest numbers of reported cases,
namely in Warmińsko-Mazurskie - 43.8% in 2013 and
43.1% in 2014. and in Śląskie respectively - 54.7% and
52.8%. In other provinces the percentage hospitalized
was much higher, and in some provinces it reached
more than 75% (Tab. I).
In 2013. there were found four deaths among
people reported as suffering from campylobacteriosis.
However, in the reports Campylobacteriosis was not
listed as an underlying cause. Moreover, these deaths
involved people who had other coexisting diseases. In
2014, one person died of campylobacteriosis.

W Polsce w 2013 r. zgłoszono 552 przypadki
kampylobakteriozy, a w 2014 r. 652 tj. odpowiednio
o prawie 30% oraz ponad 50% więcej niż w roku 2012.
Zapadalność wyniosła 1,43 na 100 000 mieszkańców
w roku 2013 i 1,69 w 2014r. W roku 2013 wszystkie
zgłoszone zachorowania spełniały kryteria przypadku
potwierdzonego, natomiast w 2014r. – 650 zarejestrowano jako potwierdzone, a dwa jako prawdopodobne .
Od wielu lat liczba zachorowań na kampylobakteriozę
ma silny trend wzrostowy.
Zachorowania na kampylobakteriozę zarejestrowano w 2013 r. w 14 województwach, ale ponad 74%
zgłoszeń pochodziło z czterech województw - śląskiego 179 (ponad 32%), małopolskiego 88 (prawie 16%),
mazowieckiego 80 (ponad 14%) oraz warmińsko-mazurskiego 64 (prawie 12%). Najwyższą zapadalność
odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim
– 4,42 na 100 tys., a wysoka w województwach śląskim – 3,89 i lubuskim – 3,03. Natomiast w 2014r.
pomimo ogółem większej liczby zachorowań zgłoszono je tylko z 11 województw. Najwyższa zapadalność
była w tych samych województwach co w roku 2013
i wyniosła dla województwa śląskiego 4,7 na 100 tys.
populacji, lubuskiego – 4,51, warmińsko-mazurskiego
– 3,53.
W województwie śląskim w 2013 r. 72% przypadków zgłaszono z dwóch powiatów: z Bielsko-Biała
– 69 przypadków, zapadalność 39,7/100 tys. i z bielskiego - 60, zapadalność 37,5. W województwie warmińsko-mazurskim ponad 78% zachorowań zgłoszono
z powiatów: z Olsztyna – 36 zachorowań, zapadalność
20,6/100 00 i olsztyńskiego 14 przypadków, zapadalność 11,5. Zachorowania z tych czterech powiatów
stanowią prawie 1/3 wszystkich przypadków zgłoszonych w kraju w 2013 r. Wysoką zapadalność zanotowano również w dwóch innych powiatach: w nowosolskim w woj. lubuskim – 20,5/100 tys. oraz w kołobrzeskim w woj. zachodniopomorskim – 17,6/100 tys.
W 2013 r. w Polsce odsetek osób hospitalizowanych z powodu kampylobakteriozy wyniósł 71,4,
a w 2014 – 74,4, co było zdecydowanie więcej w porównaniu do lat ubiegłych. Najmniejszy odsetek, ale
wyższy niż w latach poprzednich odnotowano w województwach, w których rejestrowano najwięcej zachorowań, czyli w województwie warmińsko-mazurskim
– 43,8% w 2013 i 43,1 w 2014r. oraz w śląskim odpowiednio – 54,7% i 52,8%. W pozostałych województwach odsetek hospitalizowanych był znacznie wyższy
i w większości województw sięgał ponad 75% (Tab. I).
W 2013 r. odnotowano cztery zgony wśród osób
zgłoszonych jako chorujące na kampylobakteriozę.
Jednak, w raportach nie podano aby ich wyjściową
przyczyną były zakażenia pałeczkami Campylobacter.
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Table I. Campylobacteriosis in Poland in years 2012-2014. Number of cases, incidence rate per 100 000 population and hospittalization by voivodeship.
Tabela I. Kampylobakterioza w Polsce w latach 2012-2014. Zachorowania, zapadalność na 100 000 mieszkańców i liczba hospitalizacji wg województw.
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Campylobacteriosis in Poland in 2013 and 2014
Campylobacter as a species responsible for the
disease was determined in 2013. in 459 patients (over
83%) and in 2014. in 566 (in nearly 87%).
In nearly 77% (424 confirmed cases) accountable
microorganism was C. jejuni, in 34 (6%) C. coli and in 82
(14%) of cases, species was not specified. (Tab. II).

Kampylobakterioza w Polsce w 2013 i 2014 roku
Ponadto zgony te dotyczyły osób, u których występowały inne, współistniejące choroby. W roku 2014
zmarła jedna osoba chorująca na kampylobakteriozę.
Gatunek pałeczek Campylobacter, odpowiedzialnych za zachorowanie określono w roku 2013 u 459 chorych (ponad 83%) a w roku 2014 u 566 (prawie u 87%).

Table II. Campylobacteriosis in Poland. The species of Campylobacteriosis strains isolated from cases by voivodeship.
Tabela II. Kampylobakterioza w Polsce. Gatunki pałeczek Campylobacter wyizolowanych od chorych wg województw.
Species of Campylobacter*
Voivodeship
C. jejuni
C. coli
not determined
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Dolnośląskie
10
18
1
1
Kujawsko-pomorskie
5
11
1
7
7
Lubelskie
28
1
18
Lubuskie
11
20
Łódzkie
1
Małopolskie
53
82
4
2
31
23
Mazowieckie
74
81
5
1
1
12
Opolskie
2
Podkarpackie
8
3
Pomorskie
4
2
8
Śląskie
162
188
8
19
9
9
Warmińsko-mazurskie
47
43
5
1
12
7
Wielkopolskie
39
65
7
3
Zachodniopomorskie
22
12
4
4
1
Total
434
535
34
31
83
86
* in 2013 in zachodniopomorskie one case was caused by C. upsaliensis
Table III. Campylobacteriosis in Poland in 2013 and 2014.
Number of cases by age and species
Table III. Kampylobakterioza w Polsce w 2013 i 2014 roku.
Liczba zachorowań w podziale na wiek i gatunek
pałeczek Campylobacter
Species of Campylobacter
age
group

C. jejuni

C. coli

not
determined

total

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
0
120 140
7
9
20
22 147 171
1
119 149
6
10
24
22 149 181
2
56
59
5
3
15
8
76
70
3
23
32
2
1
6
7
31
40
4
25
26
3
1
3
2
31
29
0-4
343 406 23
24
68
61 434 491
05-09 35
49
3
1
10
13
48
63
10-19 23
46
5
4
2
8
30
58
20-49 14
18
2
1
2
1
18
20
50-59
4
4
4
4
>60
15
12
1
1
1
3
17
16
* in 2013 two years old case was caused by C. upsaliensis

The majority of campylobacteriosis cases, almost 79%
in 2013 and more than 75% in 2014., respectively 435 and
491 cases occurred in children of the age group 0-4, and

Zachorowanie 424 osób (prawie 77%) było wywołane przez C. jejuni, a 34 (6%) przez C. coli. W 82
(14%) przypadkach nie określono gatunku pałeczek
(Tab. II).
Większość, prawie 79% w 2013 r. i ponad 75%
w 2014 r. zachorowań na kampylobakteriozę (odpowiednio 435 i 491 przypadków) wystąpiła u dzieci z grupy wieku od 0 do 4 lat, przy czym najwięcej
przypadków odnotowano u dzieci do pierwszego roku
życia i w pierwszym roku życia, odpowiednio w 2013
roku 147 i 149 przypadków, a w 2014r. - 171 i 181
(Tab. III). W 2013 r. zachorowało 320 mężczyzn i 232
kobiety, a w 2014 – odpowiednio 386 i 266.
U chorych dominującym objawem była biegunka,
która wystąpiła w 2013r. u 540 osób a w 2014 r. u 639
– to znaczy w obu latach u około 98% wszystkich
chorych. Wśród nich u 227 (około 42%) i 278 (43%)
była z krwią lub ze śladami krwi. Gorączka wystąpiła
u około 63% osób chorych (Tab. IV).
W 2013 r., zarejestrowano w Polsce dwa ogniska
kampylobakteriozy. Oba ogniska wystąpiły w województwie śląskim. Jedno z nich było ogniskiem rodzinnym, drugie wystąpiło w żłobku. W żadnym z nich
nie zidentyfikowano ani nośnika, ani źródła zakażenia.
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Table IV. Campylobacteriosis in Poland in 2013 and 2014. Main symptoms
Tabela IV. Kampylobakterioza w Polsce w 2013 9 2014 roku. Najczęściej występujące objawy
symptoms
diarrhoea
(with blood)
stomach ache
vomiting
fever
other

C. jejuni
2013
2014

Species of Campylobacter
C. coli
2013
2014

not determined
2013
2014

total
2013

2014

426 (198)

524 (233)

32 (10)

31 (16)

81 (19)

84 (29)

540 (227)

639 (278)

102
110
275
85

158
124
350
98

12
6
18
5

7
4
15
5

17
29
53
21

31
23
52
27

131
145
346
111

196
151
417
130

* in 2013 case caused by C. upsaliensis had diarrhoea and vomiting

most cases occurred in children under one year of age and
in the first year of life, respectively in 2013 it was 147 and
149 and in 2014 - 171 and 181 (Tab. III). In 2013 sickened
320 men and 232 women, and in 2014 - 386 and 266
respectively.
Predominant symptom in affected patients was
diarrhea, which in 2013. occurred in 540 people and in
2014 in 639 - i.e. in both years, in approximately 98%
of all patients. Among them at 227 (about 42%) and
278 (43%) there was blood or blood traces. Fever was
reported in approximately 63% of patients (Tab. IV).
In 2013, there were registered in Poland two
outbreaks of campylobacteriosis. Both occurred in
Silesia. One of them was the appeared in a family,
another occurred in the nursery. In none of them the
carrier, or the source of infection have been identified.
However, in 2014 seven reported outbreaks was caused
by C. jejuni. Two of them occurred in Dolnośląskie
province, one in Małopolskie and four in Śląskie.

Natomiast w 2014r. zgłoszono 7 ognisk wywołanych
C. jejuni. Dwa z nich wystąpiły w województwie dolnośląskim, jedno małopolskim i cztery w śląskim.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

In Poland, the number of registered cases of
campylobacteriosis still shows a strong upward trend,
which is primarily the result of more widespread
microbiological analysis. However, the diagnosis of
infection with Campylobacter sp. is carried out routinely
in only a few laboratories in the country. As a result of
campylobacteriosis cases are rarely diagnosed and reported
in Poland, which gives incidence recorded at much lower
levels than the average of the the European Union.
The dominant species of Campylobacter reported
as a cause of infection is C. jejuni. Campylobacter
species is determined in a highly prevalent number of
cases with a tendency to increase.
With low sensitivity of surveillance of
campylobacteriosis it is urgent necessity to improve
of epidemiological surveillance of diarrheal disease in
general with particular emphasis on laboratory diagnostics
to determine the etiological agent responsible for their

W Polsce liczba rejestrowanych zachorowań na
kampylobakteriozę wciąż wykazuje silny trend wzrostowy, co przede wszystkim jest wynikiem coraz szerzej wprowadzanej diagnostyki w kierunku zakażenia
tymi pałeczkami.
Jednak diagnostyka w kierunku zakażenia pałeczkami Campylobacter prowadzona jest rutynowo jedynie
w kilku miejscach na terenie kraju. W wyniku tego zachorowania na kampylobakteriozę są rzadko rozpoznawane i rejestrowane, a stwierdzana w Polsce zapadalność jest dużo niższa niż ogółem w Unii Europejskiej.
Dominującym gatunkiem pałeczek Campylobacter odpowiedzialnym za zachorowania jest C. jejuni.
Gatunek pałeczek jest określany w znaczącej liczbie
przypadków z tendencją do wzrostu.
Konieczne jest nasilenie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami biegunkowymi ze szczególnym
uwzględnieniem diagnostyki laboratoryjnej w celu
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occurrence. Routine laboratory testing of diarrheal
disease, would improve assessment of the epidemiological
situation of campylobacteriosis in Poland.
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ABSTRACT
OBJECTIVES. The aim of the study is to assess the epidemiology of foodborne botulism in Poland in 2014
compared to previous years.
MATERIALS AND METHODS. We reviewed (1) surveillance data published in the annual bulletin “Infectious
diseases and poisonings in Poland in 2014” and in previous publications, and (2) unpublished data retrieved from
botulism case reports for 2014 sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Sanitary-Epidemiological
Stations.
RESULTS. In 2014, a total of 29 foodborne botulism cases (including 17 laboratory confirmed) was reported;
the annual incidence rate (0.08 per 100,000 population) increased slightly in comparison to previous year, but
was similar to the median incidence for years 2008 to 2012. The highest incidence in the country was reported
in Lubelskie province (0.33). Incidence in rural areas (0.09) was only slightly higher than the incidence in urban
areas (0.06). Men, had more than 4 times higher incidence than women; the highest incidence rate (0.31) was
observed among men in the age group of 20-24 years. Most cases were associated with consumption of different
types of commercially canned meat. Home-made vegetable meat preserves were also a common vehicle. All
cases were hospitalized. Two deaths related to the disease were reported.
CONCLUSIONS. Since 2008, the epidemiological situation of foodborne botulism in the country remains
stable with an average 30 cases per year and corresponding incidence rate of 0.08 per 100,000 population.
However, in 2014 draws attention a significant number of cases with undetermined food vehicle and relatively
high percentage of cases with no laboratory confirmation. Therefore, it is important to enhance epidemiological
investigation as well as laboratory capacity for surveillance.
Keywords: foodborne botulism, food poisoning, epidemiology, Poland, 2014
STRESZCZENIE
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zatruć jadem kiełbasianym (toksyną botulinową) w Polsce w 2014 roku.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono analizując dane opublikowane w rocznym biuletynie „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 roku” i biuletynach z lat wcześniejszych, oraz niepublikowane dotychczas dane z raportów jednostkowych o zachorowaniach na botulizm przesłanych do Zakładu Epidemiologii
NIZP-PZH.
WYNIKI. W 2014 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 29 zatruć (17 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie); zapadalność (0,08 na 100 000 ludności) była nieznacznie wyższa od odnotowanej w roku poprzednim, zbliżona do mediany z lat 2008-2012. Najwyższą zapadalność odnotowano w woj. lubelskim (0,33). Zapadalność
na terenach wiejskich (0,09) była nieco wyższa, aniżeli w miastach (0,06). Zapadalność mężczyzn (0,13) była
ponad 4-krotnie wyższa od zapadalności kobiet (0,03); najwyższą zapadalność (0,31) zanotowano u mężczyzn
* Article was written under the task No.6/EM/2015 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2015
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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w grupie wieku 20-24 lat. Najwięcej zatruć wystąpiło po spożyciu przemysłowych konserw z różnych, nierzadko nieokreślonych gatunków mięs. Jako nośnik zatrucia często wskazywane były również konserwy mięsno-jarzynowe produkcji domowej, przy czym w 17% przypadków nie udało się ustalić prawdopodobnego nośnika
zatrucia. Hospitalizowano wszystkich chorych. Zarejestrowano dwa zgony.
WNIOSKI. Po 2008 r. daje się zauważyć pewna stabilizacja liczby zachorowań na botulizm w Polsce na poziomie +/- 30 przypadków rocznie, co odpowiada zapadalności około 0,08 na 100 000 ludności. W 2014 r. zwraca
jednak uwagę znaczący udział przypadków, w których nie ustalono prawdopodobnego nośnika zatrucia. Wskazane jest wzmocnienie nadzoru epidemiologicznego nie tylko w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, ale także
prowadzenia dochodzeń ustalających okoliczności, w których dochodzi do zatrucia.
Słowa kluczowe: botulizm, zatrucia jadem kiełbasianym, zatrucia pokarmowe, epidemiologia, Polska, 2014
OBJECTIVES

CEL PRACY

The aim of this article is to assess the epidemiology
of foodborne botulism in Poland in 2014 compared to
previous years, using national surveillance data.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
zatruć jadem kiełbasianym w Polsce w 2014 r. w porównaniu z sytuacją w latach wcześniejszych.

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

We reviewed surveillance data from the following
sources:
-- annual bulletin “Infectious diseases and
poisonings in Poland” for the years 2008-2014
(NIPH-NIH, GIS, Warsaw) (1);
-- botulism case reports for 2014 sent to the
Department of Epidemiology NIPH-NIH by
Sanitary-Epidemiological Stations.
In the European Union countries cases of foodborne
botulism are classified as “confirmed” or “probable”
based on definitions published in Commission
Decision 2008/426/EC laying down case definitions
for reporting communicable diseases in EU (2). In
addition, Poland also permits use of case category
“possible” for the cases reported by physicians based on
clinical symptoms (with no laboratory confirmation).
This corresponds to previous practice in the country
and thus maintains the comparability of long-term data.
Definitions used in the routine surveillance in 2014 are
available on the website of the National Institute of Public
Health - National Institute of Hygiene http://wwwold.pzh.
gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_PL2_3.pdf.
Considering recent changes in legislation on
disease surveillance system in Poland, we note a new
Regulation of the Minister of Health introducing
requirement for medical laboratories to report each
positive laboratory result (for botulinum toxin)
directly to the state district sanitary inspector (3). In
authors opinion, this regulation, like the previous one
(from 2013 re-introducing requirement for physicians
to report cases of foodborne botulism) did not affect
disease notification, because even with legislation
gap physicians did not stop reporting of foodborne
botulism or other diseases, which were under national
surveillance since decades (4).

W przeprowadzonej ocenie przeanalizowano dane
z dwóch źródeł:
-- biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2008-2014 (1);
-- raportów jednostkowych o zatruciach toksyną
botulinową w 2014 r. przesłanych do Zakładu
Epidemiologii NIZP-PZH przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.
W Polsce przypadki zatruć jadem kiełbasianym klasyfikowane są na „potwierdzone” lub „prawdopodobne” zgodnie z kryteriami definicji wprowadzonej przez
Komisję Europejską decyzją z dnia 28 kwietnia 2008
r. (2). Ponadto, w definicji przyjętej w krajowym nadzorze epidemiologicznym dopuszcza się stosowanie
kategorii przypadek „możliwy” dla zatruć zgłaszanych
przez lekarzy na podstawie objawów klinicznych, bez
badań laboratoryjnych, których wykonywanie w Polsce jest bardzo ograniczone. Taka definicja odpowiada
wcześniejszej praktyce w kraju i tym samym pozwala
na zachowanie porównywalności danych wieloletnich
o ogólnej liczbie zatruć toksyną botulinową. Definicje
stosowane w krajowym nadzorze epidemiologicznym
w 2014 roku dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_PL2_3.pdf.
W związku z nadzorem epidemiologicznym nad
botulizmem w Polsce należy odnotować ukazanie się
w 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzającego (m.in.) obowiązek zgłaszania do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego każdego
przypadku wykrycia przez laboratorium diagnostyczne
toksyny botulinowej „w materiale klinicznym w próbie biologicznej lub badaniu immunologicznym”.
Rozporządzenie to, podobnie jak rok wcześniej przy-
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Zatrucia jadem kiełbasianym w Polsce w 2014 roku
wrócenie prawnego obowiązku zgłaszania botulizmu
przez lekarzy, w opinii autorów, nie mogło wpłynąć
na liczbę rejestrowanych w Polsce przypadków botulizmu (4), ponieważ w latach wcześniejszych (w świetle wyników prowadzonych wyrywkowo kontroli) nie
stwierdzano przypadków nie zgłoszenia przez lekarzy
do inspekcji przypadków botulizmu potwierdzonego
badaniem laboratoryjnym.

Fig.
1. Foodborne botulism in Poland. Number of cases and
Ryc. 1. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w latach 1995-2014. Liczba
incidence
(perna100,000
population), 1995-2014
zachorowań
i zapadalność
100 000 ludności
Ryc.
1.
Zatrucia
toksyną
botulinową
w and
Polsce
w (per
latach
Fig. 1. Foodborne botulism in Poland. Number of cases
incidence
100,000 population),
1995-2014
1995-2014.
Liczba zachorowań i zapadalność na
100 000 ludności

RESULTS

WYNIKI

In 2014, in Poland, the epidemiological situation of
foodborne botulism remains stable - a total of 29 cases
were reported (4 more than in 2013, but the same number
as the median annual number of cases for years 2008
to 2012 (Tab. I). Annual incidence - 0.08 per 100,000
population - was similar to the previous year as well as
median incidence for years 2008 to 2012 (Fig. 1).

W 2014 roku zarejestrowano w Polsce ogółem 29
przypadków zatruć pokarmowych toksyną botulinową,
tj. wprawdzie o 5 przypadków więcej niż w 2013 r.,
ale jednocześnie o 3 mniej od mediany z lat 20082012 (Tab. I). Zanotowana w 2014 r. zapadalność 0,08 na 100 000 ludności - była tylko nieznacznie wyższa od zapadalności z roku poprzedniego i zbliżona do

Table I. Foodborne botulism in Poland. Number of cases and incidence (per 100,000 population) by voivodeship, 2008-2014
Tabela I. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w latach 2008-2014. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności
wg województw.
Median
2013
2014
2008-2012
Voivodeship
number of
number of
number of
incidence
incidence
incidence
cases
cases
cases
POLAND
32
0.08
24
0.06
29
0.08
1. Dolnośląskie
1
0.03
2
0.07
2. Kujawsko-pomorskie
1
0.05
4
0.19
1
0.05
3. Lubelskie
5
0.23
1
0.05
7
0.33
4. Lubuskie
1
0.10
1
0.10
5. Łódzkie
1
0.04
6. Małopolskie
1
0.03
1
0.03
7. Mazowieckie
3
0.06
2
0.04
6
0.11
8. Opolskie
9. Podkarpackie
1
0.05
1
0.05
2
0.09
10. Podlaskie
2
0.17
2
0.17
2
0.17
11. Pomorskie
3
0.13
2
0.09
1
0.04
12. Śląskie
1
0.02
13. Świętokrzyskie
1
0.08
14. Warmińsko-mazurskie
2
0.14
2
0.14
3
0.21
15. Wielkopolskie
7
0.20
2
0.06
3
0.09
16. Zachodniopomorskie
2
0.12
3
0.17
Data source: Infectious diseases and poisonings in Poland (annual report). NIPH-NIH, CSI, Warsaw, 2008-2014
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Cases of foodborne botulism in 2014 were reported
only in 11 provinces (Tab. I). Most cases (and one of
the highest incidence in the country) was reported
in Lubelskie – 7 (0.33) and Mazowieckie province
– 6 (0.11); in five provinces - Łódzkie, Małopolskie,
Opolskie, Śląskie and Zachodniopomorskie no
foodborne botulism cases have been reported in 2014.

mediany z lat 2008-2012. (Ryc. 1). Z perspektywy
ostatnich pięciu-sześciu lat daje się zauważyć pewna
stabilizacja liczby zachorowań na botulizm w Polsce
na poziomie +/- 30 przypadków rocznie i zapadalności
około 0,08 na 100 000 ludności.
Zatrucia jadem kiełbasianym w 2014 r. zgłoszono
z mniejszej liczby województw niż w roku wcześniejszym, bo tylko z jedenastu (Tab. I). Najwięcej przypadków (i jedne z najwyższych zapadalności w skali województw) zarejestrowano w województwie lubelskim – 7

Table II. Foodborne botulism in Poland. Number of cases, incidence (per 100,000 population), and percentage of cases by
age, gender and location (urban/rural), 2014
Tabela II. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w 2014 r. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i odsetek
zachorowań wg wieku, płci i środowiska (miasto/wieś)
Gender
Location
Total
men
women
urban
rural
Age
number incinumber incinumber incinumber incinumber inci%
%
%
%
%
of cases dence
of cases dence
of cases dence
of cases dence
of cases dence
0 - 19

-

20 - 24

4

25 - 29

-

-

-

-

-

-

0.31 16.7

-

-

-

4

1

0.07

4.2

1

0.07 20.0

-

30 - 39

6

0.19 25.0

1

0.03 20.0

2

40 - 49

5

0.20 20.8

1

0.04 20.0

50 - 59

4

0.15 16.7

-

60 +

4

0.12 16.7

2

Total

24

0.13 100.0

5

-

0.28 26.7

-

-

-

-

-

-

-

4

0.16 13.8

2

0.07

0.05 13.3

5

0.21 35.7

7

0.11 24.1

5

0.17 33.3

1

0.05

7.1

6

0.12 20.7

1

0.03

6.7

3

0.14 21.4

4

0.07 13.8

0.04 40.0

3

0.05 20.0

3

0.10 21.4

6

0.07 20.7

0.03 100.0

15

0.06 100.0

14

0.09 100.0

29

0.08 100.0

-

-

-

0.17 14.3

-

-

2

In contrast to the previous year, more cases
have been laboratory confirmed. Cases classified as
‘possible’ and reported by physicians based on clinical
symptoms and epidemiological link (e.g. information
about consumption before onset of symptoms
potentially improperly canned / pasteurized products)
accounted for less than 40% (11 patients) of the total
number of registered cases. Laboratory-confirmed
cases (by detection of botulinum toxin in a clinical
specimen taken from the patient) constituted 59%
(17 patients) of the total number of reported cases.
In this group of patients, most commonly (10 cases)
presence of toxin B was detected; in addition, three
case were attributed to both toxin B and toxin E. Only
one case was reported on the basis of clinical evidence
and epidemiological link (exposure from the same
source as laboratory-confirmed case) and reported as
“probable”.
In 2014, as in previous years, majority of cases (27)
were sporadic. Only one small outbreak - involving 2
adults - have been reported.
Despite the decline in the number of cases over
recent years, typical seasonal pattern of illness with
the highest incidence in summer months was noted. In
2014, most cases occurred in May and July (Fig. 2).
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przypadków (zapadalność 0,33 na 100 000) i mazowieckim – 6 (zapadalność 0,11). W ogóle nie zarejestrowano
zatruć toksyną botulinową w województwach: łódzkim,
małopolskim, opolskim, śląskim i zachodniopomorskim.
Rozpoznania zatrucia jadem kiełbasianym w 2014 r.
w większym stopniu niż w dwu poprzednich latach poparte były wynikami badań laboratoryjnych. Nadal jednak
udział takich zgłoszeń w ogólnej liczbie zarejestrowanych przypadków był niewystarczający. Zachorowania
zarejestrowane jako przypadki “możliwe”, a więc zgłoszone wyłącznie na podstawie rozpoznania klinicznego
i informacji (z wywiadu) o spożywaniu przez chorego
żywności konserwowanej lub pasteryzowanej, stanowiły
prawie 38% (11 przypadków) ogólnej liczby zarejestrowanych zachorowań. Natomiast przypadki laboratoryjnie
„potwierdzone”, w których wykazano obecność toksyny
botulinowej w materiale klinicznym pobranym od chorego, stanowiły 58,6% (17 przypadków) zarejestrowanych
zachorowań. W tej grupie, najwięcej, tj. 10 przypadków,
było spowodowanych zatruciem toksyną typu B, ponadto
u 3 chorych wykryto zarówno toksynę typu B jak i E. Jedno zachorowanie, ze względu na objawy kliniczne oraz
powiązanie epidemiologiczne (narażanie przez to samo
źródło co przypadek potwierdzony) zarejestrowano jako
przypadek „prawdopodobny”.
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Incidence per 100,000 population:
male/female ratio

The incidence of foodborne botulism in rural areas
(0.09 per 100,000) was only slightly higher, than in
urban areas (0.06) (Tab. II). As in previous years, men
were more frequently affected than women – we note
however, that male / female ratio in 2014 is particularly
high (Fig. 3); the highest incidence rate among men
(0.31) was noted in age group 20-24 years.
There were no reports of foodborne botulism in
children or adolescents. Although the age of patients
ranged from 21 to 81 years (median 41 years), cases
occur predominately in age group 20-24 years (0.16
per 100,000 population).
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Ryc. 3.
Zatrucia toksyną
botulinowąinwPoland.
Polsce w latach
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Fig.
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Fig. 3. Foodborne botulism in Poland. Incidence per 100,000 population:
Ryc.
3. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w latach 2000male/female ratio
2014. Stosunek zapadalność mężczyzn do zapadalności kobiet

Cases were frequently associated with
consumption of commercially or home canned meats
(31%). Home-made vegetable meat preserves were
also a common vehicle (21%) (Tab. III). Food vehicle
however, was determined based on the information
about consumption potentially improperly canned /

W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich,
dominowały zachorowania sporadyczne (27 przypadków). Wystąpiło tylko jedno małe ognisko, w którym
zatruciu uległy dwie osoby.
Mimo niewielkiej liczby zarejestrowanych przypadków botulizmu, obserwowano dość typowy sezonowy rozkład zachorowań, z najwyższą liczbą zatruć
w miesiącach letnich. (Ryc. 2). Najwięcej zachorowań
wystąpiło w lipcu (9 przypadków).
Zapadalność na botulizm na wsi (0,09 na 100 000)
była wyższa niż w miastach (0,06) (Tab. II). Podobnie
jak w latach ubiegłych częściej chorowali mężczyźni,
ale w 2014 r. względna różnica między zapadalnością
mężczyzn (0,13) a zapadalnością kobiet (0,03) była
wyjątkowo duża. (Ryc. 3). Najwyższą zapadalność
wśród mężczyzn (0,31 na 100 000) zanotowano w grupie wieku 20-24 lat.
Chorowali wyłącznie dorośli. Najmłodsza osoba,
która uległa zatruciu, miała 21 lat, najstarsza 81 lat (mediana 41 lat); najwyższą zapadalność (0,16 na 100 000
ludności) zanotowano w grupie wieku 20-24 lat.
Podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej
wskazywanym nośnikiem zatrucia toksyną botulinową (31% przypadków) były przemysłowe lub domowe
konserwy z różnych lub nieokreślonych gatunków mięs.
Często zatrucie botuliną wiązano także ze spożyciem
potraw mięsno-jarzynowych konserwowanych w warunkach domowych (21%). Zwraca także uwagę znacząca liczba przypadków (17%), w których nie ustalono
prawdopodobnego nośnika zatrucia. (Tab. III). Żywności podejrzanej o spowodowanie zatrucia nie badano ani
razu. Prawdopodobny nośnik zatrucia typowano wyłącznie na podstawie informacji (z wywiadu) o spożywanej przez chorego żywności w okresie poprzedzającym wystąpienie objawów zatrucia i jej właściwościach
organoleptycznych.
Objawami zatrucia toksyną botulinową najczęściej
występującymi u chorych były zaburzenia widzenia
(93%), trudności połykania (83%), suchość w jamie
ustnej (72%), a także opadanie powiek (62%); często
obserwowano również objawy ze strony przewodu pokarmowego – wymioty (55%), biegunkę (41%) i zaparcia (31%).
Hospitalizowano wszystkich chorych, przy czym
okres hospitalizacji wahał się od 4 do 47 dni (mediana 17 dni). W ponad połowie przypadków, w których
podano ocenę kliniczną przebiegu zachorowań (14
spośród 25; 56%), przebieg ten został oceniony przez
lekarzy jako ciężki, a w dwu przypadkach zanotowano zgon. Zmarła 81-letnia kobieta i 39-letni mężczyzna, oboje zamieszkali w miastach. Biorąc pod uwagę
informacje zebrane w trakcie wywiadów epidemiologicznych można przypuszczać, że o obu tych przypadkach zbyt późno rozpoznano botulizm. Surowicy
przeciw jadowi kiełbasianemu nie podawano.
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pasteurized products before onset of the symptoms. In
no case, food samples have been collected and tested.
We also note a significant number of cases (17%) with
undetermined plausible food vehicle.
The most common symptoms were blurred vision
(93%), difficulty swallowing (83%), dry mouth (72%),
and dropping eyelids (62%); gastrointestinal symptoms
were also frequently reported, including vomiting (55%),
diarrhea (41%) and constipation (31%) were also common.
More than half of cases (14 out of 25; 56%) with
information on clinical course of illness had severe / subsevere course of illness, nonetheless there were no deaths
related to the disease. All patients required hospitalization,
the duration of hospitalization ranged from 4 to 47 days
(median 17 days). Two deaths related to the disease were
reported (81-year-old woman and 39-year-old man). Due
to late diagnosis, both patients did not receive antitoxin.
Table III. Foodborne botulism in Poland. Number and percentage of cases by food vehicle and location (urban/rural), 2014
Tabela III. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w 2014 r. Liczba i odsetek zachorowań wg środowiska (miasto/wieś)
i prawdopodobnego nośnika toksyny botulinowej
Urban
Rural
Total
Suspected food vehicle
n
%
n
%
n
%
commercial
Canned pork
homemade
1
7.1
1
3.4
commercial
4
26.7
3
21.4
7
24.1
Other, mixed or unknown types of canned meat
homemade
1
7.1
1
3.4
commercial
1
6.7
1
3.4
Canned fish
homemade
1
6.7
1
7.1
2
6.9
commercial
1
6.7
1
3.4
Canned meat and vegetables
homemade
2
13.3
4
28.6
6
20.7
Canned mushrooms, fruits and vegetables
Different kinds of commercial or home-canned foods
commercial
1
6.7
2
14.3
3
10.3
Sausages and cured meat products
homemade
1
7.1
1
3.4
Meat dishes
Other
1
6.7
1
3.4
Not determined
4
26.7
1
7.1
5
17.2
Total
15
100.0
14
100.0
29
100.0
Data source: botulism case reports from 2014 sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Sanitary-Epidemiological Stations

SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Despite the overall decrease, incidence of foodborne
botulism in Poland has not diminished and indeed (since
2008) has even increased with an average 30 cases per
year and corresponding incidence rate of 0.08 per 100,000
population. From national surveillance point of view draws
attention a significant number of cases with undetermined
food vehicle and still relatively high percentage of cases
with no laboratory confirmation. Therefore, it is important
to enhance epidemiological investigation as well as
laboratory capacity for surveillance.

W miarę obniżania się zapadalności na botulizm
w Polsce tempo spadku liczby rejestrowanych rocznie
zatruć ulega spowolnieniu, a po 2008 r. można nawet
mówić o pewnej stabilizacji tej liczby na poziomie +/30 zachorowań rocznie i zapadalności około 0,08 na 100
000 ludności. Jest to związane m.in. z prawie całkowitym
zanikiem ognisk botulizmu i występowaniem głównie
przypadków zatruć rozproszonych, sporadycznych.
Z punktu widzenia jakości nadzoru epidemiologicznego nad botulizmem, zwraca uwagę rosnący
udział przypadków (17% w 2014 r.), w których nie
udaje się ustalić prawdopodobnego nośnika zatrucia.

222

Foodborne botulism in Poland in 2014
REFERENCES
1. Annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in
Poland in 2014”, NIPH - NIH, CSI, Warsaw, 2015
2. COMMISSION DECISION of 28/IV/2008 amending
Decision 2002/253/EC laying down case definitions
for reporting communicable diseases to the Community
network under Decision No 2119/98/EC of the European
Parliament and of the Council
3. Regulation of the Minister of Health of 25 March 2014.
On biological pathogens subject to notification, the
model forms of reports of positive test results in the
direction of biological pathogens and the circumstances
of notifications [Dz.U. 2014 r. poz. 459]
4. Czerwiński M, Czarkowski MP, Kondej B. Foodborne
botulism in Poland in 2013. Przegl Epidemiol
2015;69(2):243-5, 363-5.

Zatrucia jadem kiełbasianym w Polsce w 2014 roku
Wskazane jest wzmocnienie nadzoru epidemiologicznego, nie tylko poprzez dążenie do zwiększenia
udziału przypadków potwierdzanych laboratoryjnie,
ale także poprzez bardziej efektywne prowadzenie
dochodzeń epidemiologicznych mających na celu wykrycie podejrzanego nośnika zatrucia i ustalenie okoliczności, w których wystąpiło zachorowanie.
Received: 20.04.2016
Accepted for publication: 28.04.2016
Otrzymano: 20.04.2016 r.
Zaakceptowano do publikacji: 28.04.2016 r.
Author for correspondence/
Adres do korespondencji:
Michal Czerwinski
Department of Epidemiology
National Institute of Public Health – NIH
24 Chocimska, 00-791 Warsaw
e-mail: mczerwinski@pzh.gov.pl

223

PRZEGL EPIDEMIOL 2016;70(2): 225-230

Epidemiological Chronicle / Kronika Epidemiologiczna

Piotr Polański

HEPATITIS A IN POLAND IN 2014*
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A W POLSCE W 2014 ROKU*
National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
Department of Epidemiology
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Zakład Epidemiologii

ABSTRACT
AIM. The aim of this article is to assess the epidemiological situation of hepatitis A in Poland in 2014 with the
regard to the recent years.
MATERIALS AND METHODS. The assessment was conducted based on the results of the analysis of data
from the bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2014” and “Vaccinations in Poland in 2014”,
as well as information from the individual cases questionnaires and reports of epidemiological investigations in
outbreaks of hepatitis A, submitted by the sanitary-epidemiological stations to the Department of Epidemiology
in NIPH-NIH.
RESULTS. In 2014 in Poland there were 76 cases of hepatitis A registered. Incidence per 100 000 inhabitants
was 0.20, and in different voivodeships varied from 0.07 (in Dolnosląskie voivodeship) to 0.30 (in Małopolskie
voivodeship). The incidence among male and female did not differ (and was 0.20/ 100 000).
CONCLUSIONS. In 2014 despite the increase in the number of cases (comparing it to the previous year) no significant change in epidemiological situation of hepatitis A was observed. Poland is still regarded as a country of
low endemicity of hepatitis A. In routine surveillance system there is no information concerning the professional
affiliation of persons being vaccinated, whereas the vaccinations themselves are recommended in the Polish vaccination schedule. Particular attention should be directed towards the vaccinations of persons who take part in
berries primal production, product of which Poland is a major exporter of in the EU. In the light of increasing
number of international hepatitis A outbreaks (which could be characterized by the prolonged duration, as well
as the high possibility of secondary cases appearing- especially in countries of low endemicity) the maintenance
of high level routine surveillance in Poland gains importance. The latter could also contribute to the efficiency
of epidemiological investigations in multistate outbreaks.
Key words: hepatitis A, epidemiology, public health, Poland, 2014
CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej wirusowego zapalenia wątroby typu A w Polsce w 2014
roku w porównaniu do lat ubiegłych.
MATERIAŁY I METODY. Ocena została przeprowadzona na podstawie wyników analizy danych z biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce 2014” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2014 roku”, a także informacji z formularzy o indywidualnych zachorowaniach i z formularzy dochodzeń epidemiologicznych
w ogniskach wzw typu A, nadesłanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.
WYNIKI. W 2014 r. zarejestrowano w Polsce 76 zachorowań na wzw typu A. Zapadalność na 100 000 mieszkańców wyniosła 0,20, a w poszczególnych województwach była w granicach od 0,07 (w województwie dolnośląskim) do 0,30 (w województwie małopolskim). Zapadalność na wzw A wśród kobiet i mężczyzn nie różniła
się (i wynosiła 0,20/100 000).
* Article was written under the task No.6/EM/2015 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2015
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W 2014 r. pomimo wzrostu liczby zachorowań w porównaniu do roku poprzedniego, nie zaszły istotne zmiany w sytuacji epidemiologicznej wzw typu A. W Polsce wzw typu A jest
nadal w fazie niskiej endemiczności. W rutynowym nadzorze nie jest zbierana informacja o grupach zawodowych, do jakich należą ludzie szczepieni przeciwko tej chorobie. Wspomniane szczepienia należą w Polsce do
szczepień zalecanych. Szczególna uwagę należałoby zwrócić na szczepienia pracowników zatrudnionych przy
produkcji pierwotnej owoców miękkich, których Polska jest jednym z największych w UE eksporterem. Z racji
wzrastającej liczby ognisk wzw typu A o zasięgu międzynarodowym, które charakteryzują się wydłużonym
okresem trwania, jak również możliwością wystąpienia przypadków wtórnych, zwłaszcza w krajach o niskiej
endemiczności, (do których Polska się zalicza), szczególne znaczenie ma zapewnienie wysokiego poziomu prowadzonego rutynowo nadzoru epidemiologicznego w kraju. To ostatnie pozwoli także na skuteczniejsze prowadzenie dochodzeń w ogniskach epidemicznych wzw A o zasięgu międzynarodowym.
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu A, epidemiologia, zdrowie publiczne, Polska, rok 2014
INTRODUCTION

WSTĘP

Despite the fact of hepatitis A being a rare disease
throughout the EU countries, in the years 2012-2013
two major outbreaks of this etiology have taken place.
They were both international outbreaks, where frozen
berries were recognized as a vehicle. The characteristics of production of this type of food (especially the
minimal amount of processing) (1), and virus environmental resistance (2) are making frozen berries a good
vehicle of infection. In case of an outbreak of this kind,
Poland, as a one of the major exporters of berries in
the EU, is often taken under consideration during the
epidemiological investigation. That is why maintaining high level of routine surveillance of hepatitis A epidemiological situation, and real time analysis of this
situation are considered as things of much importance.

Pomimo tego, że zachorowania na wzw A nie występują często w krajach UE, w latach 2012-2013 miały
miejsce dwa duże ogniska wywołane tym czynnikiem
patogennym. Były to ogniska o zasięgu międzynarodowym, w których nośnikiem zakażenia były mrożone owoce miękkie. Specyfika produkcji tych owoców
(zwłaszcza ich minimalne przetwarzanie) (1) oraz
odporność wirusa wzw A na warunki środowiskowe
(2) sprawiają, że owoce te stają się łatwym nośnikiem
zakażenia. W przypadku wystąpienia takiego ogniska,
Polska, jako jeden z największych eksporterów w UE
owoców miękkich, będzie na ogół brana pod uwagę
w dochodzeniach epidemiologicznym mających na
celu ustalenie nośnika i źródła zakażenia. Tym ważniejsze jest zatem zapewnienie wysokiej jakości rutynowego nadzoru epidemiologicznego nad zachorowaniami na wzw typu A, oraz bieżąca analiza sytuacji
epidemiologicznej tej choroby.

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁY I METODY

The evaluation of epidemiological situation of hepatitis A in Poland in 2014 was performed based on the
results of the analysis of data from the bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2014” and
“Vaccinations in Poland in 2014”, as well as information
from the individual cases questionnaires and reports of
epidemiological investigations in outbreaks of hepatitis
A, submitted by the sanitary-epidemiological stations to
the Department of Epidemiology in NIPH-NIH.

Ocenę sytuacji epidemiologicznej wzw typu A w Polsce w 2014 roku przeprowadzono na podstawie analizy
danych z biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 roku” (3) i „Szczepienia Ochronne
w Polsce w 2014 roku” (Czarkowski MP i in., NIZP i GIS
Warszawa) (4), danych z formularzy o indywidualnych
zachorowaniach oraz z formularzy z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach wzw typu A, nadesłanych do
Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez wojewódzkie
i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

RESULTS

WYNIKI

In 2014 there was an increase of the number of
hepatitis A cases in Poland. A total number of 76 cases
were registered, which is 28 cases more than in previous year, but only 2 cases more than in 2012. Apart
from 2, all cases were hospitalized. Incidence per
100 000 was 0.2 and was higher than in 2013, and low-

W roku 2014 wzrosła liczba zachorowań na wzw
typu A. Odnotowano ogółem 76 zachorowań, czyli o 28
więcej niż w roku poprzednim, ale zaledwie o 2 więcej
niż w roku 2012. Spośród tej liczby chorych dwie osoby
nie były hospitalizowane. Zapadalność na 100 000 ludności wynosiła 0,2 i była wyższa niż w 2013 r. oraz niż-
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er than the median for the years 2008-2013 (Tab. I). In
2014 hepatitis A cases accounted for 1.28% of all viral
hepatitis cases in Poland.
Cases were registered in 13 voivodeships, with the
highest incidence in Małopolskie voivodeship (0.30
per 100 000 population). In comparison to the previous

Wzw typu A w Polsce w 2014 roku
sza niż mediana za lata 2008-2013 (Tab. I). W 2014 r. zachorowania na wzw typu A stanowiły 1,28% wszystkich
zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby w Polsce.
Zachorowania rejestrowano na terenie 13 województw. Najwyższą zapadalność odnotowano w województwie małopolskim- 0,3 na 100 000 mieszkańców.

Table I. Hepatitis A in Poland in 2013-2014. Number of cases, incidence per 100 000 population and median of incidence
2008-2013 by voivodeship
Tabela I. Wzw typu A w Polsce w latach 2013-2014. Zachorowania i zapadalność na 100 000 ludności oraz mediana
zapadalności 2008-2013 wg województw
2013
2014
median of incidence
Voivodeship
2008-2013
Number of cases
Incidence
Number of cases Incidence
POLAND
0.30
48
0.12
76
0.2
Dolnośląskie
0.24
6
0.21
2
0.07
Kujawsko-pomorskie
0.19
1
0.05
Lubelskie
0.14
3
0.14
5
0.23
Lubuskie
0.10
1
0.1
Łódzkie
0.12
4
0.16
7
0.28
Małopolskie
0.24
3
0.09
11
0.3
Mazowieckie
0.46
8
0.15
14
0.26
Opolskie
0.19
1
0.1
Podkarpackie
0.24
2
0.09
5
0.23
Podlaskie
0.42
Pomorskie
0.13
3
0.13
5
0.26
Śląskie
0.45
4
0.09
9
0.2
Świętokrzyskie
0.16
1
0.08
Warmińsko-Mazurskie
0.21
3
0.21
2
0.14
Wielkopolskie
0.27
9
0.26
10
0.29
Zachodniopomorskie
0.24
1
0.06
4
0.23
Table II. Hepatitis A in Poland 2013-2014. Number of cases, incidence per 100 000 population and by age, sex
Tabela II. Wzw typu A w Polsce w latach 2013-2014. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg wieku, płci
2013
Age
Male
Female
Total
Male
group
(years) Number Inci- Number Inci- Number Inci- Number Inciof cases dence of cases dence of cases dence of cases dence
0-4
2
0.19
1
0.1
3
0.15
1
0.1
5-9
1
0.1
1
0.11
2
0.1
10-14
4
0.42
2
0.22
6
0.32
4
0.43
15-19
1
0.09
3
0.28
4
0.18
2
0.19
20-24
3
0.23
3
0.11
5
0.38
25-29
2
0.13
1
0.07
3
0.1
6
0.4
30-34
1
0.06
3
0.19
4
0.12
3
0.18
35-39
3
0.2
3
0.1
5
0.33
40-44
5
0.4
2
0.16
7
0.28
3
0.23
45-49
3
0.25
2
0.17
5
0.21
2
0.17
50-54
1
0.08
1
0.07
2
0.08
2
0.16
55-59
1
0.07
1
0.03
3
0.21
60-64
65-74
4
0.24
4
0.13
1
0.07
75+
1
0.06
1
0.04
Total
23
0.12
25
0.13
48
0.12
37
0.2

2014
Female
Number
of cases
3
1
6
8
4
3
5
3
2
1
1
1
1
39

Total

Inci- Number Incidence of cases dence
1
0.05
0
0.34
7
0.38
0.1
3
0.14
0.48
11
0.43
0.54
14
0.47
0.25
7
0.22
0.2
8
0.26
0.39
8
0.31
0.26
5
0.21
0.16
4
0.16
0.07
4
0.14
0.07
1
0.04
0.06
2
0.06
0.06
1
0.04
0.2
76
0.2
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year the higher incidence was observed in additional 11
voivodeships (Tab. I).
The highest incidence in 2014 was in the age groups
20-24 and 25-29 years (0.43 and 0.47/100 000 accordingly). The decrease in incidence in older age groups
could be explained by the possibility of persons in older
age being exposed to HAV while being younger, when
Poland was a country of higher endemicity. In comparison to the previous year the incidence remained the
same only in age groups 45-49 and 75+. In 4 age groups
(0-4, 5-9, 15-19 and 65-74) there was a decrease in incidence, in other age groups an increase was observed.
Incidence among male and female remained evenly distributed and that was 0.2/100 000 (Tab. II).
Similarly as in 2012 and in the years 2008-10, the
most cases were reported in summer and late summer
months, which was caused by the number of imported,
travel related cases.
Table III. Number and percentage of persons vaccinated
in Poland against hepatitis A in the years 20132014, by voivodeship
Tabela III. Liczba i odsetek osób zaszczepionych przeciw
wzw typu A w Polsce w latach 2013-2014 wg województw
Voivodeship
POLAND
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

2013
Number
of vaccinated
42 832
2 788
1 203
745
634
1 989
3 888
15 564
622
1 022
471
4 079
3 880
354
769
2 589
2 235

2014
Number
%
of vaccinated
100 40 871
6,5
2 766
2,8
1 258
1,7
895
1,5
733
4,6
2 024
9,1
3 160
36,3 15 328
1,5
411
2,4
954
1,1
460
9,5
2 683
9,1
4 351
0,8
403
1,8
795
6,0
2 672
5,2
1 978

%
100
6,8
3,1
2,2
1,8
5,0
7,7
37,5
1,0
2,3
1,1
6,6
10,6
1,0
1,9
6,5
4,8

In 2014 there was a decrease in persons vaccinated against hepatitis A. Vaccination against hepatitis A
is a recommended one in Poland (5). However In the
course of routine surveillance no information on potential affiliation to a certain risk group for persons being
vaccinated (including how many of them do travel to
228

W porównaniu z rokiem ubiegłym wyższa zapadalność wystąpiła jeszcze w 11 województwach (Tab. I).
W 2014 r. najwyższa zapadalność wystąpiła u osób
w grupie wieku 20-24 i 25-29 lat (odpowiednio 0,43
i 0,47/100 000). Spadek zapadalności w starszych grupach
wieku możne wynikać z większego prawdopodobieństwa
zetknięcia się tych osób z wirusem HAV w młodości,
kiedy to Polska była w okresie wyższej endemiczności.
W porównaniu do poprzedniego roku jedynie w grupach
wiekowych 45-49 oraz 75+ zapadalność nie uległa zmianie. Spadek zapadalności odnotowano w 4 grupach wiekowych (0-4, 5-9, 15-19 oraz 65-74 lat), w pozostałych zapadalność wzrosła. Zapadalność kobiet i mężczyzn była na
takim samym poziomie i wynosiła 0,2/100 000 (podobną
sytuację obserwowano w 2013 roku). W 2014 r. największą zapadalność wśród mężczyzn odnotowano w grupie
wiekowej 10-14 lat (0,43/100 000), a wśród kobiet w grupie wieku 25-29 lat (0,54/100 000) oraz w grupie 20-24 lat
(0,48/ 100 000) (Tab. II).
Table IV. Number of imported hepatitis A cases in Poland in
2014 by country of exposure
Tabela IV. Liczba zawleczonych do Polski zachorowań na
wzw typu A w 2014 r. wg kraju narażenia
Continent

Africa
n=16

Asia
n=10

Europe
n=10

Country
Egypt
Chad
Gambia
Morocco
Tunisia
Turkey
Jordan
Israel
Kyrgyzstan
Uzbekistan
Philippines
Cambodia
Thailand
Greece
Czech Republic
Romania
Albania

Number
of cases
9
1
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
4*
2
2
1

Carribean
Dominica
1
n=1
*) po weryfikacji liczby przypadków zawleczonych

Podobnie jak w roku 2012 oraz w latach 2008-10,
najwięcej zachorowań wystąpiło w miesiącach letnich
i jesienno-zimowych, co spowodowane było zachorowaniami zawlekanymi z krajów o wysokiej lub średniej endemiczności, mającymi związek z wyjazdami
turystycznymi.
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countries of high and intermediate endemicity) is being collected (the vaccination is recommended by the
national vaccination recommendation – POL. Program
Szczepień Ochronnych). Such informations could facilitate the estimation of the level of vaccination among
persons professionally involved in food production and
processing (including those involved in the production
and processing of berries) (Tab. III).
Imported cases accounted for 46.6 % of all cases of
hepatitis A in 2014. The majority of cases were not previously vaccinated against hepatitis A (in 3 cases vaccination status was unknown). According to the data
from epidemiological questionnaires (just as it was the
case in previous years) majority of cases travelled to
countries of high and intermediate endemicity before
getting ill. Similarly most of the travel related cases
were imported from Egypt (Tab. IV).
In 2014 there were 7 hepatitis A outbreaks reported
throughout the country, which took place in 6 voivodeships (in Lubuskie, Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Wielkopolskie and Zachodniopomorskie).
A total number of 24 persons got sick in those outbreaks, which could be characterized as being small in
general (2-3 cases in 4 outbreaks, 4 cases in 2 outbreaks
accordingly). The mean age of cases in those outbreaks
was 28 years, with 4 children under the age of 14).
In one particular outbreak in Małopolskie voivodeship
there were 6 cases, and that was also the only outbreak
in 2014 without the clear epidemiological connection
to the imported case (and it took place in household
setting). In other outbreaks the first case was an imported one, while other cases were secondary. Most of
sick persons were not vaccinated against Hepatitis A
(vaccination status in 2 cases was unknown).

W roku 2014, w porównaniu do poprzedniego
roku zmniejszyła się liczba osób zaszczepionych przeciwko wzw typu A. W Polsce szczepienia przeciwko
wzw typu A należą do szczepień zalecanych (5). W rutynowym nadzorze nie są jednak zbierane informacje o tym, z jakich grup ryzyka są szczepione osoby,
w tym również brak jest informacji o liczbie szczepionych osób w związku z podróżą do krajów o wysokiej
i pośredniej endemiczności, (co zalecane jest przez
PSO). Informacja taka pozwoliłaby na ocenę poziomu zaszczepienia osób zawodowo związanych z pracą
przy żywności (w tym na przykład liczbie osób szczepionych pracujących przy zbiorach i przetwarzaniu
owoców miękkich) (Tab. III).
Zachorowania zawlekane stanowiły 46,6% ogólnej liczby zachorowań na wzw typu A w 2014 roku.
Większość przypadków zawleczonych dotyczyło
osób uprzednio nieszczepionych przeciwko wzw typu
A (w 3 przypadkach nieznany był status zaszczepienia). Z informacji z wywiadów epidemiologicznych
wynika, że tak jak w latach poprzednich większość
chorych przed zachorowaniem przebywała w krajach o wysokiej i średniej endemiczności. Podobnie
jak w poprzednim roku najwięcej przypadków WZW
A zawleczono do Polski z Egiptu (Tab. IV).
W 2014 r. odnotowano 7 ognisk zachorowań na
wzw A, które wystąpiły na terenie 6 województw (lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego),
w których łącznie zachorowały 24 osoby. W większości były to ogniska małe (odpowiednio 2-3 zachorowania- w 4 ogniskach, 4 zachorowania- w 2 ogniskach).
Średni wiek chorych w tych ogniskach wynosił 28 lat,
chorowało czworo dzieci w wieku do lat 14. W jednym ognisku na terenie województwa małopolskiego
zachorowało 6 osób. Było to jedyne ognisko, w którym nie stwierdzono żadnego powiązania z przypadkiem zawleczonym, a wystąpiło ono w środowisku domowym. W 4 ogniskach pierwsze zachorowanie było
przypadkiem zawleczonym, a pozostali chorzy w tych
ogniskach były osobami z kontaktu. Większość osób,
które chorowały w ogniskach nie była szczepiona
przeciwko wzw A (w 2 przypadkach status zaszczepienia jest nieznany).

SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. In 2014, similarly as in the years 2011-2013
imported cases accounted for approximately 50%
of all cases of hepatitis A registered in that year.
Usually countries from which importation of
cases happen are those of high and intermediate
endemicity (in 2014 Egypt was the most popular
destination among travel- related cases). Therefore
it is advised that more effort being taken in

1. W 2014 r., podobnie jak w latach 2011-2013 zawlekane zachorowania na wzw typu A stanowią
blisko 50% wszystkich przypadków zarejestrowanych w danym roku. Krajami podróży są kraje
o wysokiej lub średniej endemiczności (najwięcej
zawleczeń w 2014 r. odnotowano z Egiptu), dlatego wskazane jest bardziej konsekwentne informowanie podróżnych o możliwości zaszczepienia
229

Piotr Polański
order to inform travelers about the possibility of
the vaccinating against Hepatitis A as well the
importance of high level of personal hygiene
during their travel and stay in the foreign country.
2. Frozen berries, because of their long shelf life as well
as minimal processing during the production phase,
are good vector and causative vehicle in case of a
hepatitisAoutbreak. Poland is one of the biggest berries
exporters in the EU, which is why in case of such an
outbreak (as it was the case in the outbreak in 20122013) our country will be taken into consideration
during the international epidemiological investigation
as a potential source of contaminated batch. That is
why the information on the affiliation to a particular
professional group of persons vaccinated against
hepatitis A would contribute greatly to the potential
investigation in future. It would be also advised to
conduct serological surveys among the groups of
persons professionally involved in food production
and processing. It would be an information of great
value and a significant contribution to a potential
epidemiological investigation, where berries are
pointed out as the vehicle of infection. It would be
also useful in case of the development of future
vaccine recommendations.
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się przeciwko wzw A, jak również o konieczności
przestrzegania zasad higieny, podczas podróży
oraz podczas przebywania w kraju docelowym.
2. Z uwagi na długi okres przydatności do spożycia
jak również na znikome przetwarzanie w procesie produkcji, mrożone owoce miękkie są produktem sprzyjającym szerzeniu się wirusa HAV,
a w przypadku ich skażenia dogodnym jego nośnikiem. Polska jest jednym z największych eksporterów owoców miękkich w UE, w związku
z czym w przypadku wystąpienia ogniska wzw
typu A (podobnie jak to miało miejsce w latach
2012- 2013) nasz kraj w dochodzeniach epidemiologicznych będzie brany pod uwagę jako potencjalne źródło skażonych owoców. W związku
z tym istotne byłoby dysponowanie informacją
o wykonywanym zawodzie, w tym o grupie ryzyka
osób szczepionych przeciwko wzw A. Wskazane
byłoby również przeprowadzenie przeglądów serologicznych w grupach zawodowo związanych
z produkcją i przetwarzaniem żywności. Byłaby to
istotna informacja w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach, w których jako nośnik zakażeń są wskazywane owoce miękkie, oraz
w ustaleniu szczegółowych rekomendacji dotyczących stosowania szczepień przeciw wzw typu A.
Otrzymano: 4.04.2016 r.
Zaakceptowano do publikacji 18.04.2016 r.
Received: 4.04.2016
Accepted for publication: 18.04.2016
Address for correspondence/
Adres do korespondencji:
Piotr Polanski,
Department of Epidemiology
National Institute of Public Health
-National Institute of Hygiene (NIPH-NIH)
24 Chocimska Street
00-791 Warsaw, Poland
ppolanski@pzh.gov.pl
tel. +48 22 54 21 206

PRZEGL EPIDEMIOL 2016;70(2): 231-241

Epidemiological Chronicle / Kronika Epidemiologiczna

Małgorzata Stępień, Katarzyna Piwowarow, Mirosław P Czarkowski

HEPATITIS B IN POLAND IN 2014*
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B W POLSCE W 2014 ROKU*
National Institute of Public Health-National Institute of Hygiene in Warsaw
Department of Epidemiology
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Zakład Epidemiologii
ABSTRACT
OBJECTIVE. The aim of the study was to assess the epidemiological situation of hepatitis B in Poland in 2014
in comparison with the previous years.
MATERIAL AND METHODS. The evaluation of the epidemiological situation was carried out on a basis of
analysis of data from case-based reports on acute hepatitis B registered by sanitary and epidemiological stations,
aggregate data derived from annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland”, data from annual
bulletin “Vaccinations in Poland” and data on locally registered HBsAg carriers.
RESULTS. In 2014, a total of 2,763 cases of hepatitis B were registered, including 36 cases of HBV and HCV
co-infections. Acute cases accounted for 2.5% of all HBV cases, the incidence was 0.18 per 100,000 and was
slightly lower than in 2013. In the age group of children up to 14 years which were subject to universal vaccination as neonates, acute infections were not identified, in the age group 15-19 years vaccinated at the age of 14
one acute hepatitis B case was reported . Probably, 75% of acute hepatitis B cases occurred in connection with
medical procedures carried out in health care facilities.
The incidence of chronic and unknown stage of hepatitis B was 7.0 per 100,000 population and was higher by
85% compared to the previous year. The change in the incidence of chronic and UNK hepatitis B observed is
related to the modification of case definition for hep B used in the surveillance in 2014 and changes in the regulations on reporting entities. Chronic and UNK cases were noted 1.4-fold more frequently in men than in women
and were 1.5-fold more common among urban than rural dwellers. Great differences in incidence maintain between voivodeships, the highest incidence of chronic hepatitis B was recorded in śląskie voivodeship - 14.5 per
100,000 population.
In 2014, 7 people died due to acute hepatitis B, and 44 due to chronic hepatitis B.
CONCLUSIONS. Legislation changes in the epidemiological surveillance implemented in 2014 allowed for a
more complete assessment of the epidemiological situation of chronic hepatitis B and revealed underestimation
of assessments for the previous years. The continuing downward trend in the incidence of acute hepatitis B indicates the effectiveness of universal vaccination of newborns which is effective for 18 years and the sustainability
of improvement in sanitary condition and compliance with safety precautions by medical personnel. In a situation when the majority of new infections still occur probably during medical procedures, it is recommended to
execute vaccinations in all persons previously unvaccinated, especially those chronically ill and prior to planned
surgeries.
Key words: hepatitis B, infectious diseases, epidemiology, public health, vaccination, Poland, 2014.
STRESZCZENIE
CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej wzw B w Polsce w 2014 r. w porównaniu
z latami wcześniejszymi.

* Article was written under the task No.6/EM/2015 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2015
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie analizy danych
z indywidualnych raportów o zachorowaniach na ostre wzw B zarejestrowanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, danych zbiorczych z biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce.”, danych zawartych w biuletynie rocznym „Szczepienia ochronne w Polsce” oraz na podstawie danych o zarejestrowanych
lokalnie przypadkach nosicielstwa HBsAg.
WYNIKI. W 2014 r. zarejestrowano ogółem 2763 zachorowania na wzw B, w tym 36 zachorowań mieszanych
wywołanych wirusami HBV i HCV. Zachorowania ostre stanowiły 2,5% ogółu zarejestrowanych przypadków,
zapadalność wynosiła 0,18 na 100 tys. i była nieznacznie niższa niż w roku poprzednim. W grupie dzieci do 14
r.ż, objętej powszechnymi szczepieniami w okresie noworodkowym nie wykryto żadnego zachorowania ostrego,
w grupie wieku 15-19 lat szczepionej w wieku 14 lat wykryto 1 zachorowanie. Do 75% ostrych postaci wzw B
doszło prawdopodobnie w związku z zabiegami medycznymi wykonywanymi w placówkach ochrony zdrowia.
Zapadalność na postaci przewlekłe i w nieokreślonej fazie wynosiła 7,0 na 100 tys. ludności i była o 85%
wyższa w stosunku do roku poprzedzającego. Obserwowana zmiana zapadalności na przewlekłe i BNO (bliżej
nieokreślone) wzw B pozostaje w związku z rozszerzeniem w 2014 r. definicji przypadku wzw B stosowanej
w nadzorze oraz ze zmianami przepisów w zakresie podmiotów zgłaszających. Zachorowania przewlekłe i BNO
występowały 1,4 razy częściej wśród mężczyzn niż wśród kobiet i 1,5 razy częściej wśród mieszkańców miast
niż wsi. Utrzymuje się duże zróżnicowanie zapadalności pomiędzy województwami, najwyższą zapadalność na
przewlekłe wzw B odnotowano w woj. śląskim – 14,5 na 100 tys. ludności.
W 2014 r. z powodu ostrego wzw B zmarło 7 osób, a z powodu przewlekłego wzw B - 44 osoby.
WNIOSKI. Zmiany legislacyjne w nadzorze epidemiologicznym wprowadzone w 2014 r. pozwoliły na pełniejszą ocenę sytuacji epidemiologicznej w zakresie przewlekłego wzw B i ujawniły niedoszacowanie w ocenach z lat poprzednich.
Utrzymująca się tendencja spadkowa zapadalności na ostre wzw B wskazuje na skuteczność prowadzonych od 18 lat powszechnych szczepień w okresie noworodkowym oraz trwałość poprawy w zakresie stanu sanitarnego i przestrzegania
zasad bezpieczeństwa przez personel medyczny. W sytuacji, gdy do większości nowych zakażeń nadal dochodzi prawdopodobnie podczas wykonywania zabiegów medycznych zaleca się wykonywanie szczepień ochronnych wszystkim
osobom dotychczas nieszczepionym, szczególnie przewlekle chorym oraz przed planowanymi zabiegami operacyjnymi.
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu B, choroby zakaźne, epidemiologia, zdrowie publiczne,
szczepienia ochronne, Polska, rok 2014
The aim of the study was to assess the epidemiological situation of hepatitis B in Poland in 2014 in
comparison with the previous years.

Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej
wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B) w Polsce w 2014 r. w porównaniu z poprzednimi latami.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The evaluation of the epidemiological situation of
hepatitis B in Poland in 2014 was based on data on
hepatitis B cases and HBV infections registered by the
sanitary inspection, data on vaccination against hepatitis B sent to the Department of Epidemiology NIPHNIH under Statistical survey program of official statistics (PBSSP; reporting forms MZ-56, MZ-57 and MZ54) and individual reports of acute hepatitis B cases
sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by
Sanitary-Epidemiological Stations.
In this paper, data derived from annual bulletin
“Infectious diseases and poisonings in Poland in 2014”
and bulletins from the earlier years (1), annual bulletin
“Vaccinations in Poland” (2), description of the epidemiological situation of hepatitis B in Poland in previous years (3) and data on fatal cases provided by the
Demographic Surveys and Labour Market Department
of the Central Statistical Office were used.

Ocenę sytuacji epidemiologicznej wzw B w Polsce
w 2014 r. przeprowadzono w oparciu o dane o zachorowaniach na wzw B, zakażeniach HBV zarejestrowanych przez inspekcję sanitarną, dane o stanie zaszczepienia przeciw wzw B przesłanych do Zakładu
Epidemiologii NIZP-PZH w ramach Programu Badań
Statystyki Publicznej (PBSSP; sprawozdanie MZ-56,
MZ-57 i MZ-54) oraz w oparciu o dane zawarte w raportach jednostkowych o zachorowaniach na ostre
wzw B przesyłanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Korzystano z danych opublikowanych w biuletynie
rocznym „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 r.”
i w biuletynach z lat wcześniejszych (1), w biuletynie
rocznym „Szczepienia ochronne w Polsce” (2), opisu
sytuacji epidemiologicznej wzw B w Polsce w poprzednich latach (3), oraz z danych dotyczących zgonów, udostępnionych przez Departament Badań Demograficznych
i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego.
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In addition, data on HBsAg-carriers registered by
the local Sanitary-Epidemiological Stations until 2013
and not reported as hepatitis B in reporting forms MZ56 were employed. Pursuant to the effective provisions
of law (4), cases of hepatitis B in 2014, were reported
to sanitary inspection by physicians recognizing or
suspecting disease and beginning from April 2014 by
the heads of laboratories, in which markers of HBV
infection were detected.
Hepatitis B case definition approved by the European Commission decision of 8 August 2012 (2012/506
/ EU) and implemented with minor modifications to
routine surveillance in Poland in 2014 (5) constituted a
basis for registration.
According to the adopted definition, acute hepatitis B cases were defined as cases with positive results
for specific antibody (anti-HBc IgM) and as chronic
hepatitis B cases were those with positive results for
HBsAg or HBeAg or HBV-DNA and no detection of
anti-HBc IgM (negative result) or detection of one of
the three listed above markers on two occasions that
are 6 month apart. Cases who do not meet laboratory
criteria required for an acute or chronic stage are qualified as unknown (as to phase) and in routine reports
were displayed together with chronic cases.

Dodatkowo wykorzystano dane o przypadkach
nosicielstwa/antygenemii HBsAg zarejestrowanych
przez PSSE do roku 2013 i nie wykazanych jako wzw
B w sprawozdaniach MZ-56. Przypadki wzw B w 2014
r. na podstawie obowiązujących przepisów prawa (4)
były zgłaszane do inspekcji sanitarnej przez lekarzy
rozpoznających lub podejrzewających zachorowanie
oraz od kwietnia 2014 r. przez kierowników laboratoriów, w których wykrywano markery zakażenia HBV.
Podstawą rejestracji była definicja przypadku wzw
B przyjęta przez Komisję Europejską w decyzji z dnia
8 sierpnia 2012 r. (2012/506/UE) i wprowadzona z niewielkimi modyfikacjami do rutynowego nadzoru w Polsce w 2014 r.(5). Zgodnie z przyjętą definicją jako ostre
wzw B rejestrowano przypadki, w których wykazano
obecność swoistych przeciwciał anty-HBc IgM, a jako
przewlekłe wzw B przypadki, w których wykazano
obecność HBsAg lub HBeAg lub HBV-DNA przy jednoczesnym braku obecności anty-HBc IgM lub obecność
jednego z trzech wymienionych markerów w dwóch badaniach wykonanych w odstępie co najmniej 6 miesięcy.
W przypadku niespełnienia kryteriów laboratoryjnych
wymaganych dla postaci ostrej lub postaci przewlekłej,
przypadek kwalifikowano jako bliżej nieokreślony (co do
fazy) i w rutynowych sprawozdaniach wykazywano łącznie z przypadkami przewlekłymi.

RESULTS AND DISCUSSION

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

In 2014, a total of 2,763 cases of hepatitis B were
registered in Poland; incidence was 7.18 per 100,000.
Co-infections with HBV and HCV accounted for 1.3%
of the total number of cases (Tab. I). Increase in incidence by 80% in comparison with 2013 and by 75%
relative to median for 2008-2012 results predominantly from the introduction of modified case definition of
hepatitis B to the surveillance in 2014 (5). It is based
on laboratory criteria and allows for the registration of
notifications on the basis of a single HBsAg positive
test result.
At the same time, an obligation for laboratories to
report positive test results was introduced in 2014(4),
regardless of the reporting of cases by doctors. However, since the regulation of the obligation to report
positive test results was announced in April 2014, a
significant increase in the incidence was observed only
in the second half of the year and the analysis of the
epidemiological situation following the changes described above will be possible after the completion of
another full year of the new regulations.

Ogółem w 2014 r. zarejestrowano 2 763 przypadki
wzw B; zapadalność wynosiła 7,18 na 100 tys. mieszkańców. Zachorowania mieszane wywołane wirusami
HBV i HCV stanowiły 1,3% ogółu zachorowań (Tab.
I). Odnotowany wzrost zapadalności o 80% w stosunku do roku 2013 i o 75% w stosunku do mediany zapadalności w latach 2008-2012 jest w przeważającej
mierze rezultatem wprowadzenia w 2014 r. do stosowania w nadzorze rozszerzonej definicji przypadku
wzw B (5) opartej wyłącznie na kryteriach laboratoryjnych, pozwalającej na rejestrację zgłoszeń już na
podstawie pojedynczego dodatniego wyniku badania
antygenu HBs.
Jednocześnie, w 2014 r. wprowadzono obowiązek
zgłaszania dodatnich wyników badań przez laboratoria (4), niezależnie od zgłaszania zachorowań przez
lekarzy. W związku z ogłoszeniem rozporządzenia
o obowiązku zgłaszania dodatnich wyników badań
w kwietniu 2014 r. istotny wzrost zapadalności zaobserwowano dopiero w drugiej połowie roku. Analiza
pełnego obrazu sytuacji epidemiologicznej po wprowadzeniu opisanych powyżej zmian będzie możliwa
po zakończeniu kolejnego pełnego roku obowiązywania nowych przepisów.
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Table I. Hepatitis B (total) in Poland 2008-2014. Number of cases and incidence per 100,000 population, percentage of acute
and chronic cases, number and percentage of HBV/HCV coinfections by voivodeship.
Tabela I. Wirusowe zapalenie wątroby typu B (ogółem) w Polsce w latach 2008-2014. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000
ludności, procentowy udział przypadków ostrych i przewlekłych oraz liczba i procent zakażeń mieszanych (HBV/HCV) wg województw.

Voivodeship

Number
of cases
POLAND

2014

Median
2008-2012

2013

Total

Acute

Chronic
& unk

HBV/HCV

Incidence

Number
of cases

Incidence

Number
of cases

Incidence

%

%

Number
of cases

%

1 583

4.11

1541

4.00

2763

7.18

2.5

97.5

36

1.3

1. Dolnośląskie

122

4.18

84

2.89

220

7.56

2.3

97.7

1

0.5

2. Kujawsko-pomorskie

105

5.01

106

5.06

261

12.48

0.8

99.2

4

1.5

3. Lubelskie

69

3.20

21

0.97

39

1.81

2.6

97.4

-

-

4. Lubuskie

31

3.07

30

2.93

61

5.98

3.3

96.7

2

3.3

5. Łódzkie

197

7.76

148

5.88

153

6.10

4.6

95.4

3

2.0

6. Małopolskie

20

0.61

22

0.66

48

1.43

8.3

91.7

-

-

7. Mazowieckie

226

4.27

417

7.86

329

6.18

2.7

97.3

6

1.8

8. Opolskie

82

7.95

42

4.17

51

5.09

-

100.0

1

2.0

9. Podkarpackie

62

2.91

96

4.51

81

3.81

2.5

97.5

1

1.2

10. Podlaskie

20

1.68

42

3.51

77

6.45

3.9

96.1

-

-

11. Pomorskie

41

1.84

58

2.53

265

11.53

2.3

97.7

3

1.1

12. Śląskie

160

3.46

158

3.43

675

14.70

1.0

99.0

6

0.9

13. Świętokrzyskie

71

5.57

44

3.46

35

2.77

2.9

97.1

1

2.9

14. Warmińsko-mazurskie

11

0.77

9

0.62

101

6.99

11.9

88.1

1

1.0

15. Wielkopolskie

249

7.20

242

6.99

327

9.43

2.1

97.9

7

2.1

16. Zachodniopomorskie

30

1.77

22

1.28

40

2.33

-

100.0

-

-

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. 2009-2015
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS. Warszawa, Roczniki 2009-2015

ACUTE HEPATITIS B

ZACHOROWANIA NA OSTRĄ POSTAĆ WZW B

In 2014, 68 cases of acute hepatitis B were registered, acute stage accounted for 2.5% of all HBV infections (Tab. I and II). Total incidence was 0.18 per
100,000 population, which means a further decline in
the incidence of acute hepatitis B (by 14% compared
to 2013 and by 47% relative to median for 2008-2012)
(Fig. 1). Changes in surveillance system regarding
reporting entities and the case definition could affect
the number of registered acute cases only to a small
extent because case definition in terms of laboratory
criteria for acute hep B was not changed, and reporting
of acute hep B by doctors in previous years was more
complete than reporting of chronic stage. The only
change that could have an impact on the number of
registered acute cases (effect of reducing their number)
was the removal of the possibility of registering cases
classified as probable, i.e. those who were identified
on clinical picture and elevated transaminases without
laboratory confirmation with positive result of antiHBc IgM. Cases reported by physicians as acute hepatitis B and who do not meet the laboratory criteria for
acute stage were recorded as hepatitis B of unknown
stage (UNK hepatitis B).

W 2014 r. zarejestrowano w Polsce 68 zachorowań
na ostrą postać wzw B, zachorowania ostre stanowiły
2,5% wszystkich zarejestrowanych przypadków wzw B
(Tab. I i II). Zapadalność wynosiła ogółem 0,18 na 100
tys. ludności, co oznacza dalszy spadek zapadalności na
ostre wzw B (o 14% w stosunku do 2013 r. i o 47% w stosunku do mediany 2008-2012) (Ryc. 1). Zmiany w nadzorze dotyczące podmiotów zgłaszających oraz definicji
przypadku tylko w niewielkim stopniu mogły wpłynąć na
liczbę rejestrowanych zachorowań ostrych, ponieważ definicja przypadku w zakresie kryteriów laboratoryjnych
dla postaci ostrych nie uległa zmianie, a zgłaszanie postaci ostrych wzw B przez lekarzy już we wcześniejszych latach było w większym stopniu kompletne niż zgłaszanie
postaci przewlekłych. Jedyną zmianą, która mogła mieć
wpływ na liczbę zarejestrowanych postaci ostrych (miała
wpływ na zmniejszenie tej liczby) było zniesienie możliwości rejestrowania przypadków kwalifikowanych jako
prawdopodobne tzn. takich, które były rozpoznane na
podstawie obrazu klinicznego i podwyższonego poziomu
transaminaz, bez potwierdzenia laboratoryjnego w postaci anty-HBc IgM. Zachorowania zgłoszone przez lekarza jako ostre wzw B i niespełniające kryteriów definicji
przypadku ostrego wzw B były rejestrowane jako wzw B
o nieokreślonej fazie (wzw B BNO - bliżej nieokreślone).

234

Hepatitis B in Poland in 2014

Wzw typu B w Polsce w 2014 roku

Analysis of the dynamics of changes in particular
voivodeships compared with the previous year showed
the increase of incidence in six voivodeships (the largest
in warmińsko-mazurskie voivodeship, where the number
of registered cases increased from 0 to 12), no change
in three voivodeships and decrease in seven voivodeships (Tab. II). The highest incidence was reported in
warmińsko-mazurskie voivodeship - 0.83/100,000; there
were no cases of acute hepatitis B in opolskie and zachodniopomorskie voivodeships in 2014. For the first
time, since many years the incidence in rural areas was
roughly equal to the incidence in cities (0.18 and 0.17
per 100,000, respectively); predominance of incidence
in men maintained - in 2014 it was 1.8 -fold higher than
incidence in women. There were no hepatitis B cases in
children up to 14 years of age, the average patient age
was 48 years. The highest incidence among both men and
women was in the age group 35-39 (0.52 and 0.27 per
100,000, respectively), in the age group 15-18 one person
fell ill who received a full course of vaccination against
hepatitis B according to data from an epidemiological
survey, and in age group 20-24 three people contracted
hepatitis B, (only women) including two fully vaccinated
persons (Tab. IV). Out of 68 registered patients, 65 were
hospitalized, accounting for 96% of all acute cases.

Analiza dynamiki zmian w poszczególnych województwach w porównaniu z poprzedzającym rokiem
wykazała w sześciu województwach wzrost zapadalności
(największy w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie liczba
zarejestrowanych przypadków wzrosła od 0 do 12), brak
zmian w trzech, i w siedmiu województwach obniżenie
w stosunku do poprzedniego roku (Tab. II). Najwyższą
zapadalność odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim
– 0,83/100 tys., w województwach opolskim i zachodniopomorskim w 2014 r. nie odnotowano zachorowań na
ostre wzw B. Po raz pierwszy od wielu lat zapadalność
na wsi zrównała się z zapadalnością w mieście (odpowiednio 0,18 i 0,17 na 100 tys.); przewaga zapadalności
mężczyzn utrzymuje się - w 2014 r. była 1,8 razy wyższa niż zapadalność kobiet. Nie odnotowano zachorowań
dzieci do 14 r.ż., średnia wieku chorych wynosiła 48 lat.
Najwyższa zapadalność, zarówno wśród mężczyzn jak
i kobiet była w grupie wieku 35-39 lat (odpowiednio 0,52
i 0,27 na 100 tys.), w grupie wieku 15-18 lat zachorowała
jedna osoba, która wg danych z wywiadu epidemiologicznego otrzymała pełny cykl szczepienia przeciw wzw
B, a w grupie 20-24 lata chorowały trzy osoby (wyłącznie kobiety) w tym dwie w pełni zaszczepione (Tab. IV).
Hospitalizowano 65 z 68 zarejestrowanych chorych, co
stanowi 96%.

Table II. Acute hepatitis B in Poland 2008-2014. Number of cases and incidence per 100,000 population by voivodeship.
Tabela II. Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w latach 2008-2014. Liczba zachorowań oraz zapadalność na 100 000
ludności wg województw.
Median 2008-2012

2013

2014

Voivodeship

Number
of cases

Incidence

Number
of cases

Incidence

Number
of cases

Incidence

POLAND

128

0,34

81

0.21

68

0.18

1. Dolnośląskie

7

0.24

2

0.07

5

0.17

2. Kujawsko-pomorskie

5

0.24

1

0.05

2

0.10

3. Lubelskie

6

0.28

2

0.09

1

0.05

4. Lubuskie

3

0.30

2

0.20

2

0.20

5. Łódzkie

12

0.47

7

0.28

7

0.28

6. Małopolskie

17

0.52

7

0.21

4

0.12

7. Mazowieckie

26

0.50

24

0.45

9

0.17

8. Opolskie

5

0.49

2

0.20

-

-

9. Podkarpackie

6

0.29

9

0.42

2

0.09

10. Podlaskie

11

0.92

5

0.42

3

0.25

11. Pomorskie

6

0.27

5

0.22

6

0.26

12. Śląskie

13

0.28

7

0.15

7

0.15

13. Świętokrzyskie

2

0.16

-

-

1

0.08

14. Warmińsko-mazurskie

3

0.21

-

-

12

0.83

15. Wielkopolskie

10

0.29

5

0.14

7

0.20

16. Zachodniopomorskie

5

0.29

3

0.17

-

-

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. 2009-2015
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS. Warszawa, Roczniki 2009-2015

In total, 8 out of 68 people became ill despite prior
full vaccination against hepatitis B, which corresponds
to estimated incidence less than 0.05 per 100,000 vac-

Ogółem 8 osób spośród 68 zachorowało pomimo
wcześniejszego pełnego szczepienia przeciw wzw B,
co odpowiada szacunkowej zapadalności poniżej 0,05
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cinated individuals in the population (less than one
case per 2 million vaccinated).
Most probable route of infection was determined in
82% of patients; in this group 75% of infections were likely acquired in connection with the performance of medical
procedures while 15% in connection with sexual contact .
According to the CSO data, 7 people died due to
acute hepatitis B in 2014. The same number of fatal cases
of acute hepatitis B was reported in the previous year.

na 100 tys. osób szczepionych w populacji (poniżej
jednego zachorowania na 2 mln zaszczepionych).
Prawdopodobną drogę zakażenia określono u 82%
chorych; w tej grupie zakażenia nabyte prawdopodobnie w związku z wykonywanymi zabiegami medycznymi stanowiły 75%, a nabyte na drodze kontaktów
seksualnych 15%.
Według danych GUS w 2014 r. z powodu ostrego
wzw B zmarło 7 osób – taką samą liczbę zgonów z powodu ostrego wzw B odnotowano w roku poprzednim.

CHRONIC AND UNKNOWN
STAGE OF HEPATITIS B

ZACHOROWANIA NA PRZEWLEKŁĄ
POSTAĆ ORAZ BNO WZW B

In 2014, 2,695 cases of chronic and unknown stage
(UNK) were recorded; hepatitis B incidence was 7.0
per 100,000 population and was by 85% higher than in
2013 (Tab. III). Almost two-fold increase in incidence
compared to the previous year resulted primarily from
the modification of case definition for hepatitis B in
the routine epidemiological surveillance and changes
in legislation on reporting entities as described above.

W 2014 r. odnotowano 2 695 zachorowań przewlekłych i o nieokreślonej fazie (BNO) wzw B, zapadalność wynosiła 7,0 na 100 tys. ludności i była o 85%
wyższa niż w roku 2013 (Tab. III). Prawie dwukrotny
wzrost zapadalności w porównaniu do poprzedzającego roku był spowodowany głównie rozszerzeniem definicji przypadku wzw B w nadzorze epidemiologicznym oraz zmianami przepisów w zakresie podmiotów
zgłaszających, co opisano powyżej.

Table III. Chronic and unknown stage of hepatitis B and HBsAg carriers in Poland 2008-2014. Number of cases and incidence per
100,000 population by voivodeship.
Tabela III. Przewlekłe i nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz nosiciele antygenu HBs w Polsce w latach 2008-2014.
Liczba zachorowań oraz zapadalność na 100 000 ludności wg województw.
Median 2008-2012
Voivodeship

POLAND

Chronic hepatitis B

2013

Ag HBs (+)

Chronic hepatitis B

2014
Ag Hbs (+)

Chronic & unk
stage of hepatitis B

Number
of cases

Incidence

Number
of cases

Incidence

Number
of cases

Incidence

Number
of cases

Incidence

Number
of cases

Incidence

1479

3.84

2818

7.38

1 460

3.79

2112

5.49

2 695

7.0

1. Dolnośląskie

115

3.94

200

6.95

82

2.82

157

5.39

215

7.39

2. Kujawsko-pomorskie

102

4.86

130

6.28

105

5.01

61

2.91

259

12.39

3. Lubelskie

64

2.97

40

1.86

19

0.88

44

2.04

38

1.77

4. Lubuskie

28

2.77

80

7.82

28

2.74

79

7.73

59

5.78

5. Łódzkie

185

7.29

287

11.31

141

5.60

142

5.64

146

5.82

7

0.21

278

8.32

15

0.45

253

7.54

44

1.31

6. Małopolskie
7. Mazowieckie

207

3.92

317

6.01

393

7.40

274

5.16

320

6.01

8. Opolskie

73

7.07

93

9.01

40

3.97

59

5.86

51

5.09

9. Podkarpackie

60

2.85

56

2.67

87

4.09

50

2.35

79

3.71

8

0.67

62

5.17

37

3.09

63

5.27

74

6.20

10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie

35

1.57

202

9.04

53

2.31

106

4.62

259

11.27

126

2.71

463

9.98

151

3.43

362

7.86

668

14.54

70

5.47

25

1.97

44

3.46

12

0.94

34

2.69

5

0.34

130

9.11

9

0.62

89

6.15

89

6.16

242

7.00

294

8.61

237

6.84

185

5.34

320

9.22

23

1.36

171

10.10

19

1.10

176

10.23

40

2.33

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2009-2015
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS. Warszawa, Roczniki 2009-2015

The changes impacted mainly, and to a large extent,
the number of registered hepatitis B cases of chronic
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w bardzo poważnym stopniu na liczbę zarejestrowa-
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and UNK stage because this category allows for the
registration of cases on the basis of a single positive
HBsAg result, even in a situation in which doctors
neglect the obligation of notification. In the previous
years, people with positive HBsAg result who have
not been reported by physician as hepatitis B, were
recorded in the registers of HBsAg carriers at the local level (in the individual administrative districts) and
were not included in the reporting forms MZ-56 at the
central level.
Due to the lack of formal regulations concerning the keeping of such registers, a period of recordkeeping and their completeness were different; at the
latest those registers should have been created at the
turn of 1993/1994, i.e. after the introduction of mandatory vaccination against hepatitis B for people in close
contact with HBV cases to the National Immunization
Programme (NIP). The data collected by the Department of Epidemiology of the NIPH-NIH in relation to
the extension of HBV case definition (by the cases who
have previously been registered only on a local level
as HBsAg carriers) were juxtaposed with both chronic
hepatitis B cases reported by doctors and HBsAg carriers registered at the local level in recent years and not
exhibited as hepatitis B cases at the central level (Tab.
III). It should be noted that cases recorded in the past
as HBsAg carriers only in small part meet the accepted
criteria for chronic hepatitis B in phase of the inactive carriers - in most cases, there are no adequate data
for such qualifications (unknown HBV DNA viral load
and ALT levels) and these cases should be treated as
HBV infections without specifying the chronic hepatitis B phase.
It highlights the lack of relationship between the
level of incidence of chronic hepatitis B and the number of newly registered HBsAg carriers per 100,000
population in individual voivodeships (Fig. 2), which
may indicate a serious differences in conducting of
surveillance on hepatitis B in the voivodeships.
After the adjustment for the number of locally registered HBsAg carriers in each year up to 2013, the total incidence of hepatitis B reported in 2014 conforms
to the downward trend observed from 2007 (Fig. 3).
Another full year of the new regulations will allow
for making complete analysis. In 2014, as in previous years, large differences in incidence between the
voivodeships were still observed, but they were smaller than reported previously while measuring the proportion of the highest to the lowest incidence.
The highest incidence was observed in śląskie
voivodeship - 14.54 per 100,000 population, the lowest in małopolskie voivodeship - 1.31 per 100,000.
Małopolskie remains the voivodeship with the lowest
incidence, despite the high incidence of HBsAg carriers in previous years. The incidence distribution clear-

Wzw typu B w Polsce w 2014 roku
nych zachorowań przewlekłych i nieokreślonych co
do fazy, ponieważ ta kategoria pozwalała na rejestrację
zgłoszeń przypadków już na podstawie pojedynczego
dodatniego wyniku oznaczenia antygenu HBs, nawet
w sytuacji zaniedbania obowiązku zgłoszenia przez
lekarza. W poprzednich latach, osoby u których wykrywano antygen HBsAg i które nie zostały zgłoszone przez lekarza jako zachorowanie na wzw B, były
wpisywane do rejestrów nosicieli/osób z antygenemią
HBsAg na poziomie lokalnym (w poszczególnych powiatach) i nie były wykazywane w raportach MZ-56
na poziom centralny.
Z uwagi na brak formalnych regulacji dotyczących
prowadzenia takich rejestrów różny był okres prowadzenia rejestrów lokalnych i różna była ich kompletność; najpóźniej rejestry takie powinny były powstać
na przełomie lat 1993/1994, tj. po wprowadzeniu do
Programu Szczepień Ochronnych obowiązkowych
szczepień przeciw wzw B dla osób z bliskiej styczności
z zakażonymi HBV. Z danych zebranych przez Zakład
Epidemiologii NIZP-PZH w związku z rozszerzeniem
w 2014 r. definicji przypadku wzw B o przypadki, które
wcześniej mogły być rejestrowane jedynie na poziomie
lokalnym jako nosicielstwo/antygenemia HBsAg, dokonano zestawienia danych uwzględniających zarówno
zachorowania na przewlekłe wzw B zgłaszane przez
lekarzy jak i nosicieli HBsAg zarejestrowanych na poziomie lokalnym w ciągu ostatnich lat i niewykazanych
na poziomie centralnym jako zachorowania (Tab. III).
Należy przy tym zauważyć, że przypadki rejestrowane
w przeszłości lokalnie jako nosicielstwo HBsAg tylko
w niewielkiej części spełniają uznane kryteria dla przewlekłego wzw B w fazie nieaktywnego nosicielstwa
– w większości brak jest wystarczających danych dla
takiej kwalifikacji (nieznana wiremia HBV DNA oraz
poziom ALT) i przypadki te należałoby traktować jako
przypadki zakażenia HBV bez określenia fazy wzw.
Zwraca uwagę brak związku pomiędzy poziomem
zapadalności na przewlekłe wzw B a liczbą nowo rejestrowanych nosicieli HBsAg na 100 tys. ludności
w poszczególnych województwach (Ryc. 2), co może
świadczyć o poważnych różnicach w prowadzeniu
nadzoru nad wzw B w województwach.
Po uwzględnieniu liczby zarejestrowanych lokalnie
nosicieli HBsAg w poszczególnych latach do roku 2013,
całkowita zapadalność na wzw B odnotowana w 2014 r.
wpisuje się w tendencję spadkową obserwowaną po 2007 r.
(Ryc. 3). Kolejny pełny rok obowiązywania nowych
przepisów pozwoli na dokonanie pełniejszej analizy.
W 2014 r., tak jak w poprzednich latach, nadal obserwowano duże różnice zapadalności między województwami, jednak są one mniejsze niż odnotowywano wcześniej, jeśli mierzyć je stosunkiem zapadalności najwyższej do najniższej. Najwyższą zapadalność odnotowano
w woj. śląskim – 14,54 na 100 tys. ludności, a najniższą
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ly demonstrates that there are territorial differences
in conducting of surveillance and requires further observation (as in zachodniopomorskie and warmińskomazurskie voivodeships).

w woj. małopolskim - 1,31 na 100 tys. Woj. małopolskie
pozostaje województwem o najniższej zapadalności, pomimo wysokiej zapadalności przypadków nosicielstwa
HBsAg w poprzednich latach – taki rozkład zapadalności wyraźnie wskazuje na terytorialne różnice w prowadzeniu nadzoru i wymaga dalszej obserwacji (podobnie
w woj. zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim).

Fig. 1. Acute and chronic hepatitis B in Poland 2005-2014.
Incidence per 100, 000 population
Ryc. 1. Ostre i przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu
B w Polsce w latach 2005-2014. Zapadalność na
100 000 ludności
Fig. 2. Chronic hepatitis B and HBsAg carriers in 2013 by
voivodeships; ordered by the incidence of chronic
hepatitis B. Incidence per 100,000 population
Ryc. 2. Przewlekle wirusowe zapalenie wątroby typu B i nosiciele HBsAg w 2013 r. wg województw, uporządkowane wg zapadalności na przewlekłe wzw B. Zapadalność na 100 000 ludności

Fig. 3. Hepatitis B in Poland in 2005-2014 by stage. Incidence per 100,000 population
Ryc. 3. Wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w latach 2005-2014 z uwzględnieniem fazy wzw B.
Zapadalność na 100 000 ludności

Despite the shift of the incidence to another level,
incidence distribution by gender, place of residence
and age group remains similar to that observed in previous years - chronic and UNK hepatitis B was detected more frequently in men, urban residents and young
adults. The incidence in men was 1.4-fold higher than
in women, and 1.5-fold higher in urban residents - than
rural residents. The highest incidence was observed
in the age group 25-29 years - 13.63 per 100,000, exceptionally in this age group the incidence was higher
among women than men (16.13 vs 11.21). In the previous year, the highest incidence was observed in the age
group 40-44 years. In the group of children under 14,
covered by vaccination as newborns, 4 cases were registered (all in children older than 10 years) and in the
age group 15-19 covered by vaccination in the neonatal period or at the age of 14, 61 cases were registered.
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Pomimo przeniesienia zapadalności na inny poziom,
rozkład zapadalności w podziale na płeć, miejsce zamieszkania i grupy wieku pozostaje zbliżony do obserwowanego w poprzednich latach – przewlekłe i BNO wzw
B częściej wykrywano wśród mężczyzn, mieszkańców
miast oraz młodych dorosłych. Zapadalność mężczyzn
była 1,4 razy wyższa niż kobiet, a mieszkańców miast –
1,5 razy wyższa niż mieszkańców wsi. Najwyższą zapadalność odnotowano w grupie wieku 25-29 lat – 13,63
na 100 tys., wyjątkowo w tej grupie wieku zapadalność
wśród kobiet była wyższa niż wśród mężczyzn (16,13 v
11,21). W poprzednim roku najwyższą zapadalność odnotowano w grupie wieku 40-44 lata. W grupie dzieci
do 14 r.ż., objętej szczepieniami w okresie noworodkowym, zarejestrowano 4 zachorowania (wszystkie u dzieci
starszych niż 10 lat), a w grupie wieku 15-19 lat objętej
szczepieniami w okresie noworodkowym lub w wieku 14
lat zarejestrowano 61 zachorowań.
W 2014 r. hospitalizowano 32% osób z przewlekłym
lub BNO wzw B w porównaniu z 50% hospitalizowanych w 2013 roku – znaczący spadek odsetka osób hospitalizowanych ma związek z rozszerzeniem definicji
przypadku i możliwością rejestracji zakażeń HBV (najczęściej na podstawie pojedynczego dodatniego wyniku
HBsAg) jako potwierdzonych przypadków wzw B.
Z powodu przewlekłego wzw B wg danych GUS
w 2014 r. zmarły 44 osoby, tj. o 6 osób więcej niż
w 2013 roku.

Hepatitis B in Poland in 2014

Wzw typu B w Polsce w 2014 roku

In 2014, 32% of people with chronic or UNK hepatitis B were hospitalized compared to 50% hospitalized in 2013. A significant decrease in the percentage
of hospitalized cases is connected with the modification of case definition and possibility of registration
of HBV infections (usually based on a single positive
HBsAg result) as confirmed cases of hepatitis B.
According to the data of the Central Statistical Office, 44 people died because of chronic hepatitis B in
2014, i.e. 6 persons more than in 2013.
Table IV. Acute hepatitis B in Poland 2014. Number of cases, incidence per 100,000 population and percentage by age, gender, and location (urban/rural)
Tabela IV. Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w 2014 r. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i udział
procentowy wg wieku, płci i środowiska
Gender
Age,
years

Location

Male

Female

Urban

Total

Rural

Number of

Incidence

%

Number of

Incidence

%

Number of

Incidence

%

Number of

Incidence

%

Number of

Incidence

%

0 - 14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 - 19

-

-

-

1

0.10

4.0

-

-

-

1

0.10

3.6

1

0.05

1.5

20 - 24

-

-

-

3

0.24

12.0

1

0.07

2.5

2

0.17

7.1

3

0.12

4.4

25 - 29

6

0.40

14.0

2

0.14

8.0

5

0.28

12.5

3

0.25

10.7

8

0.27

11.8

30 - 34

5

0.30

11.6

1

0.06

4.0

4

0.20

10.0

2

0.17

7.1

6

0.18

8.8

35 - 39
40 - 44
45 - 49

8
4

0.52
0.34

18.6
9.3

4
3

0.27
0.26

16.0
12.0

8
2

0.43
0.15

20.0
5.0

4
5

0.35
0.51

14.3
17.9

12
7

0.40
0.30

17.6
10.3

50 - 54

3

0.24

7.0

2

0.16

8.0

2

0.13

5.0

3

0.29

10.7

5

0.20

7.4

55 - 59

4

0.28

9.3

1

0.07

4.0

3

0.16

7.5

2

0.19

7.1

5

0.17

7.4

60 - 64

4

0.33

9.3

3

0.21

12.0

6

0.34

15.0

1

0.11

3.6

7

0.26

10.3

65 - 74

5

0.37

11.6

4

0.22

16.0

6

0.29

15.0

3

0.28

10.7

9

0.29

13.2

75 +

4

0.45

9.3

1

0.06

4.0

3

0.18

7.5

2

0.20

7.1

5

0.19

7.4

Total

43

0.23

100

25

0.13

100

40

0.17

100

28

0.18

100

68

0.18

100

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. 2015
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS. Warszawa, 2015 r.

VACCINATION AGAINST HEPATITIS B

SZCZEPIENIA PRZECIW WZW B

In 2014, no changes were introduced to the National Immunization Programme (NIP) in Part I, related
to mandatory vaccination against hepatitis B, in comparison with the Programme for 2013. In Part II related
to recommended vaccinations, the rules present in the
NIP for the previous years ( 6) were supplemented and
clarified. Among others, the group of individuals who
were recommended to be vaccinated against HBVwas
extended by “Patients with chronic diseases with a high
risk of infection, with immune deficiency, including immunosuppressed patients, diabetics and patients on dialysis”. This supplement introduced to the part concerning recommended vaccinations again raised questions
about the availability of free vaccination against hepatitis B for people on dialysis, but according to the official

W Programie Szczepień Ochronnych na 2014 r.
w porównaniu z programem na 2013 r. nie wprowadzono
żadnych zmian w części I dotyczącej szczepień obowiązkowych przeciw wzw B, natomiast w części II dotyczącej szczepień zalecanych przeciw wzw B uzupełniono
lub doprecyzowano zapisy obecne w PSO z lat poprzednich (6). M.in. rozszerzono grupę osób, którym zaleca się
szczepienia p/wzw B o „Przewlekle chorych o wysokim
ryzyku zakażenia: z chorobami przebiegającymi z niedoborem odporności, w tym leczonych immunosupresyjnie, chorych z cukrzycą oraz pacjentów dializowanych”.
Powyższe uzupełnienie w części dotyczącej szczepień
zalecanych ponownie wywołało pytania o dostępność
bezpłatnych szczepień p/wzw B dla osób dializowanych,
jednak zgodnie z oficjalną odpowiedzią GIS w tej spra239
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statement of the Chief Sanitary Inspector in this case the
earlier interpretation is still in force, according to which
dialysis patients should be eligible for mandatory, free
HBV vaccination. Besides the mentioned supplement in
the Part II of the NIP, subjects who require booster dose
of vaccine against HBV were described in detail.

wie nadal obowiązuje interpretacja, zgodnie z którą osoby dializowane należy kwalifikować do obowiązkowych,
bezpłatnych szczepień przeciwko WZW typu B.
Poza w/w uzupełnieniem w części II PSO opisano szczegółowo grupy wymagające rewakcynacji po
szczepieniach podstawowych p/wzw B.

Table V. Chronic and unknown stage of hepatitis B in Poland 2014. Number of cases, incidence per 100,000 population and percentage
by age, gender, and location (urban/rural)
Tabela V. Przewlekłe i nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w 2014 r. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000
ludności i udział procentowy wg wieku, płci i środowiska
Gender
Location
Total
Male
Female
Urban
Rural
Age,
NumNumNumNumNumyears
InciInciInciInciInciber of
% ber of
% ber of
% ber of
% ber of
%
dence
dence
dence
dence
dence
cases
cases
cases
cases
cases
0-9
10 - 14
3
0.32
0.2
1
0.11
0.1
4
0.41
0.2
0
0.00
0.0
4
0.22
0.1
15 - 19
43
4.04
2.8
18
1.77
1.5
36
3.24
1.9
25
2.58
3.1
61
2.93
2.3
20 - 24
163
12.45 10.7 160
12.72 13.7 209
14.77 11.1 114
9.90 14.1 323
12.59 12.0
25 - 29
170
11.21 11.1 237
16.13 20.3 281
15.61 14.9 126
10.63 15.6 407
13.63 15.1
30 - 34
172
10.46 11.3 155
9.69 13.3 238
11.68 12.6
89
7.38 11,0 327
10.08 12.1
35 - 39
176
11.45 11.5 126
8.42 10.8 215
11.45 11.4
87
7.53 10.7 302
9.96 11.2
40 - 44
223
17.05 14.6 127
9.89 10.9 240
15.6 12,7 110
10.44 13.6 350
13.5 13.0
45 - 49
185
15.87 12.1
85
7.32
7.3
196
14.46 10.4
74
7.62
9.1
270
11.61 10.0
50 - 54
113
9.00
7.4
79
6.13
6.8
131
8.59
6.9
61
5.99
7.5
192
7.55
7.1
55 - 59
100
7.10
6.5
56
3.69
4.8
117
6.25
6.2
39
3.70
4.8
156
5.33
5.8
60 - 64
77
6.27
5.0
50
3.53
4.3
90
5.13
4.8
37
4.15
4.6
127
4.80
4.7
65 - 74
69
5.14
4.5
45
2.53
3.9
81
3.92
4.3
33
3.13
4.1
114
3.65
4.2
75 +
34
3.84
2.2
28
1.58
2.4
47
2.84
2.5
15
1.50
1.9
62
2.34
2.3
Total
1 528
8.20
100 1 167
5.88
100 1 885
8.11
100 810
5.32
100 2 695
7.00
100
Source: Infectious diseases and poisonings in Poland, NIPH-NIH, CSI. Warsaw. 2015
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS Warszawa 2015 r.

According to the data from the bulletin “Vaccinations in Poland in 2014” (2), HBV vaccination coverage in children aged 2 years (born in 2013), was 99.4%
in relation to those covered by reports and 96.6% in relation to the estimated number of children born in year.
Vaccination coverage disparities between voivodeships, as in previous years were low, in relation to
those covered by reports were 99,2-99,9%. Among
persons particularly exposed to infection subject to
mandatory HBV vaccinations, the highest percentage
of those unvaccinated was still observed in persons in
close contact with HBV cases.
In 2014, a total of 18 local vaccine adverse events
(VAE) following HBV vaccination (Engerix-B, B-Euvax, Hepavax-Gene) and 35 generalized VAE including one case of anaphylactic shock and three hypotensive-hyporeactive episodes were reported. However,
it should be noted that the number of VAE observed
refers to 1,121,000 doses of vaccine against hepatitis
B given in 2014.
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W 2014 r. stan zaszczepienia przeciw wzw B dzieci
z rocznika 2013, tj. w drugim roku życia wg danych z biuletynu szczepień (2) wynosił 99,4% w stosunku do objętych sprawozdaniami i 96,6% w stosunku do szacunkowej
liczby dzieci w roczniku. Zróżnicowanie stanu zaszczepienia pomiędzy województwami, podobnie jak w poprzednich latach było niewielkie - w stosunku do objętych
sprawozdaniami 99,2-99,9%. W grupie osób szczególnie
narażonych na zakażenie HBV podlegających szczepieniom obowiązkowym najwyższy odsetek nieszczepionych
nadal obserwuje się wśród osób z bliskiego otoczenia osób
chorych na wzw B lub zakażonych HBV.
Ogółem po szczepionkach p/wzw B (Engerix-B,
Euvax-B, Hepavax-Gene) w 2014 r. odnotowano 18
miejscowych niepożądanych odczynów poszczepiennych i 35 odczynów ogólnych, w tym jeden przypadek
wstrząsu anafilaktycznego i trzy epizody hipotensyjno-hiporeaktywne. Należy jednak zaznaczyć, że odnotowana liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych odnosi się do 1 mln 121 tys. dawek szczepionki
przeciw wzw B podanych w 2014 r.

Hepatitis B in Poland in 2014

Wzw typu B w Polsce w 2014 roku

SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

In 2014, there was a significant increase in the recorded levels of the incidence of non-acute hepatitis B
due to the introduction of legislative changes expanding the case definition and reporting entities. Following
these changes, underestimation in the assessments of the
epidemiological situation of chronic hepatitis B made
only on the basis of reports sent by physicians were revealed . After the inclusion of cases of HBV infections
(HBsAg carriers) registered at the local level in previous years, downward trend in the number of hepatitis B
cases detected annually became noticeable, but accurate
assessment of the situation will be possible only after a
longer time. In respect of the acute HBV cases, whose
number is steadily decreasing, there were no significant
changes compared to the previous year. Most acute cases are probably still acquired in connection with medical procedures performed in health care units, indicating
a need to reinforce action to improve general sanitary
conditions, strict compliance with safety procedures by
medical staff and recommending HBV vaccination for
all persons previously unvaccinated.

W 2014 r. w związku z wprowadzonymi zmianami legislacyjnymi dotyczącymi rozszerzenia definicji
przypadku oraz podmiotów zgłaszających stwierdzono
istotne podwyższenie notowanych poziomów współczynników zapadalności na wzw B w zakresie przypadków nieostrych. W następstwie wprowadzonych
zmian ujawniło się pewne niedoszacowanie w ocenach
sytuacji epidemiologicznej przewlekłego wzw B, dokonywanych jedynie na podstawie zgłoszeń przesyłanych przez lekarzy. Po uwzględnieniu przypadków
zakażeń HBV (nosicieli HBsAg) rejestrowanych na
poziomie lokalnym w poprzednich latach można zaobserwować niewidoczną dotychczas tendencję spadkową w liczbie wykrywanych corocznie przypadków
wzw B, jednak dokładna ocena sytuacji będzie możliwa dopiero po upływie dłuższego czasu. W zakresie
zachorowań ostrych, których liczba systematycznie
maleje, nie zaobserwowano istotnej zmiany w stosunku do roku poprzedzającego. Do większości ostrych
zakażeń dochodzi nadal prawdopodobnie w związku
z zabiegami wykonywanymi w placówkach medycznych, co wskazuje na konieczność nasilenia działań
prowadzących do poprawy ogólnego stanu sanitarnego, rygorystycznego przestrzegania procedur bezpieczeństwa przez personel medyczny oraz zalecania
szczepienia p/wzw B wszystkim osobom dotychczas
nieszczepionym.
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ABSTRACT
For many years the number of tetanus cases reported in Poland remaing below fifty with marked random
variations. Almost all disease occur in people unvaccinated. Some of them, especially in people over age 60, are
fatal.
THE AIM OF THE STUDY. The aim of the study is to present the data of epidemiological surveillance of
tetanus in Poland in 2014.
MATERIAL AND METHODS. Analyzed material are the individual reports of cases of tetanus sent to the
Department of Epidemiology at NIPH-PZH and bulletin data “Infectious diseases and poisoning in Poland in
2014”.
RESULTS. In 201 number of tetanus cases recorded in Poland was 13. It amounted to six men and seven women.
Among those 9 was over 59 years of age. Out of them 4 people died. All were women over 69 years of age.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. Tetanus is an infectious disease acquired in the environment and associated
with the contamination of wounds. Infections and deaths could be prevented by vaccination. Particular risk life
and health carries illness after 60 years of age.
Keywords: tetanus, epidemiological surveillance, Poland, 2014
STRESZCZENIE
Corocznie liczba zgłoszonych zachorowań na tężec wynosi kilkadziesiąt przypadków przy dość znacznym
rozrzucie losowym. Niemal wszystkie zachorowania dotyczą osób nieszczepionych. Kilka z nich, szczególnie
u osób po 60 roku życia kończy się śmiercią.
CEL PRACY. Celem opracowania jest przedstawienie danych nadzoru epidemiologicznego nad tężcem w 2014 r.
MATERIAŁ I METODY. Materiał opracowania stanowią formularze indywidualnych zgłoszeń zachorowań
na tężec nadsyłane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH oraz dane biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia
w Polsce w 2014 r.
WYNIKI. W 2014 r. zarejestrowano 13 zachorowań na tężec. Zachorowało sześciu mężczyzn i siedem kobiet.
Wśród osób, które zachorowały, 9 było powyżej 59 roku życia. Zmarły 4 osoby, kobiety po 69 roku życia.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Tężec jest chorobą zakaźną nabywaną w środowisku i powiązaną z zanieczyszczeniem ran. Zakażeniom i zgonom można zapobiegać przez szczepienia. Szczególnie zagrożenie dla życia
i zdrowia niesie zachorowanie po 60 roku życia.
Słowa kluczowe: tężec, nadzór epidemiologiczny, Polska, rok 2014

* Article was written under the task No.6/EM/2015 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2015
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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INTRODUCTION

WSTĘP

The cause of developing tetanus is contamination
of wound with material containing bacteria or spores of
Clostridium tetani. Their source is mostly soil, animal
feces or less often saliva. Symptoms of the disease are
the effect of tetanospasmin, exotoxin acting strongly
on the nervous system, which leads to tonic-clonic
muscle contractions. In severe cases, the disease leads
to death due to contraction of the respiratory muscles. A
special and very dangerous variety of neonatal tetanus
occurred in newborn children in which portal of entry
was umbilical cord cut and tied in a way which not
complied with the relevant rules of hygiene. This variety
of tetanus did not occur in Poland for several decades.
Tetanus is not a contagious disease, ie. it is
not transmitted from human to human. Due to
environmental sources of infection population
immunity does not occur and vaccinations protect
only vaccinated individuals. Incubation time of tetanus
takes 3 to 21 days, although in some cases it may take
several months.

Przyczyną zachorowania na tężec jest zanieczyszczenie ran materiałem zawierającym zarodnikujące laseczki Clostridium tetani. Ich źródłem jest najczęściej
gleba, kał zwierzęcy lub rzadziej ślina. Objawy choroby są skutkiem działania tetanospasminy, egzotoksyny
działającej silnie na układ nerwowy, co prowadzi do
toniczno-klonicznych skurczów mięśni. W ciężkich
przypadkach zachorowanie prowadzi do śmierci wskutek skurczu mięśni oddechowych. Szczególną i bardzo
groźną odmiana tężca są zakażenia okołoporodowe rodzących matek lub ich dzieci tzw. tężec noworodków,
w którym do zakażenia dochodzi w czasie okołoporodowym, jeżeli nie są przestrzegane odpowiednie zasady
higieny. Zakażenia noworodków następowały zwykle
przy przecinaniu brudnym narzędziem pępowiny lub
przez późniejsze zanieczyszczenie kikuta pępowiny. Ta
odmiana tężca od wielu dekad nie występuje w Polsce.
Tężec nie jest chorobą zaraźliwą, tzn. nie przenosi się
z człowieka na człowieka. Ze względu na środowiskowe
źródła zakażenia, odporność populacyjna w tężcu nie występuje i szczepienia chronią tylko osoby zaszczepione.
Czas wylęgania tężca trwa od 3 do 21 dni, choć
w niektórych przypadkach może trwać nawet kilka
miesięcy. Czas wylęgania tężca noworodków jest krótszy. Wynosi średnio około 7 dni.

THE AIM OF THE STUDY

CEL PRACY

The aim of the study is to present the data of
epidemiological surveillance of tetanus in 2014.

Celem opracowania jest przedstawienie danych
nadzoru epidemiologicznego nad tężcem w 2014 r.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

Analyzed material are the individual reports of cases
of tetanus sent to the Department of Epidemiology at
NIPH-PZH and bulletin data “Infectious diseases and
poisoning in Poland in 2014” and bulletin “Immunizations
in Poland in 2014. (Czarkowski MP et al. Warsaw 2015NIPH National Institute of Hygiene and GIS). The article
presents tables containing data on tetanus morbidity and
mortality, taking into account the time and the geographical
distribution of disease, age group and gender of patients
and data from individual forms regarding the portals of
infection and the period of incubation.

Materiał opracowania stanowią dane z: formularzy
indywidualnych zgłoszeń zachorowań na tężec nadsyłanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH, z biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 r.”
oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2014 r. (Czarkowski MP i in. Warszawa 2015, NIZP-PZH i GIS) Praca przedstawia zestawienia tabelaryczne zachorowań
i zgonów z powodu tężca z uwzględnieniem czasu i rozkładu geograficznego zachorowań, grup wieku i płci
osób chorych oraz danych z indywidualnych formularzy odnośnie wrót zakażenia oraz okresu wylęgania.

RESULTS

WYNIKI

In 2014 it were recorded 13 cases of tetanus in
six voivodeships (Tab I). In comparison to 2013 this
was less of one case. In Mazowieckie voivodeship
there were four cases and in Lodz. For Pomorskie
and Śląskie two cases in each. One case occurred in
the Wielkopolskie voivodeship. The incidence per
100 000 in for the whole Poland amounted to 0.034

W 2014 r. zarejestrowano 13 zachorowań na tężec
w sześciu województwach (Tab. I). W porównaniu
z 2013 r. było to mniej o jeden przypadek. W województwie mazowieckim wystąpiły cztery przypadki,
a w łódzkim, małopolskim, pomorskim i śląskim po
dwa. Jeden przypadek wystąpił w województwie wielkopolskim. Zapadalność na 100 000 wyniosła w skali
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(Tab. I). All cases has been diagnozed as a probable
ones.

kraju 0,034 (Tab. I). Wszystkie zachorowania zostały
zarejestrowane jako zachorowania prawdopodobne.

Table I. Tetanus in Poland in 2013 - 2014. Number of cases and incidence per 100 000 population by voivodeship
Tabela I. Tężec w Polsce w latach 2013-2014. Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców wg województw
2013
2014
Voivodeship
case
incidence
case
incidence
Polska
14
0.036
13
0.034
1. Dolnośląskie
1
0.034
2. Kujawsko-Pomorskie
3. Lubelskie
1
0.046
4. Lubuskie
1
0.098
5. Łódzkie
2
0.080
6. Małopolskie
4
0.119
2
0.059
7. Mazowieckie
2
0.038
4
0.075
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
1
0.084
11. Pomorskie
2
0.087
12. Śląskie
3
0.065
2
0.044
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-Mazurskie
15. Wielkopolskie
1
0.029
1
0.029
16. Zachodniopomorskie
-

Among cases four persons were at the age up to
59, and all the other were 60 years or more. Two men
were the age group of 20-29. In total it was six men
and seven women. All disease in women occured after
the age of 70. All four deaths from tetanus occurred in
women. (Tab. II).

Zachorowały cztery osoby w wieku do 59 roku życia,
a pozostałe w wieku 60 i więcej lat. Zachorowało dwóch
mężczyzn w grupie wieku 20-29 lat. Ogółem zachorowało sześciu mężczyzn i siedem kobiet. Wszystkie zachorowania u kobiet wystąpiły po 70 roku życia. Wszystkie
zgony z powodu tężca w liczbie 4 wystąpiły u kobiet, co
w grupie chorych kobiet daje śmiertelność 50%. (Tab. II).

Table II. Tetanus in Poland in 2014. Number of cases, incidence per 100 000 and deaths by age and sex
Tabela II. Tężec w Polsce w 2014 roku. Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców oraz zgony wg wieku i płci
Males

Females

Total

Age
range

case

incidence

deaths

case

incidence

deaths

case

incidence

deaths

0-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 i >
Total

2
1
1
1
1
6

0,071
0,040
0,038
0,048
0,107
0,032

-

3
4
7

0,207
0,382
0,035

1
3
4

2
1
1
1
4
4
13

0,036
0,020
0,018
0,022
0,168
0,266
0,034

1
3
4

Seven cases were residents of the city, six
people from the rural areas. Two deaths occurred
in Mazowieckie, and of one in the voivodeships of
Łódzkie and Śląskie. (Tab. III)

Zachorowało siedmiu mieszkańców miast, a sześć
osób na wsi. Dwa zgony wystąpiły w województwie
mazowieckim, a w województwach łódzkim i śląskim
po jednym (Tab. III)

245

Andrzej Zieliński, Jolanta Rudowska
Table III. Tetanus in Poland in 2014. Number of cases and incidence per 100 000 by sex in urban and rural population and
deaths by voivodeship
Tabela III. Tężec w Polsce w 2014 roku. Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców wg płci w mieście i na wsi
oraz liczba zgonów wg województw
Voivodeship
Polska
1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-Pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-Mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie

Males

Females

City

Country

case

incidence

case

incidence

case

incidence

case

incidence

6
1
2
2
1
-

0.032
0.084
0.079
0.178
0.045
-

7
1
2
2
1
1

0.035
0.076
0.115
0.072
0.042
0.056

7
1
2
2
2
-

0.030
0.063
0.058
0.134
0.056
-

6
1
2
2
1

0.039
0.109
0.116
0.105
0.064

-

-

-

-

-

-

-

-

Deaths
4
1
2
1
-

There has been a distinct seasonality. In late
summer and early autumn ses occurred 9 cases: in
August 3, in September 4 and in October 2. The
incubation period estimated by the reporting doctors in
three cases remained within 2 to 7 days, in two from 8
to 14 days, in three 15 to 21 days, and in the remaining
3 cases more than 21 days. In 2 cases, no information
was given on the incubation period.
As the portal of of entry in 2 cases were reported
puncture wounds, in 4 cases abrasion, in 3 bitten
wound, and in 4 cases crashed wound.
None of the people infected provided information
about vaccination made in the recommended period.
Four people were not vaccinated and for the remaining
nine information about vaccinations was not obtained.
Only two infected people received tetanus toxoid,
and in remaining 11 cases post-exposure prophylaxis
was not applied. In all the cases diagnosis was based
on clinical signs and symptoms. In none of the cases
microbiologic confirmation was obtained.

Odnotowano wyraźną sezonowość zachorowań.
Późnym latem i wczesną jesienią wystąpiło 9 zachorowań: w sierpniu 3, we wrześniu 4 i w październiku 2.
Oszacowany przez zgłaszających lekarzy okres wylęgania wyniósł w trzech przypadkach od 2 do 7 dni,
w dwóch od 8 do 14 dni, w trzech od 15 do 21 dni,
a w pozostałych 3 przypadkach powyżej 21 dni. W 2
przypadkach nie podano informacji o okresie wylęgania.
Jako wrota zakażenia w 2 przypadkach podano
ranę kłutą, w 4 przypadkach podano otarcie, w trzech
ranę kąsaną, a w 4 przypadkach ranę tłuczoną.
U żadnej z osób zakażonych nie podano informacji
o szczepieniu wykonanym w rekomendowanym okresie.
Cztery osoby nie były zaszczepione, a od pozostałych
dziewięciu nie uzyskano informacji o szczepieniach.
Spośród osób zgłoszonych tylko dwie otrzymały
anatoksynę tężcową, a w 11 przypadkach nie zastosowano profilaktyki poekspozycyjnej.
Wszystkie rozpoznania były dokonane na podstawie objawów klinicznych. W żadnym z przypadków
nie uzyskano potwierdzenia mikrobiologicznego.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Tetanus is a rare disease and for many years its
incidence did not differ significantly between urban
and rural areas. Most frequently infected people are
over 50 years of age. Age also plays an important role

Tężec jest chorobą rzadką i od wielu lat częstość jego
występowania nie różni się wyraźnie między miastem
a wsią. Najczęściej chorują osoby po 50 roku życia. Wiek
odgrywa też ważną rolę w ciężkości przebiegu i prawdo-
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in the severity of clinical course and probability of
death. Compulsory vaccination of certain professional
groups like firefighters and soldiers practically exclude
these groups from the pool of people suffering from
tetanus. Despite the low probability of developing
tetanus, severity of the disease and high mortality
especially in older age groups provide justification for
the recommended vaccination.
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ABSTRACT
AIM. The aim was to analyze the epidemiological situation of newly diagnosed HIV infections and AIDS cases
in Poland in 2014 and years earlier.
MATERIALS AND METHODS. Descriptive analysis of newly detected HIV cases and AIDS cases was
performed based on routine notifications by clinicians and laboratories. Data on the number of HIV tests from
annual survey among laboratories were also used.
RESULTS. In 2014 there were 1,157 HIV cases diagnosed in Poland (incidence rate 3.01 per 100,000 population),
including 14 among non-Polish citizens. The rate of new cases rose by 4.4% compare to last year and increased
by 20% compare to median in 2008 - 2012. The total number of AIDS cases was 148 (incidence 0.38 per
100,000) and 40 AIDS patients died (0.10 per 100,000).
HIV infection was mainly detected among people aged 20 to 39 years (72.0%) and among males (82.2%).
Among men 64.5% of newly diagnosed infections with known transmission category were acquired by men who
have sexual contacts with men (MSM). The percentage of infected men in this group decreased by 4.1% compare
to previous year, but there were the increase in the percentage of infected person who take heterosexual contacts,
from 20.4% to 24.7% (person with known transmission category). The percentage of late presenters (defined by
the time between HIV and AIDS diagnoses of less than 3 months) increased in comparison with year 2013 by
almost one percentage (from 8.4% to 9.2% of newly diagnosed HIV infections).
CONCLUSIONS. HIV epidemic continues to develop among MSM in Poland. However, assessment of
epidemiological situation is limited by the missing data on the probable transmission route in a large percentage
of reported newly detected HIV infection.
Key words: AIDS, HIV infection, epidemiology, Poland, 2014
STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej nowo wykrytych zakażeń HIV i zachorowań AIDS
w Polsce w roku 2014 i w latach wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie zgłoszeń nowo
wykrytych przypadków HIV/AIDS pochodzących od lekarzy i z laboratoriów oraz ankiety dotyczącej liczby
badań przesiewowych w kierunku HIV wykonanych przez laboratoria na terenie całego kraju.
WYNIKI. W 2014 r. w Polsce rozpoznano zakażenie HIV u 1 157 osób (zapadalność 3,01 na 100 tys.), w tym
u 14 obcokrajowców. Częstość nowo wykrywanych zakażeń HIV wzrosła o ponad 4,4% w porównaniu z rokiem
poprzednim oraz o ponad 20% w porównaniu z medianą w latach 2008-2012. Ogółem u 148 osób rozpoznano
AIDS (zapadalność 0,38 na 100 tys.), a 40 osób chorych na AIDS zmarło (0,10 na 100 tys.). Zakażenia HIV wystąpiły głównie u osób w wieku od 20 do 39 lat (72,0%) i mężczyzn (82,2%). Wśród mężczyzn ze znaną drogą
transmisji zakażenia, 64,5% nowo rozpoznanych zakażeń HIV zostało nabytych przez mężczyzn utrzymujących
kontakty seksualne z mężczyznami (MSM).

* Article was written under the task No.6/EM/2015 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2015
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

249

Marta Niedźwiedzka-Stadnik, Magdalena Pielacha, Magdalena Rosińska
Odsetek osób zakażonych w tej grupie zmniejszył się o 4,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast
wzrósł odsetek osób zakażonych (osoby ze znaną drogą zakażenia) podejmujących zachowania heteroseksualne z 20,4% do 24,7%. Odsetek osób, u których zakażenie HIV wykryto równocześnie z rozpoznaniem AIDS,
zwiększył się w porównaniu z rokiem 2013 o niecały procent (z 8,4% do 9,2% nowo wykrytych osób zakażonych HIV).
WNIOSKI. Najwięcej osób zakażonych HIV nadal rejestrowanych jest w grupie MSM, jednak brak informacji
o prawdopodobnej drodze transmisji w znacznym odsetku zgłoszonych nowych przypadków zakażenia HIV
bardzo ogranicza ocenę sytuacji epidemiologicznej HIV w Polsce.
Słowa kluczowe: AIDS, zakażenie HIV, epidemiologia, Polska, rok 2014
INTRODUCTION

WSTĘP

Since the implementation of epidemiological
surveillance of HIV/AIDS in Poland in 1985 to the end
of 2014, there were 18,642 HIV cases, 3,199 AIDS
cases and 1,288 deaths of AIDS. In this paper we
aimed to present developments of the epidemiological
situation of HIV/AIDS in 2014 in comparison to the
preceding years (1).

Od wdrożenia nadzoru epidemiologicznego nad
HIV/AIDS w Polsce w 1985 r. do końca 2014 r. zarejestrowano zakażenie HIV u 18 642 osób, 3 199 zachorowań na AIDS oraz 1 288 zgonów osób chorych na AIDS.
Celem opracowania jest ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń HIV i zachorowań AIDS w Polsce w 2014
roku w odniesieniu do lat poprzedzających (1).

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

Assessment of the epidemiological situation in 2014
was based on the analysis of the routine notifications
of newly diagnosed HIV infections and AIDS cases,
delivered by physicians and/or laboratories to sanitary
– epidemiological stations and verified by the end
of December 2015. Reported cases are classified
according to the HIV and AIDS case definition for
epidemiological surveillance system established
by the decision of the European Commission of 19
March 2002 (2) (under Decision No 2119/98/EC of the
European Parliament and the European Council). The
data on the number of HIV tests performed in 2014,
were obtained from a voluntary survey conducted
annually among laboratories, who offer HIV screening
tests in Poland (3). The survey collects aggregated
data on the number of tests performed in each of the
laboratories, stratified by the tested group if available.
In addition, the preliminary data about deaths due
to diseases caused by HIV infection (ICD-10 code:
B20 - B24) were used from Demographic Research
Department in the Central Statistical Office (not full,
not published yet) (4).

Ocenę sytuacji epidemiologicznej w 2014 r. oparto na wynikach analizy zgłoszeń nowo wykrytych
zakażeń HIV i zachorowań na AIDS, przekazanych
przez lekarzy i/lub kierowników laboratoriów do stacji sanitarno-epidemiologicznych i zweryfikowanych
do końca grudnia 2015 r. Zgłoszenia są klasyfikowane według definicji przypadku HIV i AIDS do celów
nadzoru epidemiologicznego zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19 marca 2002 r. (2) ustalającą definicje przypadków w celu zgłaszania chorób
zakaźnych do sieci Wspólnoty na podstawie Decyzji
No 2119/98/EC Parlamentu Europejskiego i Rady
Europejskiej. Wykorzystano również dane dotyczące
liczby wykonanych badań przesiewowych w kierunku
zakażenia HIV w 2014 r., uzyskane z dobrowolnej ankiety przeprowadzanej corocznie wśród kierowników
laboratoriów oferujących badanie w kierunku HIV
w Polsce (3). W ankiecie tej zbierane są dane zagregowane, w miarę dostępności w podziale na badane grupy. Ponadto korzystano z danych Departamentu Badań
Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego
o zgonach z powodu choroby wywoływanej przez HIV
(kod ICD-10: B20 – B24) (dane niepełne, niepublikowane) (4).

RESULTS AND DISCUSSION
HIV infection in 2014. In 2014, at least 1,603,348
screening tests for HIV in Polish citizens were
performed (Tab. I). This corresponds to the 42 tests
per 1000 residents, and excluding testing of blood
donors - approximately 9 tests per 1000 residents. The
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Zakażenia HIV w 2014 roku. W 2014 r. wykonano ogółem co najmniej 1,603,348 testów przesiewowych
w kierunku zakażenia HIV obywateli polskich (Tab. I),
tj. 42 testów na 1000 mieszkańców, a po wykluczeniu
testów wykonywanych rutynowo u kandydatów na daw-
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testing rate increased in comparison to 2013 by 2%.
Information on the number of HIV tests performed
was obtained from 195 laboratories, but most of them
provide information about the total number of tests,
without divided clients by sex or reason for testing.
Additionally, the laboratory data are aggregated so the
possible duplicates are not removed. In consequence,
the number of infections diagnosed in each group
may not match precisely with the number of newly
diagnosed infections reported in the case based
surveillance system.

ców krwi, około 9 testów na 1000. Liczba wykonanych
testów przesiewowych w kierunku obecności przeciwciał
anty-HIV była wyższa o 2% w porównaniu z rokiem
2013. Informacje o liczbie badań wykonanych w kierunku HIV uzyskano ze 195 laboratoriów, jednak większość
z nich przekazuje informacje o ogólnej liczbie wykonanych badań, bez podziału na płeć badanych, czy powód
badania. Są to również dane zagregowane, więc nie ma
możliwości wykluczenia duplikatów, co powoduje, że
liczba zakażonych w każdej z grup może nie do końca
odpowiadać liczbie nowo wykrytych zakażonych, zgło-

Table I. Testing for HIV and newly diagnosed HIV infections in Poland in 2014
Tabela I. Badania na obecność przeciwciał anty-HIV oraz nowo wykryte przypadki zakażenia HIV w Polsce w 2014 r.
Tested group
Men who have sex with men (MSM)
People who inject drugs (PWID)
People who have high risk heterosexual contacts
Prison inmates
Blood donors
Semen, tissues and organs donors
Blood, semen, tissues and organs recipients
Patients with hemophilia
Other / unknown
Polish citizens (total)
Foreigners

Reported number of tests
Total
HIV positive Frequency*
456
36
7.89
506
15
2.96
2 216
34
1.53
601
22
3.66
1 252 788
41
0.00
552
2
0.36
461
0
0.00
637
0
0.00
345 131
1 197
0.35
1 603 348
1 347
0.08
2 420
9
0.37

Newly diagnosed
HIV infections
275
44
105
-**
33#
0
0
0
688
1 143
14#

*Number of positive tests with respect to number of screening tests (per 100 tests)
**Information if the infection was diagnosed in prison is not available thorugh surveillance
#known transmission route for blood donors: heterosexual - 2; for forein citizens: MSM - 4, heterosexual - 2

In total the frequency of detection of HIV among
the Polish citizens was 0.08 per 100 tests, which was
largely driven by testing of blood donors. Excluding
the blood donors, the frequency was 0.35 per 100 tests.
The highest frequency was noted among men who
have sex with men (MSM) - 7.9%, prisoners - 3.7%
and people who inject drugs (PWID) - 3.0%. With
respect to 2013 this indicator surged for MSM (from
5.8%) and for prisoners (from 0.6%), and was on the
same level for PWID.
Overall in 2014, 1,157 HIV infections were
diagnosed (3.01 per 100,000). It was 49 more cases
in comparison to the year 2013 and 20.0% more than
the median for 2008-2012 years was. From all newly
diagnosed HIV infections in 2014, 202 cases (17.5% of
the total) were reported with a delay, already in 2015.
The highest number of newly diagnosed HIV
infections in 2014 was reported in Mazowieckie – 233
(4.37 per 100,000 population in this voivodeship) and
the lowest in Warmińsko-mazurskie – 14 (0.97 per
100,000). In comparison to 2013 there was a significant
increase in 4 voivodeships: Łódzkie, Małopolskie,
Pomorskie and Śląskie (Tab. II).

szonych w rutynowym nadzorze epidemiologicznym.
Ogółem częstość wykrywania HIV u obywateli
polskich wyniosła 0,08 na 100 badań. Liczba ta jest
głównie wynikiem badań kandydatów na dawców
krwi. Wykluczając tę grupę częstość wykrywania zakażeń HIV wyniosła 0,42 na 100 badań. Najwyższą
częstość odnotowano wśród mężczyzn utrzymujących
kontakty seksualne z mężczyznami (MSM - men who
have sex with men) - 7,9%, więźniów - 3,7% oraz osób
wstrzykujących narkotyki (PWID - people who inject drugs) - 3,0%. W porównaniu do 2013 r. wartość
tego wskaźnika znacznie wzrosła w przypadku MSM
(z 5,8%) oraz w przypadku więźniów (z 0,6%), natomiast w przypadku osób wstrzykujących narkotyki
wskaźnik ten pozostał na tym samym poziomie.
Ogółem w 2014 r. rozpoznano zakażenie HIV u
1 157 osób (3,01 na 100 000), tj. o 49 przypadków więcej niż w roku 2013 oraz o ponad 20% więcej niż wyniosła mediana za lata 2008-2012. Spośród wszystkich
nowo wykrytych w 2014 roku przypadków zakażenia
HIV, 202 (17,5% ogółu) zostały zgłoszone z opóźnieniem, dopiero w 2015 r.
Najwięcej nowych osób zakażonych HIV w 2014 r.
rozpoznano w województwie mazowieckim – 233 (za251
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52

117

10

29

65

36

130

11.Pomorskie

12.Śląskie

13.Świętokrzyskie

14.Warmińsko-mazurskie

15.Wielkopolskie

16.Zachodniopomorskie

Unknown

2.13

1.90

2.03

0.79

2.53

2.27

1.58

0.67

1.46

2.09

2.74

0.93

n

105

43

108

24

16

127

44

17

31

23

228

58

39

24

44

40

137

r

2.50

3.12

1.66

1.26

2.76

1.92

1.42

1.46

2.28

4.30

1.73

1.55

2.35

2.04

1.91

4.71

2013
n

101

36

99

14

18

142

64

27

28

30

233

79

65

31

35

31

124

r

2.10

2.85

0.97

1.42

3.10

2.78

2.27

1.32

3.00

4.37

2.35

2.60

3.04

1.63

1.48

4.26

2014

0

10

11

8

1

16

16

4

4

4

11

7

17

7

6

5

35

n**

0.59

0.32

0.56

0.08

0.34

0.70

0.34

0.19

0.39

0.21

0.21

0.67

0.69

0.28

0.24

1.22

i

median
2008 - 2012
n

0

18

19

9

2

21

9

2

2

3

16

2

13

0

5

1

40

i

1.05

0.55

0.62

0.16

0.46

0.39

0.17

0.09

0.30

0.30

0.06

0.52

0.00

0.23

0.05

1.37

2013
n

0

9

8

7

3

29

14

7

2

3

18

3

16

0

3

3

23

i

0.52

0.23

0.48

0.24

0.63

0.61

0.59

0.09

0.30

0.34

0.09

0.64

0.00

0.14

0.14

0.79

2014

AIDS cases*

0

168

166

114

35

392

316

66

43

76

446

106

223

116

92

173

702

Total

0

1

6

3

2

6

7

1

2

1

5

4

3

3

3

4

12

n**

0.06

0.18

0.14

0.00

0.09

0.31

0.08

0.09

0.10

0.09

0.12

0.12

0.30

0.14

0.15

0.41

m

total in
median
years
2008 - 2012
1986-2014
n

0

6

1

1

1

7

3

1

1

1

7

0

5

0

1

0

11

m

0.35

0.03

0.07

0.08

0.15

0.13

0.08

0.05

0.10

0.13

0.00

0.20

0.00

0.05

0.00

0.38

2013

0

0

2

3

1

3

4

1

1

1

5

2

6

0

2

1

8

n

m

0.10

0.00

0.06

0.21

0.08

0.07

0.17

0.08

0.05

0.10

0.09

0.06

0.24

0.00

0.09

0.05

0.28

2014

Deaths of AIDS cases*

3234
57 0.15 46 0.119 40
POLAND
963 2.52 1108 2.88 1157 3.01 173 0.45 162 0.42 148 0.38
* HIV/AIDS cases or deaths by place of residence; ** n - number, r - diagnosis rate per 100,000 population, i - incidence, m - mortality per 100,000 population
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28
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20

3.Lubelskie

1.48

31

2.Kujawsko-pomorskie

r

3.70

108

n**

median
2008- 2012

1.Dolnośląskie

Voivodeship

Newly diagnosed HIV infections*

Table II. Newly diagnosed HIV infections and AIDS cases in Poland in 2008-2014, by voivodeship.
Tabela II. Nowo wykryte przypadki zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce w latach 2008-2014, wg województw.
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0
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5

8

5

0

M
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0

2

3

4

4

F
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0

1

3
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6

T
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0

1

2

5

3

0

M

0

1

1

0

1
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2

3

5
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0

T
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0

1

3

8
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2

M
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4

6

M

0
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0

0

4

2

10

14

1

T
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Total
24
3
27 48 13 64* 117 21 142* 16
1 18* 11
3
* includes cases with missing data for sex; ** M-male; F - female; UNK - unknown; T - total
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0
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0

0

F

podkarpackie

18 101* 951 188

0

1

0

2

11

4

0

F

9

0

T

13

Unknown

38 233* 20

0

1

2

6

19

10

0

F

mazowieckie

79* 194

1*

1

3

19

27

28*

wielkop.

4

0

0

1

1

1

1

0

F

małopolskie
M

Table III. Newly diagnosed HIV infections in Poland in 2014, by sex, age and voivodeship of residence
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The HIV infection was most often detected in the age
group between 20 and 39 years - 833 (72.0%). The highest
percentage of HIV diagnoses in the age group of over
30 was reported in Warmińsko-mazurskie (71.4%) and
Opolskie (70.0%) voivodeship. Among people under the
age of 20 about 25 HIV infection were diagnosed (2.2%),
including one baby <1, two children in 6 years old and 8
HIV infection among teenagers aged 16-17 years and 14
cases among people aged 18-19 years (Tab. III).
In 2014, as in previous years, the predominant
group were men - 951 cases (82.2% of the total), among
women, there were 188 HIV infections diagnosed
(16.2%). The diagnoses among women were relatively
more common in Lubuskie (35.5%) and Opolskie
voivodeship (33.3%). In contrast women constituted
less than 6% of all new diagnoses in voivodeships:
Lubelskie (5.7%), Świętokrzyskie (5.6%) and
Małopolskie (5.1%) (Tab. III).

padalność 4,37 na 100 tys.), a najmniej w województwie warmińsko-mazurskim – 14 (0,97 na 100 tys.).
W porównaniu z rokiem 2013 istotny wzrost odnotowano w 4 województwach: łódzkim, małopolskim, pomorskim i śląskim (Tab. II).
Najwięcej nowych zakażeń HIV wykryto u osób
w grupie wieku od 20 do 39 lat – 833 (72,0%). Najwyższy odsetek osób zakażonych HIV w wieku powyżej 30
roku życia odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (71,4%) i opolskim (70,0%). W wieku poniżej 20 lat wykryto 25 zakażonych HIV (2,2%), w tym
jedno niemowlę, dwoje dzieci w wieku 6 lat oraz 8 osób
w wieku 16-17 lat i 14 osób w wieku 18-19 lat (Tab. III).
W 2014 r., podobnie jak w latach ubiegłych, przeważały nowe zakażenia HIV mężczyzn - 951 przypadków (82,2% ogółu), wśród kobiet wykryto 188
nowych zakażeń (16,2% ogółu). Największy odsetek zakażonych kobiet stwierdzono w woj. lubuskim
(35,5%) i opolskim (33,3%). Udział procentowy ko-

Table IV. Newly diagnosed HIV infections in Poland in 2014, by voivodeship and transmission group
Tabela IV. Nowo rozpoznane przypadki zakażenia HIV w Polsce w 2014 r. wg województwa i prawdopodobnej drogi zakażenia
Transmission group*
Infections among
Voivodeship
Rate per
blood donors
MSM PWID
Het
MtC O/Unk
Total
100,000
POLAND
279
44
107
3
724
1157
3.0
33
1.Dolnośląskie
26
9
19
1
69
124
4.3
2
2.Kujawsko-pomorskie
6
0
0
0
25
31
1.5
3
3.Lubelskie
8
1
5
0
21
35
1.6
3
4.Lubuskie
1
1
0
0
29
31
3.0
0
5.Łódzkie
25
5
14
0
21
65
2.6
2
6.Małopolskie
12
1
2
0
64
79
2.3
2
7.Mazowieckie
93
11
25
0
104
233
4.4
5
8.Opolskie
9
1
4
0
16
30
3.0
2
9.Podkarpackie
5
0
2
0
21
28
1.3
1
10.Podlaskie
8
3
3
0
13
27
2.3
0
11.Pomorskie
23
2
16
0
23
64
2.8
1
12.Śląskie
25
5
3
1
108
142
3.1
6
13.Świętokrzyskie
8
0
0
0
10
18
1.4
0
14.Warmińsko-mazurskie
4
2
3
0
5
14
1.0
2
15.Wielkopolskie
13
1
4
1
80
99
2.9
2
16.Zachodniopomorskie
11
0
4
0
21
36
2.1
2
Unknown
2
2
3
0
94
101
0
* MSM - men who have sex with men, PWID - people who inject drugs, Het - heterosexual contact,
MtC - child of HIV+ mother, O/Unk - other/unknown

Table IV summarizes the newly detected HIV
infections in different regions in Poland in 2014,
according to the likely transmission route. As
previously, the information on transmission route was
not reported for the majority of cases (723 – 62.5%
of the total) although this percentage is insignificantly
lower than it was in 2013 (63.8%). Among those with
known transmission route the largest group were MSM
254

biet w ogólnej liczbie nowo rozpoznanych zakażeń był
mniejszy niż 6% w woj. lubelskim (5,7%), świętokrzyskim (5,6%) i małopolskim (5,1%) (Tab. III).
W tabeli IV zestawiono nowo wykryte przypadki zakażenia HIV w 2014 roku w poszczególnych województwach, według prawdopodobnej drogi zakażenia. Podobnie jak w roku ubiegłym o większości osób (723 – 62,5%
ogółu) brak jest informacji co do drogi zakażenia wirusem
HIV, jednak odsetek braku danych jest nieznacznie mniej-
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- 280 (64.5% of cases with known transmission route)
and persons infected through heterosexual contacts 107 (24.7%). The third most numerous group of HIV
infected were injecting drug users – 44 people (10.1%).
Compared with previous year, there was similar number
of cases among MSM and PWID. But there was an
increase by 32.1% of infections among people who were
infected by heterosexual contacts, compare to 2013 year.
There are differences in the distribution of transmission
routes between voivodeships, but in all of them the most
cases were among MSM. Particularly high percentage
of cases with missing probable transmission mode
was reported from voivodeships: Lubuskie (93.5%),
Mazowieckie (81.0%), Zachodniopomorskie (80.8%)
and Lubelskie (80.6%).

szy niż w roku 2012 r. (63,8%). Wśród osób o znanej drodze transmisji zakażenia najliczniejszą grupę stanowią
MSM – 280 osób (64,5% przypadków o znanej drodze
transmisji) oraz osoby zakażone poprzez kontakty heteroseksualne – 107 osób (24,7%). Trzecia co do liczebności
grupa zakażonych to osoby, które prawdopodobnie zakaziły się w wyniku stosowania środków odurzających we
wstrzyknięciach – 44 osoby (10,1%). W porównaniu z rokiem poprzednim, liczba zakażeń w grupie MSM i PWID,
pozostała na podobnym poziomie. Natomiast wzrosła
liczba zakażonych osób, które zakaziły się na drodze kontaktów heteroseksualnych, w porównaniu z rokiem 2013
o 32,1%. Uwagę zwracają różnice w drogach szerzenia
się zakażenia w poszczególnych województwach, jednak
w każdym województwie dominują zakażenia w grupie
MSM. Bardzo wysoki odsetek przypadków zgłoszonych
bez podania prawdopodobnej drogi transmisji odnotowano
w woj. lubuskim (93,5%), mazowieckim (81,0%), zachodniopomorskim (80,8%) oraz lubelskim (80,6%).

AIDS in 2014. In 2014, 148 AIDS cases were
diagnosed in Poland (0.38 per 100,000). It were 14 less
cases than in previous year and 25 cases (14.5%) less
than the median was for the years 2008-2012. Among
cases diagnosed in 2014, there were 35 (23.6%) AIDS
reported in 2015, as a result of the verification process
according to the case definition. Among cases reported
in 2014, there was one case diagnosed in year: 2007,
2009 and 2011, two cases diagnosed in 2012 and 20
cases diagnosed in 2013.
The number of cases ranged from 2 in Podkarpackie
voivodeship to 29 cases (19.6% of all diagnosed cases)
in Śląskie voivodeship. In 2014, the increase in AIDS
incidence, compare to year 2013, occurred in eight
voivodeships, including marked increase in Podlaskie,
Pomorskie and Śląskie. The same rate of incidence
as in the year 2013, was reported in Opolskie (0.30
per 100,000) and Podkarpackie (0.09 per 100,000)
voivodeship. Similarly to last year there was no AIDS
cases only in Lubuskie. In 5 voivodeships the decline
was observed: Dolnosląskie, Lubelskie, Warmińskomazurskie, Wielkopolskie and Zachodniopomorskie
(Tab. II).
In 2014, AIDS was diagnosed in 114 men (77.0%)
and in 34 women (23.0%). The highest number of
cases were observed in people between 30 and 39 years
of age - 51 cases (34.5% of the total) and between 40
and 49 years (29.1%) while 16.2% of the AIDS cases
were reported among young people between 20 and 29
years of age (Tab. V). There was only one case among
children in age 3 months infected from mother.
In 2014, there was similar number of AIDS cases
both in MSM group, heterosexual group an PWID
group ranges between 30-38 new cases (mean number
of AIDS cases was 34).
Among MSM, AIDS cases are commonly reported
among group in aged 30-39 years (42.1%), but among
PWID the AIDS cases were more observed among
people in aged 40-49 (46.6%). Among younger

AIDS w 2014 roku. W 2014 r. rozpoznano 148
zachorowań na AIDS (zapadalność 0,38 na 100 tys.).
Było to o 14 przypadków mniej niż w roku poprzednim i o 25 (14,5%) mniej niż wynosiła mediana za
lata 2008-2012. Z ogółu przypadków rozpoznanych
w 2014 r., 35 (23,6%) zarejestrowano dopiero w roku
2015, co wynika z procesu weryfikacji wg kryteriów
definicji. Wśród przypadków zarejestrowanych w roku
2014, zgłoszono po jednym zachorowaniu rozpoznanym w latach: 2007, 2009 oraz 2011; 2 zachorowania
rozpoznane w roku 2012 oraz 20 zachorowań rozpoznanych w roku 2013.
Liczba zachorowań zarejestrowanych w województwach wahała się od 2 w województwie podkarpackim do 29 zachorowań (19,6% przypadków)
w woj. śląskim. W 2014 r. wzrost zapadalności w stosunku do 2013 r. nastąpił w 8 województwach, w tym
znaczący w województwach: podlaskim, pomorskim
i śląskim. Bez zmiany pozostała zapadalność w woj.
opolskim (zapadalność 0,30 na 100 tys.) i podkarpackim (0,09 na 100 tys.). Podobnie jak w roku ubiegłym
nie zarejestrowano żadnego zachorowania na AIDS
tylko w woj. lubuskim. W 5 województwach: dolnośląskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, odnotowano znaczący spadek zapadalności (Tab. II).
W 2014 r. rozpoznano AIDS u 114 mężczyzn
(77,0%) i 34 kobiet (23,0%). Najwięcej chorych było
w wieku od 30 do 39 lat – 51 zachorowań (34,5% ogółu) oraz od 40 do 49 lat (29,1%), chorzy w wieku od 20
do 29 lat stanowili 16,2% zachorowań (Tab. V). Rozpoznano jedno zachorowanie AIDS u dziecka w wieku 3 miesięcy zakażonego od matki. W roku 2014
liczba zachorowań na AIDS w grupie MSM, wśród
osób heteroseksualnych, jak i PWID była dość zbli255

Marta Niedźwiedzka-Stadnik, Magdalena Pielacha, Magdalena Rosińska
people, in the age 20-29 years, the predominant HIV
transmission route were the infections among in MSM
and heterosexual group, respectively 8 and 6 AIDS
cases. There were only two AIDS cases among younger
men who have sex with men (Tab. V).

żona i wahała się między 30-38 nowych zachorowań
(średnia liczba zachorowań wynosiła 34 przypadki).
W grupie MSM najwięcej zachorowań zanotowano
u osób w wieku 30-39 lat (42,1%), natomiast w grupie
osób wstrzykujących narkotyki zachorowania wystę-

Table V. AIDS cases in Poland in 2014 by sex, age* and transmission group
Tabela V. Zachorowania na AIDS w Polsce w roku 2013, wg płci, wieku* i drogi zakażenia
Age group (years)

Sex

Transmission group

Total

M

F

MSM

PWID

Het

MtC

O/Unk

<20

2

1

2

0

0

1

0

3

20-29

18

6

8

3

6

0

7

24

30-39

41

10

16

9

10

0

16

51

40-49

33

10

9

14

9

0

11

43

50-59

16

4

3

3

6

0

8

20

60 i >

4

3

0

1

4

0

2

7

Total

114

34

38

30

35

1

44

148

* age at AIDS diagnosis; M - males, F - females; MSM - men who have sex with men, PWID - people who inject drugs,
Het - heterosexual contact, MtC - mother-to-child, O/Unk - other/unknown
Table VI. AIDS cases in Poland in 1986-2014, by the year of diagnosis and time lapse between the diagnosis of HIV infection
and AIDS
Table VI. AIDS w latach 1986-2014, wg roku rozpoznania AIDS oraz czasu między stwierdzeniem zakażenia HIV a zachorowaniem
na AIDS
Time lapse between detection of HIV infection and AIDS diagnosis:
Year of AIDS
diagnosis
1986-1995
1996-2000
2001-2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

AIDS within 3 months of
HIV diagnosis
143
211
349
90
73
104
78
87
108
87
92
107
1529

3 months or more after
HIV diagnosis, but no later
than 1 year
28
25
32
5
5
6
6
6
6
3
10
3
135

between
1 to 3 years

3 years
or later

Total*

98
87
63
14
15
12
10
15
13
12
8
5
352

150
213
287
55
49
55
35
60
52
52
52
32
1192

419
636
731
164
142
177
129
168
179
154
163
147
3208

* excludes 26 cases with missing date of HIV diagnosis

In 2014 all 148 AIDS cases were diagnosed
based on at least one AIDS indicator diseases, 37
patients (25.0%) were diagnosed with 2 diseases, 5
(3.4%) with three and 4 patients (2.7%) with 4 AIDS
indicator diseases. The number of people with specific
AIDS indicator diseases is presented in Figure 1.
Notably there was a large number of patients who
were diagnosed with Pneumocystis pneumonia - 36
cases (24.3%) and Esophageal candidiasis – 34 cases
256

powały najczęściej w starszej grupie wieku tj. 40-49
lat (46,6%). Wśród najmłodszych osób tj. w wieku
20-29 lat, dominującą drogą transmisji zakażenia były
ryzykowne zachowania w grupie MSM i wśród osób
heteroseksualnych, odpowiednio 8 i 6 przypadków zachorowań. Odnotowano dwa zachorowania na AIDS
u młodszych mężczyzn, przyznających się do kontaktów seksualnych z mężczyznami (Tab. V).
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(23.0%). HIV wasting syndrome was observed among
28 cases (18.9 % of all cases).
The number of CD4 cells at time of AIDS
diagnosis was reported for 90 patients (60.8% of the
total). The range of CD4 cells was 1 to 614 cells per
microliter (average number of the cells was 92 cells
per microliter). For 48 cases (53.3%) it was lower than
50 cells per microliter. Among 29 persons (32.2%) the
number of CD4 cells ranged from 50 to 199 cells. For
13 patients (14.4%) the level of CD4 cells was higher
than 200 per microliter.

W 2014 r. u wszystkich 148 chorych określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową AIDS, u 37 (25,0%)
zdiagnozowano po 2 choroby, u 5 (3,4%) – trzy, a u 4
osób (2,7%) – 4 choroby wskaźnikowe. Liczbę osób,
u których rozpoznano określone choroby wskaźnikowe
w momencie rozpoznania AIDS przedstawia rycina 1.
Najwięcej było osób, u których rozpoznano zapalenie
płuc wywołane przez Pneumocystis carinii – 36 przypadków (24,3%) oraz kandydozę przełyku – 34 przypadki
(23,0%). Zespół wyniszczenia w przebiegu AIDS rozpoznano u 28 chorych (18,9% wszystkich zachorowań).

Fig. 1. Indicator diseases among AIDS cases diagnosted in 2014. Number of cases.
Ryc. 1. Choroby wskaźnikowe wśród osób chorych na AIDS, rozpoznanych w 2014 r. Liczba przypadków.

Of the 148 patients who were diagnosed with
AIDS in 2014, only 25 persons (16.9%) were treated
with antiretroviral therapy (any attempt) before
AIDS was diagnosed and for 16 cases (10.8%) there
were no information about any treatment. More than
70% of AIDS cases (72.9%, 107 people) were late
presenters. It should be noted that the upward trend
in the incidence of AIDS relates only to persons with
previously undiagnosed HIV infection, and not those
who knew their serostatus before (Tab. VI).
According to reports received by the Department of
Epidemiology NIPH - NIH by the end of 31/12/2015,
there were 40 deaths of AIDS patients in 2014mortality rate 0.10 per 100 000. There were no deaths
in 2 voivodeships: Lubuskie and Zachodniopomorskie.
The number of deaths in other voivodeship ranged
from 1 to 8, and the mortality rate in these voivodeships
ranged from 0.05 per 100 000 in Kujawsko-pomorskie
or Podkarpackie to 0.28 in Dolnośląskie (Tab. II).
Among the death cases the predominant transmission
route were heterosexual contacts – 11 cases (27.5% of
all deaths) and among people who inject drugs - 10
people (25.0%). There were 31 deaths among males
(77.5%) and 9 among women (22.5%). More than half
patients died at the age of 30 to 49 years – 23 patients
(57.5%).
Deaths from AIDS-related causes accounted for
77.5% all deaths (31 people). Among 148 AIDS cases

Dla 90 chorych na AIDS (60,8% ogółu), podano
liczbę komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS, w granicach od 1 do 614 komórek na mikrolitr (średnia liczba komórek wynosiła 92 komórki na mikrolitr). W 48
przypadkach (53,3%) była ona niższa od 50 komórek
na mikrolitr, w 29 (32,2%) była w przedziale od 50 do
199 komórek, a u 13 osób (14,4%) przekraczała 200
komórek CD4 na mikrolitr.
Z grupy 148 chorych, u których rozpoznano AIDS
w 2014 roku, tylko 25 osób (16,9% chorych) było leczonych antyretrowirusowo (jakakolwiek próba leczenia) przed rozwinięciem się pełnoobjawowego AIDS,
a w 16 przypadkach (10,8%) brak jest informacji
o podjęciu leczenia. W ponad 70% przypadków AIDS
(72,9%, 107 osób) zakażenie HIV rozpoznano równocześnie z AIDS. Należy podkreślić, że tendencja wzrostowa liczby zachorowań na AIDS dotyczyła osób
z nierozpoznanym poprzednio zakażeniem HIV, a nie
tych, które znały wcześniej swój serostatus (Tab. VI).
Według zgłoszeń, które wpłynęły do Zakładu
Epidemiologii NIZP - PZH do końca 31.12.2015 r.,
w 2014 r. zmarło 40 chorych na AIDS - umieralność
0,10 na 100 000 mieszkańców. Zgonów nie odnotowano w dwóch województwach: lubuskim i zachodniopomorskim. W pozostałych województwach liczba zgonów wahała się w granicach od jednego do 8,
a umieralność w tych województwach wynosiła od
0,05 na 100 000 mieszkańców w woj. kujawsko-po257
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diagnosed in 2014, 34 deaths (23.0%) were reported
until the end of 2015 including 35 patients who died
within six months from AIDS diagnosis (early fatality
in AIDS – 23.7%).
According to the preliminary data from the Central
Statistical Office, 125 people died due to illness caused
by HIV (B20 - B24 according to ICD-10) in 2014. If we
assume that these data is complete, the proportion of
deaths due to HIV/AIDS reported to the State Sanitary
Inspection is 24.8% (31/125).

morskim oraz podkarpackim do 0,28 w woj. dolnośląskim (Tab. II). Wśród zmarłych przeważały osoby zakażone drogą kontaktów heteroseksualnych – 11 osób
(27,5% ogółu zgonów), czy w wyniku wstrzykiwania
substancji odurzających – 10 osób (25,0%). Zmarło 31
mężczyzn (77,5%) i 9 kobiet (22,5%). Ponad połowa
osób, które zmarły była w wieku od 30 do 49 lat – 23
osoby (57,5%).
Osoby chore na AIDS, u których przyczyny zgonu były związane z AIDS, stanowiły 77,5% ogółu (31
osób). Do końca 2015 roku otrzymano zgłoszenia 34
zgonów spośród 148 chorych, u których AIDS rozpoznano w 2014 roku (23,0%). W okresie pół roku od
rozpoznania AIDS zmarło 35 osób (wczesna śmiertelność AIDS – 23,7%).
Według wstępnych danych GUS z powodu choroby wywołanej przez wirus HIV (B20 – B24 według
ICD-10) w 2014 r. zmarło w Polsce 125 osób. Jeśli
przyjąć dane GUS za kompletne, odsetek zgonów
z powodu HIV/AIDS zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynosi 24,8% (31/125).

SUMMARY

PODSUMOWANIE

There were an increase in the number of new HIV
infections compared to 2013. The number of infections
can be higher, what can be caused by a reporting delay
and all these cases must be register in the near years.
The rates both among MSM and PWID (among
cases with known transmission route) remain on the
same level so it is a positive trends. On the other
hand there was an increase in the number of people
who took heterosexual contacts. However, we should
remember about huge percentage of missing data on
transmission route, it concern a lot of newly diagnosed
HIV infections. This cause that any analysis and
assessment surveillance data in Poland is limited.
It seems that a significant decrease of AIDS
incidence, which took place between year 2011- 2012,
returns to the sustained stable of AIDS incidence trends
observed in recent years.
Unfortunately similarly to the previous years more
AIDS cases diagnosed in 2014 concerned the late
presenters (more than 70.0%) what indicate on a huge
problem of unrecognized HIV infection. It is very
important to promote HIV testing like a prophylactic
issue, especially take into account the low testing rate
corresponds to 9 tests per 1000 residents. Frequency
of new HIV infection among polish citizens remain on
the same level, except percentage of new cases among
MSM and prisoners.

W roku bieżącym odnotowano wzrost liczby nowo
wykrytych zakażeń HIV w porównaniu do roku 2013.
Liczba ta może być jeszcze większa, na skutek możliwych opóźnień w zgłaszaniu nowych zakażeń i konieczności rejestracji nowych przypadków w kolejnych latach.
Wśród zmian pozytywnych należy podkreślić stabilną sytuacje nowych zakażeń zarówno wśród MSM
jak i wśród PWID (wśród osób ze znaną drogą transmisji zakażenia). Natomiast zauważono wzrost liczby
nowych zakażeń wśród osób heteroseksualnych. Należy brać pod uwagę wciąż duży brak danych na temat
drogi zakażenia, który dotyczy większości rejestrowanych nowo rozpoznanych przypadków HIV, co utrudnia analizę i ocenę sytuacji epidemiologicznej zakażeń
HIV w Polsce.
Wydaje się, że zauważony znaczny spadek zapadalności na AIDS, który miał miejsce między rokiem
2011-2012, uległ zahamowaniu i nastąpiła stabilizacja
tendencji utrzymywania się zachorowań AIDS na poziomie ostatnich lat. Niestety podobnie jak w latach
ubiegłych, większość zachorowań AIDS rozpoznanych w 2014 r. rozpoznano jednocześnie z wykryciem
zakażenia HIV (ponad 70%), co wskazuje na istotny
problem nierozpoznanych zakażeń HIV. Konieczne
jest prowadzenie ciągłej profilaktyki polegającej na
propagowaniu wykonywania testów w kierunku HIV
zwłaszcza, przy tak niskim wskaźniku testowania (tj.
9 testów na 1000 mieszkańców). Częstość wykrywania nowych zakażeń wśród obywateli Polskich nie uległa większej zmianie, za wyjątkiem wzrostu odsetka
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nowo wykrytych zakażeń HIV w grupie MSM i osób
przebywających w aresztach śledczych lub więzieniach.
CONCLUSIONS
1. Promotion of HIV testing and efficient linkage
to care for newly diagnosed HIV cases remains
a priority to avoid development of AIDS and AIDS
related deaths.
2. Integration different data sources on HIV/AIDS
situation, allowing to better assessment of the HIV/
AIDS epidemic in Poland.
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WNIOSKI
1. Propagowanie testowania w kierunku HIV i objęcie opieką medyczną osób, u których rozpoznaje
się zakażenie HIV pozostaje zagadnieniem priorytetowym w celu zmniejszenia zachorowań i zgonów związanych z AIDS.
2. Integracja różnych źródeł danych na temat HIV/
AIDS, pozwoliłaby na pełniejszą ocenę sytuacji
epidemiologicznej HIV/AIDS w Polsce.
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TUBERCULOSIS IN POLAND 2014*
GRUŹLICA W POLSCE W 2014 ROKU*
National Tuberculosis and Lung Diseases Research Institute
Department of Tuberculosis Epidemiology and Surveillance
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą
ABSTRACT
AIM OF THE STUDY. To evaluate the main features of TB epidemiology in 2014 in Poland and to compare
with the data on the same phenomena in EU/EEA countries.
METHODS. Analysis of case- based data on TB patients from National TB Register, data on anti-TB drug
susceptibility testing results in cases notified in 2014, data from National Institute of Public Health- National
Institute of Hygiene on cases of tuberculosis as AIDS-defining disease, data from Central Statistical Office on
deaths from tuberculosis based on death certificates, data from ECDC report „ European Centre for Disease
Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe
2016. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2016”.
RESULTS. 6 698 TB cases were reported in Poland in 2014. The incidence rate was 17.4 cases per 100 000, with
large variability between voivodeships from 9.3 to 26.5 per 100 000. The mean annual decrease of TB incidence
in 2010- 2014 was 2.1%. 6 066 cases had no history of previous treatment i.e. 15.8 per 100 000. 632 cases i.e.
1.6 per 100 000 – 9.4% of all registered subjects were relapses.
The number of all notified pulmonary tuberculosis cases in 2014 was 6311 i.e. 16.4 per 100 000. Pulmonary cases
represented 94.2% of all TB cases. In the presented year 387 extrapulmonary TB cases were reported. Children
with TB (70 cases) accounted for 1.0% of all cases notified in Poland. The incidence of tuberculosis increases
with age from 1.2 per 100 000 among children to 30.4 per 100 000 among patients 65 years old and older.
The incidence among men i.e. 24.6 per 100 000 was 2.3 times higher than among women i.e. 10.7 per 100 000.
The biggest difference in the TB incidence between the two sex groups occurred in persons aged 45 to 49 years
– 40.4 vs. 9.3. The TB incidence in rural population was lower than in urban, respectively 17.0 per 100 000 and
17.7 per 100 000.
The number of all registered culture positive TB cases, including relapses, was 4 781. Culture-confirmed
cases constituted 71.4% of all TB cases and 72.9% of all pulmonary TB cases. The number of smear-positive
pulmonary TB cases reported in 2014 was 2800 i.e. 7.3 per 100 000 respectively what constituted 44.4% of all
pulmonary TB cases.
TB was initial AIDS indicative disease in 13 persons. In Poland in 2014 there were 35 cases with MDR-TB
(including 7 patients of foreign origin) and 97 patients with resistance to isoniazid only, constituting respectively
0.8% and 2.2% of cases with known DST results (DSTs were done in 93.3% of all culture-confirmed TB cases). In
2014, there were 49 foreign-origin TB cases reported in Poland.
There were 532 deaths due to tuberculosis reported in 2013 – 1.4 per 100 000; 518 and 14 from extrapulmonary
tuberculosis. Mortality among males – 2.2 per 100.000 – was 3.6 X higher than among females – 0.6. 38,5% of
all TB deaths were cases 65 years old and older – 3.7 per 100 000. There were no deaths from tuberculosis in
children. TB was cause of death in one adolescent. TB mortality in 2013 constituted 0.14% of total mortality in
Poland and 27.1% of mortality from infectious diseases.

* Article was written under the statutory activities of the Institute of Tuberculosis and Lung Diseases: Scientific theme No.2; Research task No.1/
Praca została wykonana w ramach działalności statutowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Pluc: Temat Naukowy nr.2; Zadanie Badawcze nr.1
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CONCLUSIONS. In Poland in 2014 the incidence of tuberculosis was higher than the average in EU/EEA
countries. The highest incidence rates occurred in older age groups. The incidence in men was more than 2 times
higher than in women. In Poland, unfavorable phenomena as tuberculosis in children, tuberculosis in persons
infected with HIV and MDR-TB are less common than in EU/EEA countries.
Keywords: tuberculosis (TB), incidence, new cases, relapses, extrapulmonary TB, TB confirmed by culture, TB
in children and adolescents, foreign-origin TB cases, TB in prisoners, TB/HIV co-infection, multi-drug resistant
TB, mortality, Poland, 2014, the National Tuberculosis Register
STRESZCZENIE
CEL PRACY. Ocena sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w Polsce w 2014 roku przez porównanie ze stanem
w krajach UE i EOG.
MATERIAŁ I METODY. Analiza danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Zachorowań na Gruźlicę
o przypadkach zarejestrowanych w 2014 roku, wyników lekowrażliwości prątków z rejestrów laboratoryjnych,
danych Głównego Urzędu Statystycznego o zgonach z przyczyny gruźlicy, danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny o przypadkach gruźlicy jako choroby wskaźnikowej AIDS
oraz raportu ECDC o gruźlicy w 2014 roku.
WYNIKI. W 2014 roku zarejestrowano w Polsce 6 698 zachorowań na gruźlicę, tj. 552 zachorowania mniej niż
w roku 2013. Współczynnik zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wynosił 17,4 9 (2013 rok-18,8). 90,6%
wszystkich przypadków (6066) stanowiły nowe zachorowania. 6 311 chorych (94,2% ogółu) miało gruźlicę
płuc – współczynnik 16,4. Chorzy wyłącznie na gruźlicę pozapłucną stanowili 5,8% wszystkich zachorowań.
U 8 chorych, wśród których nie było nikogo w wieku od 0 do 19 lat, stwierdzono gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Współczynnik zapadalności dzieci do 14 roku życia wynosił 1,2, a w grupie osób
w wieku 65 lat i starszych 30,4. Średnia wieku nowych przypadków gruźlicy wynosiła 54,1 roku. Jak w latach
poprzednich, zapadalność na gruźlicę mężczyzn (24,6) była ponad dwukrotnie wyższa niż u kobiet (10,7).
Najwyższą zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci zarejestrowano w województwie lubelskim – 26,5 i śląskim – 25,1; najniższą- w województwie wielkopolskim – 9,3. W 13 województwach wystąpił spadek zapadalności na gruźlicę w porównaniu z rokiem 2013.
W 4 603 przypadkach gruźlicy płuc (72,9%) rozpoznanie choroby potwierdzono bakteriologicznie, u 2 800 prątki stwierdzono także w bakterioskopii (44,4% wszystkich przypadków gruźlicy płuc. Cudzoziemcy (49) stanowili 0,7% ogółu chorych. Gruźlica była chorobą wskaźnikową u 13 chorych na HIV/AIDS. Areszty śledcze
i zakłady karne zgłosiły w 2014 roku 152 przypadki gruźlicy wykrytej u osób tam osadzonych (współczynnik
zapadalności 192,4 na 100 000 osadzonych). 35 chorych (w tym 7 cudzoziemców) miało gruźlicę wielolekooporną (0,8% przypadków ze znanymi wynikami lekowrażliwości).
W 2013 roku gruźlica była przyczyną zgonu 532 osób. Współczynnik umieralności – 1,4 – był niższy niż w roku
poprzednim (1,6). Nie odnotowano żadnego zgonu na gruźlicę u dzieci do lat 14; wśród młodzieży w wieku od
15 do 19 lat nastąpił z tej przyczyny jeden zgon. Liczba zgonów z powodu gruźlicy wśród mężczyzn – 416 – była
3,6 razy wyższa niż kobiet – 116;
WNIOSKI: Zapadalność na gruźlicę była w Polsce w 2014 roku niższa niż w latach ubiegłych ale nadal wyższa
niż w większości krajów UE i EOG. W Polsce najwyższy współczynnik zapadalności stwierdzono w Polsce
w grupie wieku ≥ 65 lat. Gruźlica u dzieci, współwystępowanie gruźlicy i HIV i gruźlica wielolekooporna,
zjawiska niekorzystne w epidemiologii gruźlicy, występują w naszym kraju w mniejszym nasileniu niż w całej
UE/EOC.
Słowa kluczowe: gruźlica, zapadalność, nowe zachorowania, wznowy, gruźlica pozapłucna, potwierdzenie bakteriologiczne, gruźlica u dzieci i młodzieży, gruźlica u imigrantów, gruźlica u więźniów, współwystępowanie gruźlicy
i HIV, gruźlica wielolekooporna, umieralność, Polska, Krajowy Rejestr Zachorowań na Gruźlicę, rok 2014
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INTRODUCTION

WPROWADZENIE

Reporting on tuberculosis is obligatory in Poland.
The duty to report cases of tuberculosis is imposed by
the Polish law. According to the Act on the prevention
and control of infections and infectious diseases in
humans of 5 December 2008 and the Act amending
the above Act and Act on State Sanitary Inspection of
13 July 2012 doctors and feldshers should submit the
form with data on the particular case of tuberculosis
to the poviat state sanitary inspector or the border
state sanitary inspector, who are competent in respect
for the location of diagnosis or to voivodship state
sanitary inspector or other bodies competent with
respect to type of infectious disease, infection, or death
due to infectious disease. All case report forms are
subsequently forwarded, on a quarterly basis, through
Voivodship Sanitary-Epidemiological Station, to the
National Tuberculosis and Lung Diseases Research
Institute. The Institute, that was designated by Chief
Sanitary Inspectorate as the body competent in the
field of tuberculosis, keeps the National Tuberculosis
Register (Register).

Obowiązek zgłaszania zachorowań na gruźlicę:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r., określająca zasady
i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (dz.U. z dnia 30 grudnia 2008 r.).
oraz ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (dz.U. z dnia 03.08.2012 r.) nakładają na
lekarzy i felczerów obowiązek zgłaszania zachorowań
na gruźlicę. Przypadki zgłaszane są państwowemu
powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca rozpoznania lub państwowemu
wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu lub innym
podmiotom właściwym ze względu na rodzaj choroby
zakaźnej, zakażenia lub zgonu z powodu choroby zakaźnej.
Do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc trafiają formularze zgłoszeń zgromadzone przez Wojewódzkie
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w okresie każdego
kwartału.
Dane o przypadkach gruźlicy w Polsce gromadzone są w Krajowym Rejestrze Zachorowań na Gruźlicę.
Rejestr powstał w 1957 roku i od tego czasu jest bez
przerwy prowadzony przez Instytut Gruźlicy i Chorób
Płuc w Warszawie.
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc na mocy decyzji
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 03.09.2009
roku jest krajową specjalistyczną jednostką właściwą
w zakresie gruźlicy i wśród zadań ma sporządzanie
raportów o zachorowaniach na gruźlicę zgłoszonych
z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

AIM OF THE STUDY

CEL PRACY

Assessment of the epidemiological situation of
tuberculosis in Poland in 2014 by comparison with the
countries of the European Union (EU) and European
Economic Area (EEA) with regard to:
• the TB incidence in different population groups
(in various age groups, in men and women),
• the participation of extrapulmonary TB,
• the participation of new and previously treated
cases
• the participation of cases with bacteriological
confirmation,
• the prevalence of drug resistance,
• TB in foreign-origin TB cases,
• TB in prisoners,
• TB in HIV infected subjects.
Assessment of mortality from tuberculosis in
Poland.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
gruźlicy w Polsce w 2014 roku uwzględniająca:
• zapadalność w grupach wieku i płci,
• udział nowych przypadków zachorowań
i wznów oraz gruźlicy płuc i pozapłucnej, odsetek przypadków potwierdzonych bakteriologicznie,
• zapadalność na gruźlicę z definitywnym potwierdzeniem gruźlicy u migrantów i więźniów,
• współwystępowanie gruźlicy i HIV,
• występowanie gruźlicy wielolekoopornej,
• umieralność z powodu gruźlicy i
• porównanie występujących zjawisk z sytuacją
w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
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MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

Analysis of the data on TB cases reported in 2014
to the Register, on anti-TB drug susceptibility testing
results (DST), on deaths from TB (data obtained
from the Central Statistical Office), on cases in which
tuberculosis was the AIDS defining illness (data
provided by the National Institute of Public HealthNational Institute of Hygiene) and analysis of the data
from the report of the European Centre for Disease
Prevention and Control/WHO Regional Office for
Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in
Europe 2016. Stockholm: European Centre for Disease
Prevention and Control, 2016.
TB drug susceptibility (DS) evaluation was made
on the basis of records provided by all laboratories in
Poland that perform DS tests.

Analizowano następujące zbiory danych dotyczące gruźlicy:
• dane zgromadzone w Krajowym Rejestrze Zachorowań na Gruźlicę, uzyskane z formularzy
zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy (ZLK-2) dotyczące przypadków zarejestrowanych w 2014 roku;
• wyniki lekowrażliwości prątków z rejestrów laboratoryjnych;
• dane zebrane przez Główny Urząd Statystyczny o zgonach według przyczyn;
• dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny o przypadkach gruźlicy jako choroby wskaźnikowej
AIDS oraz
• raport European Centre for Disease Prevention
and Control/WHO Regional Office for Europe.
Tuberculosis surveillance and monitoring in
Europe 2016. Stockholm: European Centre for
Disease Prevention and Control, 2016.
Współczynniki zapadalności/umieralności obliczono na 100 000 osób badanej populacji.

Table I. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by age groups. Poland 2005-2014. Rates per 100 000. Data
from National TB Register
Tabela I. Przypadki gruźlicy i zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w latach 2005 – 2014 w grupach wieku.
Współczynniki na 100 000 ludności. Dane Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę
Year

Number of cases in age groups (years)

Rates

Total

0-14

15-19

20-44

45-64

65+

Total

0-14

15-19

20-44

45-64

65+

2005

9269

99

156

2717

3760

2537

24.3

1.6

5.3

19.4

38.0

50.9

2006

8587

69

156

2529

3655

2178

22.5

1.1

5.5

18.0

36.4

42.8

2007

8614

74

135

2538

3762

2105

22.6

1.2

4.9

18.0

37.0

41.1

2008

8081

76

115

2248

3685

1957

21.2

1.3

4.3

15.9

35.8

38.1

2009

8236

99

131

2250

3704

2025

21.6

1.7

5.1

15.8

35.6

39.9

2010

7509

62

114

2086

3441

1806

19.7

1.1

4.6

14.6

32.8

34.9

2011

8478

111

130

2171

3895

2171

22.2

1.9

5.4

15.2

37.0

41.9

2012

7542

95

166

1996

3404

1881

19.6

1.6

7.3

13.8

32.1

34.8

2013

7250

116

113

1903

3241

1877

18.8

2.0

5.2

13.2

30.8

33.7

2014

6698

70

86

1787

3001

1754

17.4

1.2

4.1

12.4

28.7

30.4

RESULTS

WYNIKI

In 2014, 6698 cases of tuberculosis were reported
in Poland. This was 552 cases less than in the previous
year and 2571 cases less than in 2005. The incidence
rate of all forms of tuberculosis in 2014 was 17.4 per
100 000 population (later in the text, the denominator
in rates is skipped) and was lower by 7.4% as compared
with 2013 and lower by 28.4% than a decade ago in
2005 (24,3)(Tab. I).

W 2014 roku zarejestrowano 6 698 zachorowań na
gruźlicę, tj. o 552 zachorowania mniej niż w roku 2013
i 2 571 mniej niż w roku 2005.
W 2014 roku współczynnik zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wynosił w Polsce 17,4, co oznacza spadek tego współczynnika o 7,4% w porównaniu
z rokiem 2013 (18,8) i o 28,4% w porównaniu z rokiem
2005, w którym współczynnik wynosił 24,3 (Tab. I).
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Table II. Rank-list of voivodships by tuberculosis notification
rates Poland 2014. Rates per 100 000 population.
Data from National TB Register
Tabela II. Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę
wszystkich postaci w Polsce w roku 2014.
Współczynniki na 100 000 ludności. Dane Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę
Voivodships

Rates

Rank-list

Rates

Poland

17.4 Poland

1. Dolnośląskie

18.8 1. Wielkopolskie

9.3

2. Kujawsko-pomorskie

13.7 2. Podlaskie

11.2

3. Lubelskie

26.5

4. Lubuskie

14.0 4. Zachodnio-pomorskie

11.6

5. Łódzkie

22.8 5. Opolskie

13.2

6. Małopolskie

16.0 6. Kujawsko-pomorskie

13.7

3. Warmińskomazurskie

17.4

11.5

7. Mazowieckie

18.3 7. Lubuskie

14.0

8. Opolskie

13.2 8. Pomorskie

14.4

9. Podkarpackie

15.8 9. Podkarpackie

15.8

10. Podlaskie

11.2 10. Małopolskie

16.0

11. Pomorskie

14.4 11. Mazowieckie

18.3

12. Śląskie

25.1 12. Dolnośląskie

18.8

13. Świętokrzyskie

23.4 13. Łódzkie

22.8

14. Warmińskomazurskie

11.5 14. Świętokrzyskie

23.4

15. Wielkopolskie

9.3

25.1

15. Śląskie

16. Zachodnio-pomorskie 11.6 16. Lubelskie

26.5

In 2014, as in previous years, considerable
differences in the incidence of tuberculosis between
the voivodships were observed (Tab. 2). The
highest incidence of tuberculosis was recorded in
the voivodship lubelskie – rate 26.5; śląskie – 25.1;
świętokrzyskie – 23.4 and łódzkie – 22.8. The lowest
incidence of tuberculosis in the country was recorded
in voivodship wielkopolskie – 9.3; podlaskie – 11.2
and warmińsko-mazurskie – 11.5. The increase of TB
incidence in comparison with the previous year was
noted in 2 voivodships only: in podkarpackie (from
13,1 to 15,8) and śląskie (from 25,1 to 23,9).
6 066 cases (90.6% of all TB patients in Poland)
were the cases newly diagnosed in 2014 and not
previously treated (rate 15.8). 632 patients (9.4% of
all cases, rate 1.6) had anti-TB treatment in the past
(retreatment cases).
6 311 cases (94.2% of all TB patients in 2014) were
the cases of pulmonary tuberculosis; rate 16.4. Subjects
with diagnosis of caseous pneumonia accounted
for 0.3% of all TB cases, with fibrous-cavernous
tuberculosis for 0.5%. In 2005 the proportion of cases
of caseous pneumonia was 1,9%; of fibrous-cavernous
tuberculosis – 1,5%.

Utrzymują się znaczne różnice zapadalności
na gruźlicę między województwami. W 2014 roku
najwyższe współczynniki zapadalności na gruźlicę
wszystkich postaci zarejestrowano w województwach:
lubelskim 26,5; śląskim – 25,1; świętokrzyskim –23,4;
łódzkim – 22,8 zaś najniższe w województwach: wielkopolskim – 9,3; podlaskim – 11,2 i warmińsko-mazurskim – 11,5 (Tab. II ).
W 2014 roku w 13 województwach wystąpił spadek zapadalności na gruźlicę w porównaniu z rokiem
poprzednim, w woj. łódzkim współczynnik zapadalności nie zmienił się. Współczynniki zapadalności wyższe niż w roku 2013 stwierdzono w woj. podkarpackim
(wzrost z 13,1 na 15,8) i śląskim (25,1 vs. 23,9).
W 2014 roku 90,6% wszystkich zachorowań
w Polsce stanowiły nowe zachorowania, w liczbie 6
066, co dawało współczynnik zapadalności - 15,8.
Prawie 10% - 632 chorych miało już gruźlicę w przeszłości. Ponowne zachorowania stanowiły 9,4% ogółu
zgłoszonych przypadków, co dawało współczynnik zapadalności w tej grupie 1,6.
Najczęstszą postacią gruźlicy była gruźlica płuc.
W 2014 roku odnotowano 6 311 przypadków gruźlicy płuc stanowiących 94,2% wszystkich zachorowań
(współczynnik 16,4). W 2014 roku większość chorych (93,5%) miała gruźlicę naciekową płuc. Gruźlicę
włóknisto-jamistą płuc stwierdzono jedynie u 0,3%
chorych; serowate zapalenie płuc i prosówkę gruźliczą
rozpoznano u 0,5% przypadków.
Gruźlica pozapłucna towarzyszyła gruźlicy płuc
w 35 przypadkach. Chorzy ze zmianami gruźliczymi
w innych narządach niż płuca mający również gruźlicę płuc są rejestrowani jako przypadki gruźlicy płuc.
Chorzy wyłącznie na gruźlicę pozapłucną – 387 przypadków (współczynnik 1,0), stanowili 5,8% ogółu
chorych zarejestrowanych w 2014 roku. Najczęstszą
postacią gruźlicy pozapłucnej było gruźlicze zapalenie opłucnej – 148 zachorowań – 38,2% wszystkich
przypadków o lokalizacji pozapłucnej. Kolejne co do
liczby chorych postacie pozapłucne to gruźlica kości
i stawów – 58 chorych, w tym 22 przypadki gruźlicy
kręgosłupa; gruźlica obwodowych węzłów chłonnych
– 48 chorych, gruźlica narządów moczowo-płciowych – 33 chorych, w tym 29 przypadków gruźlicy
układu moczowego i 4 przypadki gruźlicy narządów
płciowych. Osiem osób, wśród których nie było nikogo w wieku od 0 do 19 lat, zachorowało na gruźlicze
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.
W 2014 roku gruźlica została potwierdzona bakteriologicznie u 4 781 chorych (71,4%), w tym w 4 603
przypadkach gruźlicy płuc (72,9% chorych na gruźlicę
płuc). Współczynnik zapadalności na wszystkie postaci gruźlicy potwierdzonej bakteriologicznie wyniósł
12,4; na gruźlicę płuc – 12,0 (Tab. III). W grupie 387
chorych na gruźlicę pozapłucną rozpoznanie potwier265
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Purely extrapulmonary tuberculosis was diagnosed
in 387 patients (5.8% of all registered cases – rate 1.0).
Most patients had pleural TB (148 cases), the next was
bone and joint TB (58 cases, including 22 with spinal
manifestation), peripheral lymph node TB (48 cases)
and urogenital TB (33 cases). 8 subjects suffered from
tuberculous meningitis and other central nervous
system manifestation of TB. There were no children
and no teenagers diagnosed with TB meningitis in
2014.
Bacteriological confirmation was obtained in 4781
TB patients (71.4% of all TB cases) and in 4603 cases
with pulmonary TB (72.9% of all pulmonary TB cases).
Incidence rate of all bacteriologically confirmed TB
was 12.4; of pulmonary tuberculosis – 12.0 (Tab. III).
Extrapulmonary tuberculosis was confirmed by
culture in 46.0% of cases (178 patients).
Sputum smears were positive in 2800 subjects
(44.4% of all patients with pulmonary tuberculosis;
rate 7.3). In 2014, as earlier, there were differences
between voivodships relating the proportion of TB
cases with bacteriological confirmation. The percentage
of cases with bacteriological confirmation among all
pulmonary cases ranged from 61.0% in voivodship
lubuskie to 90.0% in voivodship kujawsko-pomorskie.
The highest incidence rates of bacteriologically
confirmed TB were found in voivodship lubelskie –
18.0; świętokrzyskie – 17.2; śląskie – 15.4 and łódzkie
– 14.8 while the lowest in voivodships wielkopolskie
– 7.1; warmińsko-mazurskie – 7.7 and lubuskie – 8.6.
In 2014, as in earlier years, the highest incidence
rates of TB were in oldest age groups. The rates grew
from 1.2 in children (age from 0 to 14 years) up to
30.4 in subjects aged 65 years and older (Table 1). The
oldest patients (aged ≥65 years) accounted for 26.2%
of all new cases; the patients aged 45-64 years- for
44,8%. The mean age of new cases of tuberculosis was
54.1 years.
Children with tuberculosis accounted for 1.0% of
the total number of cases (70 paediatric cases, 44 with
pulmonary and 26 with extrapulmonary TB). The most
common form of TB in children was tuberculosis of
the intrathoracic lymph nodes (14 cases).
Tuberculosis was confirmed by culture in 23
(32,9%) paediatric TB cases. In six children sputum
smears were also positive.
The highest incidence rates of tuberculosis in
children were recorded in voivodship mazowieckie
– 3.4 and śląskie – 2.8. In voivodships: lubuskie,
opolskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie and
zachodnio-pomorskie there were no children with TB.
In 2014 there were 86 cases of tuberculosis in the
group of adolescents aged from 15 to 19 years (rate
4.1). 97,7% of all teenagers with TB had pulmonary
TB. In 59 patients (68.6% of all adolescent cases) the
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dzono bakteriologicznie u 178 – 46,0%. Chorzy na
gruźlicę płuc, u których prątki stwierdzono również
w bakterioskopii, stanowili 44,4% wszystkich chorych
na gruźlicę płuc. Zarejestrowano 2 800 takich chorych
– współczynnik zapadalności 7,3. Odsetek przypadków gruźlicy płuc potwierdzonej bakteriologicznie
był, jak w latach ubiegłych, różny w poszczególnych
województwach: od 61,0 % w woj. lubuskim; 63,1%
w woj. śląskim i 65,6% w woj. łódzkim do 90,0%
w woj. kujawsko- pomorskim; 88,5% w woj. pomorskim i 87,4% w woj. podlaskim.
Najwyższe w kraju współczynniki zapadalności na
gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie stwierdzono
w województwach: lubelskim – 18,0; świętokrzyskim
– 17,2; śląskim – 15,4 i łódzkim 14,8. Najniższą zapadalność na gruźlicę potwierdzoną w posiewach odnotowano województwie wielkopolskim – 7,1; warmińsko-mazurskim – 7,7 i lubuskim – 8,6.
W 2014 roku, podobnie jak w poprzednich latach,
zapadalność na gruźlicę wzrastała wraz z wiekiem: od
współczynnika zapadalności 1,2 u dzieci do 14 roku
życia do współczynnika 30,4 w grupie osób w wieku
65 lat i starszych (Tab. I ). Mediana wieku zachorowań
na gruźlicę mieściła się w przedziale 55-59 lat. Osoby w wieku od 45 do 64 lat stanowiły 44,8% ogółu
chorych. Średnia wieku nowych chorych na gruźlicę
wynosiła 54,1 roku.
Zgłoszono 70 przypadków gruźlicy u dzieci do
14 roku życia, co stanowiło 1,0% ogółu zachorowań.
W grupie dzieci stwierdzono 44 przypadki gruźlicy płuc i 26 przypadków gruźlicy pozapłucnej. Najczęstszą postacią gruźlicy pozapłucnej u dzieci była
gruźlica węzłów chłonnych klatki piersiowej – 14
przypadków. Potwierdzenie bakteriologiczne uzyskano w 23 przypadkach dziecięcych, czyli w 32,9%
zachorowań w tej grupie wieku. Na tę liczbę składało
się 14 przypadków gruźlicy płuc, czyli 31,8% wszystkich przypadków gruźlicy płuc u dzieci oraz 9 przypadków gruźlicy pozapłucnej, tzn. 34,6% tej postaci choroby u dzieci. U sześciorga dzieci dodatni był
także wynik badania bakterioskopowego plwociny.
W 2014 roku większą niż w roku poprzednim liczbę
przypadków pediatrycznych zarejestrowano w 4 województwach: dolnośląskim (5 vs. 1); podkarpackim (2
vs. 1); podlaskim (2 vs. 0) i wielkopolskim (4 vs. 3).
W województwach: lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodnio-pomorskim
nie stwierdzono żadnego przypadku gruźlicy u dzieci
do lat 14. W województwie pomorskim odnotowano 1
przypadek gruźlicy w tej grupie wieku; w 5 województwach stwierdzono dwa przypadki gruźlicy dziecięcej.
Najwyższe współczynniki zapadalności na gruźlicę
u dzieci stwierdzono w województwach: mazowieckim – 3,4 i śląskim – 2,8.
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disease was bacteriologically confirmed. 34 teenagers
had positive sputum smears. The highest numbers
of teenagers with TB was found in voivodship
mazowieckie – 19; śląskie – 14 and łódzkie – 11. The
highest incidence rate of tuberculosis in the age group
from 15 to 19 years was in voivodship opolskie – 9.5;
the lowest in lubuskie – 0.0 (no case). The highest
incidence of culture confirmed pulmonary tuberculosis
was also found in the youth from voivodship opolskie
(rate 7.6). In the group of adolescents in voivodship
łódzkie there was the highest incidence of sputum
smear positive pulmonary tuberculosis (rate 4,7- 6
cases).
In 2014, as in previous years, the male-to-female
ratio in all TB cases was >2. The proportion of men
among all TB cases was 68,4%. There were 4 582
cases registered in men – rate 24.6 and 2 116 cases
in women – rate 10.7. The biggest differences in
incidence between males and females were observed
in age group 45-49 (40.4 vs. 9.3) and in age group 5054 (48.3 vs. 11.5) (Fig. 1). The lowest incidence rate
of tuberculosis in Poland was in women in voivodship
wielkopolskie (5.5); the highest – in men in the
voivodship śląskie (37.0).

W 2014 roku zarejestrowano 86 przypadków gruźlicy u młodzieży w wieku od 15 do 19 lat – współczynnik 4,1. Większość nastoletnich chorych – 97,7% – miała
gruźlicę płuc. W odróżnieniu od dzieci, u znaczącego odsetka młodocianych (68,6%- 59 osób) rozpoznanie gruźlicy było definitywne, czyli potwierdzone dodatnim wynikiem posiewu pobranych materiałów. Dodatni wynik
bakterioskopii plwociny miało 34 nastolatków. Największą liczbę nastolatków chorych na gruźlicę odnotowano
w woj. mazowieckim – 19; śląskim – 14 i łódzkim – 11.
Najwyższą zapadalność na gruźlicę w tej grupie wieku –
współczynnik 9,5 – stwierdzono w woj. opolskim. W 8
województwach stwierdzono wzrost zapadalności na
gruźlicę u młodzieży w porównaniu z rokiem 2013, w 7spadek. W woj. lubuskim nie odnotowano żadnego zachorowania. Znaczące obniżenie współczynnika zapadalności stwierdzono w woj. lubelskim (4,0 vs. 13,0), w woj.
dolnośląskim (2,8 vs. 5,9) i mazowieckim (7,0 vs. 13,6).
Najwyższy w Polsce współczynnik zapadalności na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie miała młodzież
woj. opolskiego – 7,6. Najwyższą zapadalność na gruźlicę płuc z dodatnim wynikiem bakterioskopii plwociny
u młodzieży stwierdzono w Łódzkiem – współczynnik
4,7; było tam 6 takich przypadków.

Table III. Culture confirmed cases of pulmonary tuberculosis and notification rates by age groups, Poland 2005-2014. Rates
per 100 000. Data from National TB Register
Tabela III. Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w latach 2005-2014 w grupach wieku.
Współczynniki na 100 000 ludności. Dane Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę
Number of cases in age groups (years)
Rates
Year
Total
0-14
15-19 20-44 45-64
65+
Total
0-14
15-19 20-44 45-64
65+
2005

5169

16

92

1722

2057

1282

13.6

0.3

3.2

12.3

20.8

25.7

2006

4989

9

75

1668

2103

1134

13.1

0.2

2.7

11.9

21.0

22.3

2007

5200

20

78

1686

2261

1155

13.7

0.3

2.8

11.9

22.3

22.6

2008

4892

19

71

1505

2238

1059

12.8

0.3

2.7

10.6

21.8

20.6

2009

5035

13

77

1547

2252

1146

13.2

0.2

3.0

10.9

21.7

22.3

2010

4585

15

71

1395

2098

1006

12.0

0.3

2.9

9.8

20.0

19.4

2011

5327

19

70

1525

2466

1247

13.9

0.3

2.9

10.7

23.4

24.1

2012

4870

17

87

1458

2246

1062

12.6

0.3

3.8

10.1

21.2

19.7

2013

4663

13

56

1389

2133

1072

12.1

0.2

2.6

9.6

20.2

19.2

2014

4603

14

58

1356

2073

1102

12.0

0.2

2.8

9.4

19.8

19.1

4 103 cases of TB in urban areas (rate 17.7) and
2 595 cases among the rural population (rate 17.0) were
registered. In the past the epidemiological situation of
tuberculosis in Poland was worse in rural than in urban
areas. In 2014, the fifth time in the history of Register,
the incidence of TB in rural areas was lower than in
urban population.
Tuberculosis was diagnosed in 152 prisoners
(incidence rate was 192.4 per 100 000 inmates). Among
cases registered with tuberculosis in 2014, there were 49

W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich,
zapadalność na gruźlicę w grupie mężczyzn była ponad dwukrotnie wyższa niż u kobiet. Zarejestrowano
4 582 zachorowań w grupie mężczyzn – współczynnik
zapadalności 24,6 i 2 116 zachorowań w grupie kobiet
– współczynnik 10,7. Zachorowania mężczyzn stanowiły 68,4% ogółu zachorowań. Największa różnica
zapadalności w zależności od płci występowała u osób
w wieku od 45 do 49 lat (40,4 vs. 9,3), i 50 do 54 lat
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foreign-born patients (0.7% of all TB cases). The mean
age of cases with foreign citizenship was 34.3 years. In
2014, according to the data obtained from the National
Institute of Public Health - National Institute of Hygiene,
in 13 patients tuberculosis was AIDS indicative disease.

(48,3 vs. 11,5) (Fig. 1). Najwyższy współczynnik zapadalności na gruźlicę stwierdzono wśród mężczyzn
w woj. śląskim – 37,0; najniższy- u kobiet w Wielkopolsce – 5,5.

Fig.1. Tuberculosis notification rates by sex and age. Poland in 2014. Rates per 100000 population. Data from National TB
Register
Ryc.1. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wg płci i wieku w Polsce w 2014 roku. Współczynniki na 100 000
ludności. Dane Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

35 patients with MDR-TB were registered in 2014.
MDR-TB is defined as tuberculosis caused by bacilli
resistant to rifampicin and isoniazid. Subjects with
MDR-TB constituted 0.8% of cases with known drug
susceptibility testing results (DST results were available
in 93.3% of all TB cases with positive cultures- 4459
cases). Resistance to isoniazid only was detected in 97
cases (2.2% of cases with known DST results).
Mortality from tuberculosis has been calculated by the
Central Statistical Office on the basis of death certificates.
Tuberculosis was considered the underlying cause of
death in 532 of the deceased in 2013 (1.4 deaths per 100
000 population). 518 subjects died because pulmonary
tuberculosis. Extrapulmonary tuberculosis was cause
of death in 14 persons. Deaths from tuberculosis were
0.14% of all deaths and 27.1% of deaths due to infectious
and parasitic diseases in Poland in 2013.
The highest mortality rate (3.7) was in the age group
of 65 years and more. The largest number of persons
that died from TB (265) was aged 45-64 years; rate 2.5.
In 2013, there was no TB death from TB in children
and one death in adolescent. Mortality due to TB was
more than 3.6 times higher in men – 416 death – than
in women – 116 death; rates respectively – 2.2 and 0.6.
Similar differences were observed also in the previous
years. The highest death rates from tuberculosis were
registered in voivodship łódzkie (2.3) and śląskie
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W 2014 roku zapadalność na gruźlicę mieszkańców miast była wyższa w porównaniu z ludnością
wiejską – 17,7 vs. 17,0. Przewaga zapadalności w miastach utrzymuje się od 5 lat. Zarejestrowano 4 103
przypadki gruźlicy w miastach i 2 595 na wsi.
Wśród osób chorych na gruźlicę zarejestrowanych
w 2014 roku było 49 cudzoziemców – 0,7% wszystkich
przypadków, w tym dwoje dzieci. Średnia wieku cudzoziemców chorych na gruźlicę wynosiła 34,3 roku. W 2014
roku, podobnie jak w latach poprzednich, zachorowania
na gruźlicę u osób zakażonych HIV nie były liczne. Wg.
danych Narodowego Instytutu Zdrowia PublicznegoPaństwowego Zakładu Higieny, gruźlica była chorobą
wskaźnikową u 13 chorych na HIV/AIDS. Areszty śledcze i zakłady karne zgłosiły w 2014 roku 152 przypadki
gruźlicy wykrytej u osób tam osadzonych (współczynnik
zapadalności 192,4 na 100 000 osadzonych).
W 2014 roku zarejestrowano 35 chorych, u których rozpoznano gruźlicę wielolekooporną (multidrug
resistant tuberculosis- MDR-TB). Siedmioro chorych
na MDR-TB było cudzoziemcami. MDR-TB stanowiła 0,8% przypadków ze znanymi wynikami lekowrażliwości (w 2014 roku dane o lekowrażliwości dostępne
były u 93,3% chorych z dodatnimi wynikami posiewów – 4 459 osób). Stwierdzono ponadto 97 chorych
z opornością wyłącznie na izoniazyd (2,2% przypadków ze znanymi wynikami lekowrażliwości).
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(2.1), the lowest – in Wielkopolska (0.6) in voivodship
podkarpackie (0.7) and kujawsko-pomorskie (0.8). The
highest mortality rate in Poland in 2013 was found in
men in voivodship łódzkie (3.8); the lowest (0,2) – in
women in voivodships opolskie and podkarpackie.

DISCUSSION
In 2014, the incidence rate of tuberculosis in
Poland was lower compared to the previous year (17,4
vs. 18.8). The overall annual decrease in TB incidence
rates in the last five years was 2.1% and was lower than
that in the previous five-year period, between 2005 and
2009 (2.3%).
In 2014, 58,008 cases of TB were reported in 29
EU and EEA Member States (with the exception of
Italy and Lichtenstein which did not provide data).
Under the assumption that Italy would have reported
a similar number of TB cases as in 2013, the overall
incidence rate would be 11.9.
In 18 EU/EEA countries the incidence rates were less
than 10; in Romania, Lithuania, Latvia, Bulgaria, Portugal
and Estonia the incidence rates were above 20.To the
group of European countries with the lowest incidence
rates belong Iceland – 2.7; Greece – 4.7; Cyprus – 4.8;
Czech Republic – 4.9; Finland – 4.8; Malta – 4.8. The
incidence rate in Germany was – 5.6; in Slovakia – 6.2.
The highest TB incidence rate in 2014 was recorded in
Romania – 79.7; the lowest in Iceland – 2.7.
Half of all TB cases in EU/EEA occurred in
the three countries - Romania, the UK and Poland.
Romania alone accounted for 27.4% of all cases.

Gruźlica w Polsce w 2014 roku
W 2013 roku gruźlica była przyczyną zgonu 532
osób. Współczynnik umieralności – 1,4 – był niższy
niż w roku poprzednim (1,6). Podobnie jak w latach
poprzednich główną przyczyną zgonów z powodu
gruźlicy była gruźlica płuc – zmarło na nią 518 chorych. Największa liczba zmarłych na gruźlicę (265) to
osoby w wieku od 45 do 64 lat (współczynnik umieralności 2,5). Najwyższy współczynnik umieralności
z powodu gruźlicy stwierdzono w grupie wieku ≥ 65
lat – 3,7 (4,4). Nie odnotowano żadnego zgonu na
gruźlicę u dzieci do lat 14; wśród młodzieży w wieku
od 15 do 19 lat nastąpił z tej przyczyny jeden zgon.
Zgony z powodu gruźlicy stanowiły 0,14% ogółu zgonów w 2013 roku w Polsce i 27,1% zgonów z powodu
wszystkich chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Liczba zgonów z powodu gruźlicy mężczyzn – 416
– była 3,6 razy wyższa niż kobiet – 116; współczynniki
odpowiednio – 2,2 i 0,6. Podobne różnice stwierdzano
także w ubiegłych latach.
Najwyższe w Polsce współczynniki umieralności
z powodu gruźlicy wszystkich postaci zarejestrowano
w województwie łódzkim – 2,3 i śląskim – 2,1; najniższe w woj. wielkopolskim – 0,6; podkarpackim – 0,7
i kujawsko-pomorskim – 0,8.
Najwyższy współczynnik umieralności z powodu gruźlicy zarejestrowano w 2013 roku u mężczyzn
w Łódzkiem – 3,8; najniższy – u kobiet w woj. opolskim i podkarpackim – 0,2.
Umieralność z powodu gruźlicy mieszkańców miast
była nieco wyższa niż mieszkańców wsi – 1,4 vs. 1,2.
DYSKUSJA
W 2014 roku w krajach Unii Europejskiej (UE)
i w pozostających poza UE krajach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG) zarejestrowano 58
008 przypadków gruźlicy; Włochy i Liechtenstein
nie zgłosiły danych. Współczynnik zapadalności na
gruźlicę obliczony na 100 000 wszystkich mieszkańców wyniósł 11,9 (w Polsce – 17,4). Przy obliczaniu
współczynnika zapadalności przyjęto, że zapadalność
na gruźlicę we Włoszech jest taka sama, jak w 2013
roku. W 18 krajach UE/EOG współczynniki zapadalności były niższe niż 10 na 100 000 ale już kraje ze
współczynnikiem zapadalności < 20, jak Polska, uznawane są przez ECDC za kraje o zapadalności niskiej.
Do krajów o najniższej zapadalności należą: Islandia
– współczynnik 2,7; Cypr – 4,8; Czechy – 4,9; Grecja – 4,7; Finlandia – 4,8; Malta – 4,9. Współczynnik
zapadalności w Niemczech wynosił – 5,6; na Słowacji
– 6,2. Pięć krajów UE (Rumunia, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Portugalia i Estonia) miało współczynniki > 20.
Krajem o najwyższej w UE zapadalności była Rumunia (współczynnik 79,7), najniższej- Islandia (2,7). Połowa chorych na gruźlicę w UE/EOG pochodziła z 3
krajów- Rumunii (27%), Wielkiej Brytanii i Polski.
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26.8% (15 565) of all TB patients in EU / EEA in
2014 were born outside the reporting country or they
had no citizenship of this country. 74% of all foreignorigin TB patients registered in the EU / EEA stayed at
the time of diagnosis of the disease in France, Germany,
Italy, Spain and the UK. In 2014, all TB cases in
Iceland (8 subjects) were of foreign origin. The highest
percentage of foreign-origin TB cases was reported by
Norway (92.9%), Sweden (91.8%) and Malta (91.3%).
The lowest percentage of foreign origin persons in
the group of patients with tuberculosis was in Poland
(0.7%), Bulgaria (0.6%) and Romania (0.3%)
The previously untreated new cases represented
76.2% of all cases of tuberculosis in EU/EEA. In 8
countries only, excluding Poland, the proportion of
patients treated in the past exceed 10%.
In Poland culture confirmation of tuberculosis was
reported for higher proportion of cases than in all EU/
EEA countries (in EU/EEA it was 65.3 % of all cases;
in Poland – 71.4 %). The lowest proportion of cases
without bacteriological confirmation was found in
Hungary (58.5) and Bulgaria (43.4%).
In Poland, for the last 50 years the incidence rates
of TB has been growing along with the age group. In
EU/EEC countries with the high proportion of foreignorigin TB cases there is a preponderance of younger
adults (in 2014, the highest incidence rate – 13.8 – was
in the age group 25-44 years). Immigrants with TB are
overall younger than native cases (in Poland 34.3 vs.
54.1 years). The largest proportion of TB patients older
than 64 years was notified in Finland and in Slovenia
(45.0%).
In Poland, the proportion of children under 15 years
of age among all patients with tuberculosis is constantly
low. In 2014, paediatric TB accounted for 1.0% of all
TB cases. The low incidence of paediatric TB suggest
that the impact of recent transmission on the current
TB dynamics is small and that in Poland there are not
many families with children from countries with bad
epidemiological situation of tuberculosis.
In the EU/EEA countries the percentage of children
was 4,1% among all TB cases; France, Romania, Spain
and the United Kingdom contributed 66.3% of the
paediatric TB subset. The average incidence rate in this
age group (2.8 ) in EU/EEA countries was also higher
than in Poland (1.2). The highest incidence rates of TB
in children were reported in Romania (20.7), Bulgaria
(14.6), Latvia (13.9), it means in countries with the worst
epidemiological situation of tuberculosis in EU/EEA.
In 2014, the male-to-female ratio in new cases
and relapses in EU/EEA countries was 1.6:1. In 9
countries, including Poland, the proportion of men
with tuberculosis was more than two times higher than
proportion of women; in Malta 2.8 times more.
In Poland, 2014, as in previous years, the proportion
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W 2014 roku 27% wszystkich przypadków gruźlicy w UE/EOG stanowiły osoby urodzone w innym
kraju niż kraj zgłaszający zachorowanie lub bez obywatelstwa tego kraju. Cztery kraje zgłosiły 74,0%
wszystkich cudzoziemców chorych na gruźlicę zarejestrowanych w UE/EOG : Francja, Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania. W Islandii wszyscy chorzy na
gruźlicę z 2014 roku (8) osób, byli cudzoziemcami.
Do grupy krajów o najwyższym odsetku imigrantów
wśród chorych na gruźlicę należała także Norwegia
(92,9%), Szwecja (91,8%) i Malta (91,3%). Odsetek
cudzoziemców w zbiorowości chorych na gruźlicę był
najniższy w Polsce (0,7%), Bułgarii (0,6%) i Rumunii
(0,3%).
W krajach UE/EOG 76,2% wszystkich zachorowań stanowiły nowe, nieleczone w przeszłości przypadki. W 8 krajach, nie było w tej grupie Polski, odsetek chorych leczonych ponownie przekraczał 10%.
W Polsce większy niż w krajach UE/EOG odsetek
chorych miał gruźlicę rozpoznaną w sposób pewny,
definitywny, tzn. potwierdzoną dodatnimi wynikami posiewów (w UE/EOG 65,3%, w Polsce 71,4%).
Największy odsetek wątpliwych przypadków gruźlicy,
rozpoznanych jedynie na podstawie klinicznej, stwierdzono w Bułgarii (43,4%) i na Węgrzech (58,5%).
W Polsce od blisko pięćdziesięciu lat współczynniki zapadalności na gruźlicę są tym większe, im starsza jest grupa wieku, do której się odnoszą. W krajach,
w których epidemiologię gruźlicy kształtują imigranci, zjawisko to nie występuje. Najwyższa zapadalność
w krajach UE/EOG występuje w grupie wieku od 25
do 44 lat – współczynnik 16,5. Podobnie jak w Polsce
(34,3 vs.54,1 roku), imigranci chorzy na gruźlicę są
młodsi niż chorzy wywodzący się ze społeczności autochtonicznych tych krajów. Największy odsetek chorych na gruźlicę w wieku > 64 lat – 45% – stwierdzono
w Finlandii i na Słowenii.
W 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, odsetek przypadków gruźlicy pozapłucnej (5,8% ogółu
zachorowań) był w Polsce niski; w UE/EOG wynosił 21,8%, w Holandii i Wielkiej Brytanii przekraczał
45%. Jedynym krajem, gdzie odsetek zachorowań na
gruźlicę pozapłucną był niższy niż w Polsce były Węgry (3,2%).
W Polsce odsetek dzieci chorych na gruźlicę jest
mały (1,0% ogółu chorych), co można tłumaczyć niską
transmisją zakażenia prątkiem gruźlicy w społeczeństwie a także niewielkim napływem do Polski rodzin
z dziećmi z krajów o złej sytuacji epidemiologicznej
gruźlicy. W krajach UE/EOG odsetek dzieci wśród
ogółu chorych na gruźlicę wynosił 4%; współczynnik
zapadalności w grupie pediatrycznej (2,8) także był
wyższy niż w Polsce (1,2). Najwyższe wskaźniki zapadalności na gruźlicę u dzieci odnotowano w Rumunii
(20,7), Bułgarii (14,6) i na Łotwie (13,9),.

Tuberculosis in Poland in 2014
of purely extrapulmonary tuberculosis in the total
number of cases was low (5.8%). In the EU/EEA
countries the overall proportion of extrapulmonary
TB was 22 %, in Netherlands and United Kingdom
exceed 45%. The only country where the proportion
of extrapulmonary TB was lower than in Poland was
Hungary (3.2%).
For 2014, 16 EU/EEA countries reported 731
TB cases in prisons. TB cases in prisons accounted
for 1.9% of new cases notified overall, but in Latvia
for 7.2%. The average incidence rate was 181.3 per
100 000 inmates (in Poland – 192. 4).
In 2014, for 64.6 % of 32 892, TB patients from
21 countries HIV status was reported.
Of 21 243 cases with known HIV status, 1051
(4.9%) were reported as HIV-positive. The highest
numbers of HIV-co-infected TB cases were found
in Romania – 311, in Spain – 233 and in Portugal –
221. In Poland, TB patients are not routinely tested
for the presence of HIV infection. Known is, what is
the number of people in whom tuberculosis was AIDS
indicative disease. In 2014 there were only 13 such
patients.
In Poland the proportion of cases with MDR-TB in
patients with known drug susceptibility testing results
was lower than average in EU/EEA countries (0.8%
vs. 4%). As in previous years, MDR-TB was most
prevalent in three Baltic countries. This form of TB
was reported for 12-26% of cases tested in Estonia,
Latvia and Lithuania.
Mortality due to tuberculosis calculated from death
certificates, decreased in Poland over the past five
years (in 2009 the ratio was 2.0; in 2013 – 1.4).
SUMMARY AND CONCLUSIONS
In 2014, the incidence of tuberculosis and mortality
from tuberculosis in Poland was lower than in the
preceding year.
There were, as in previous years, differences in TB
incidence between voivodships. In some voivodships
the TB incidence (9,3- 11.5) was lower than the average
in EU/EEA countries. In Poland, unlike in many EU/
EEA countries the participation of foreign-origin
persons among TB patients is low. In Poland, male
predominance among TB patients is higher than in vast
majority of EU and EEA countries. In Poland, which is
not a typical phenomenon in Europe, the highest
TB incidence rates occur in older age groups. In
Poland, the proportion of children, of persons infected
with HIV and of cases with MDR-TB in the total
number of TB patients is lower than the average in the
EU/EEA countries.

Gruźlica w Polsce w 2014 roku
W UE/EOG stwierdza się przewagę mężczyzn
wśród chorych na gruźlicę (1,6:1). Ponad dwukrotną
przewagę mężczyzn, jaka jest w Polsce, stwierdzono
tylko w 9 krajach UE; najwyższą (2,8:1)- na Malcie.
Zachorowania na gruźlicę wśród więźniów w 2014
roku stanowiły 1,9% wszystkich przypadków w krajach UE/EOG z zapadalnością zbliżoną do polskiej –
181,3 na 100 000 osadzonych w zakładach karnych.
Najwyższy odsetek więźniów w całej grupie chorych
na gruźlicę stwierdzono na Łotwie (7,2%).
W 2014 roku wynik badania HIV był znany
w 21 243 przypadkach, pochodzących z 21 krajów UE/
EOG, wykonujących badania na obecność HIV u chorych na gruźlicę; dodatni wynik stwierdzono u 4,6%
(1051) badanych osób. Najwięcej chorych na gruźlicę
zakażonych HIV zdiagnozowano w Rumunii (311),
Hiszpanii (233) i Portugalii ( 221). W Polsce liczba
osób zakażonych HIV, u których gruźlica była chorobą
wskaźnikową dla AIDS, jest od lat niska.
Odsetek przypadków MDR-TB jest w Polsce
niższy niż w UE/EOG (0,8% vs. 4% wszystkich chorych ze znanymi wynikami lekowrażliwości). Kraje
o największym rozpowszechnieniu MDR-TB, gdzie
ta postać stanowi od 12 do 26% przypadków gruźlicy,
to Estonia, Łotwa i Litwa.
Umieralność z powodu gruźlicy zmniejszyła się
w Polsce w ostatnim pięcioleciu od 2,0 w 2009 roku
do 1,4 w roku 2013.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W 2014 roku zapadalność i umieralność na gruźlicę w Polsce była niższa niż w roku poprzednim.
Utrzymują się różnice współczynników zapadalności
w poszczególnych województwach. W województwach o najniższych współczynnikach zapadalności
(9,3- 11,5) są one niższe niż przeciętny w krajach
UE/EOG. W odróżnieniu od wielu krajów UE i EOG
udział imigrantów w zbiorowości chorych na gruźlicę
jest w Polsce niewielki. W Polsce wśród chorych na
gruźlicę dominują mężczyźni w stopniu większym niż
w przeważającej liczbie krajów UE i EOG. W Polsce,
co nie jest w Europie zjawiskiem typowym, najwyższy współczynnik zapadalności stwierdza się u osób
w wieku podeszłym. W Polsce odsetek dzieci w całej
zbiorowości chorych na gruźlicę, odsetek osób zakażonych HIV i przypadków MDR-TB jest niższy niż
przeciętne w krajach UE i EOG.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Syphilis, similar to most other sexually transmitted infections, disproportionally affects
females more than males, including the risk of adverse outcome of pregnancy and infection in foetus.
OBJECTIVE. To describe and analyse all cases of syphilis among female patients (pregnant and non-pregnant)
treated in Bialystok, Poland in 2000-2015.
MATERIAL AND METHODS. Retrospective analysis of sociodemographic, epidemiological and clinical
characteristics of pregnant and non-pregnant syphilis-positive females.
RESULTS. From 2000 to 2015, 47 females were treated for syphilis: 17 (36.2%) were pregnant and 30 (63.8%)
non-pregnant. The majority of patients in both groups were residents of urban areas (64.7% and 73.3%, P=0.6),
and were married or in a long-standing relationship (94.1% and 60.0%, P=0.01). At least five lifetime sexual
contacts had 17.5% of pregnant and 3.3% of non-pregnant females (P=0.04). The steady partner was the most
probable source of infection in both groups (76.6% and 66.6%, P=0.4). Early latent syphilis was the most
frequent stage of the disease in the pregnant women (94.1%) and secondary syphilis in the non-pregnant females
(43.3%). In 58.8% of the pregnant females the first serological test for syphilis was performed after 10th week
of pregnancy and nearly half of them did not present to any follow-up visit after treatment. In about one third of
patients sexual contacts were not examined.
CONCLUSIONS. Syphilis among females, especially pregnant ones, remains a problem in North-East Poland.
Syphilis screening is frequently conducted too late in the pregnancy, increasing the risk of infection in the foetus.
Pregnant females frequently do not attend follow-up visits. Contact notification should also be improved.
Key words: syphilis, females, pregnancy
STRESZCZENIE
WSTĘP. Kiła, podobnie jak większość zakażeń przenoszonych drogą płciową w większym stopniu dotyka kobiet niż mężczyzn niosąc także ryzyko niepomyślnego przebiegu ciąży i zakażenia płodu.
CEL. Przedstawienie i analiza wszystkich przypadków kiły u kobiet (ciężarnych i niebędących w ciąży) leczonych w Białymstoku w latach 2000-2015.
MATERIAŁ I METODY. Retrospektywna analiza i porównanie danych socjo-demograficznych, epidemiologicznych i klinicznych zakażonych kiłą kobiet ciężarnych i niebędących w ciąży, leczonych w Białymstoku.
WYNIKI. W analizowanych latach leczono z powodu kiły 47 kobiet: 17 (36,2%) w ciąży i 30 (63,8%) nieciężarnych. Większość kobiet w obu grupach była mieszkankami miast (64,7% i 73,3%, p=0.6), była zamężna lub
pozostawała w stałym związku (94,1% i 60,0%, p=0.01). Co najmniej pięciu partnerów seksualnych w ciągu
całego życia miało 17,5% pacjentek ciężarnych i 3,3% - nieciężarnych (p=0,04). Najbardziej prawdopodobnym
źródłem zakażenia w obu grupach był stały partner (76,6% i 66,6%, p=0,4). U kobiet z kiłą najczęściej rozpoznawano kiłę wczesną utajoną (94,1%), natomiast u nieciężarnych – kiłę drugiego okresu (43,3%). Pierwsze badanie serologiczne w kierunku kiły po dziesiątym tygodniu ciąży miało wykonane 58,8% pacjentek ciężarnych,
a ponad połowa z nich nie zgłosiła się do wyznaczonych kontroli po leczeniu. Nie udało się zbadać kontaktów
około jednej trzeciej pacjentek.
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WNIOSKI. Kiła wśród kobiet, szczególnie ciężarnych, pozostaje problemem zdrowia publicznego w północno-wschodniej Polsce. Przesiewowe badania w kierunku kiły u ciężarnych są często wykonywane zbyt późno,
zwiększając ryzyko zakażenia płodu. Kobiety w ciąży często nie zgłaszają się do kontroli po leczeniu kiły. Poprawy wymaga badanie kontaktów pacjentek z kiłą.
Słowa kluczowe: kiła, kobiety, ciąża
INTRODUCTION

WSTĘP

Syphilis is one of the curable sexually transmitted
infections mandatorily reported mainly globally. The
disease, similar to mainly all other sexually transmitted
infections, disproportionally affects women more than
men and can result in negative outcomes of pregnancy
and mother-to-child transmission of infection in utero
or during delivery (1). The frequency of mother-tochild transmission of syphilis ranges from 10 to 70%,
depending on stage of maternal syphilis and gestational
age (2). Screening for syphilis in pregnancy can be one
of the most cost-effective medical intervention (3).
According to the latest World Health Organization
(WHO) estimates, there were 5.6 million of new
cases of syphilis among adults (15-49 years of age)
worldwide in 2012 (4). The incidence of syphilis in the
European Union and European Economic Area (EU/
EEA) in 2013 was 5.4 cases per 100,000 inhabitants,
and 62% of these cases were reported from Germany,
United Kingdom, Spain and Romania. In 2013, the
number of reported congenital syphilis cases in the
EU/EEA was 65 (5).
In Poland, the incidence of syphilis (all cases) in 2015
was 3,51 (preliminary data) and the average incidence
of acquired infectious syphilis has been relatively low,
i.e. approximately 2.0 cases per 100,000 inhabitants in
the years 2000-2015 with a male to female ratio ranging
from 2.5 to 3.6. The total number of syphilis cases in
pregnancy and congenital syphilis cases was around
750 in 2000-2015 (746 until 2014; data not available for
2015 yet) and 203, respectively (6).
The aim of the present study was to describe
and analyze all cases of syphilis among female
patients treated at the Department of Dermatology
and Venereology, Medical University of Bialystok
and Regional Dermatological – Venereological Outpatients’ Clinic in Bialystok, Poland in 2000-2015.

Kiła jest jedną z wyleczalnych chorób przenoszonych drogą płciową i zasadniczo na całym świecie
podlega obowiązkowej zgłaszalności. Podobnie jak
w przypadku innych zakażeń przenoszonych drogą
płciową (zpdp) kiła w zdecydowanie większym stopniu dotyka kobiet niż mężczyzn, niosąc także ryzyko
niepomyślnego przebiegu i zakończenia ciąży, w tym
zakażenia płodu krętkiem bladym wewnątrzmacicznie
lub dziecka podczas porodu (1). Częstość zakażeń płodu wynosi od 10 do 70%, w zależności od okresu kiły
u kobiety i wieku ciążowego (2). Badania przesiewowe w kierunku kiły wśród ciężarnych mogą być jedną
z najbardziej opłacalnych interwencji medycznych (3).
Zgodnie z danymi szacunkowymi Światowej Organizacji Zdrowia na świecie było 5,6 miliona nowych
przypadków kiły u osób dorosłych w wieku 15-49 lat
(4). W 2013 roku w Unii Europejskiej i Europejskiej
Strefie Ekonomicznej (ang. European Union/European
Economic Area - EU/EEA) zapadalność na kiłę wynosiła 5,4 przypadku na 100 000 ludności; 62% wszystkich przypadków zgłoszono z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Rumunii. W 2013 r. w krajach EU/
EEA zgłoszono 65 przypadków kiły wrodzonej (5).
W Polsce zapadalność na kiłę ogółem w 2015 r.
wynosiła 3,51 przypadku na 100 000 ludności (dane
wstępne), a w latach 2000-2015 średnia zapadalność
na kiłę nabytą była względnie niska i wynosiła około
2,0 przypadków na 100 000 ludności. Wskaźnik zachorowań wśród mężczyzn do zachorowań wśród kobiet wynosił od 2,5 do 3,6. W tych samych latach liczba przypadków kiły wśród ciężarnych oraz liczba kiły
wrodzonej wynosiła odpowiednio: około 750 (746 do
2014 roku, brak danych za rok 2015) i 203 (6).
Celem pracy było przedstawienie i analiza przypadków kiły wśród kobiet leczonych w Klinice Dermatologii i Dermatologii Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku oraz w Wojewódzkiej Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej w Białymstoku w latach
2000-2015.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

A retrospective analysis was conducted on medical
records of two groups of syphilis-positive females
(pregnant and non-pregnant females) treated at the
Department of Dermatology and Venereology and

Poddano retrospektywnej analizie dokumentację
medyczną dwóch grup pacjentek leczonych w latach
2000-2015: ciężarnych i niebędących w ciąży. Z wyjątkiem dwóch pacjentek, wszystkie miały potwier-
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Regional Out-patients Clinic in Bialystok, Poland
in 2000-2015. All except two of the females had
a confirmed diagnosis of syphilis according to the
Polish case definitions, which are in accordance with
the EU/EEA case definition (7,8). The two remaining
females included one female for which biologically
false positive results of serological test for syphilis
(STS) neither could be confirmed or falsified and one
female that was diagnosed with syphilis in the past
and now received prophylactic treatment in the second
part of pregnancy. The following epidemiological
variables were analysed for all females: age, residency
(rural vs. urban), marital status, employment status,
number of life-time sexual contacts, source contact for
syphilis infection (casual vs. steady partner), stage of
syphilis, concomitant sexually transmitted infections,
syphilis treatment regimen, adherence to scheduled
follow-up visits and contact tracing. Additionally,
details regarding the pregnancy were collected for all
pregnant females. For statistical analysis, Student t-test
and a test of proportions were used (Statistica 10.0 PL
software, Statsoft, Cracow, Poland) and the level of
significance was set at α=0.05.

dzone rozpoznanie kiły, które jest zgodne z definicją
rozpoznania potwierdzonego w EU/EEA (7,8); u jednej z dwóch pacjentek brano pod uwagę odczyny biologicznie mylne, druga przebyła kiłę wcześniej i otrzymała leczenie profilaktyczne w drugiej połowie ciąży.
W dwóch grupach pacjentek analizowano i porównywano wiek, miejsce zamieszkania (miasto i tereny
wiejskie), stan cywilny, zatrudnienie, liczbę partnerów
seksualnych w ciągu całego życia, relację z osobą będącą źródłem zakażenia (przygodny kontakt lub stały
partner), okres kiły, współistniejące zpdp, zastosowane leczenie, zgłaszalność do wyznaczonych wizyt
kontrolnych oraz skuteczność badania kontaktów. Zebrano także dane dotyczące obecnej ciąży. Do analizy
statystycznej zastosowano test t-Studenta oraz test dla
dwóch wskaźników struktury (program Statistica v.
10.0, StatSoft, Kraków), przyjmując poziom istotności
statystycznej α=0,05.

Table I. Basic sociodemographic characteristics of syphilis-positive female patients in Bialystok
Tabela I. Podstawowe dane socjodemograficzne kobiet leczonych z powodu kiły w Białymstoku
Pregnant females
Non-pregnant females
N=17 (%)
N=30 (%)
Age in years
27.9±4.24; 19-35
35.3±12.4; 18-60
(mean value±standard deviation; range)
Rural
6 (35.3)
8 (26.7)
Residency
Urban
11 (64.7)
22 (73.3)
Married/long-standing relationship
16 (94.1)
18 (60.0)
Marital status Single
1 (5.9)
9 (30.0)
Divorced
0
3 (10.0)
Unemployed
9 (52.9)
7 (23.3)

P value
0.02
0.5
0.6
0.01
0.05
0.2
0.04

RESULTS

WYNIKI

In 2000-2015, 47 females were diagnosed and
subsequently treated. These included 17 (36.2%)
pregnant and 30 (63.8%) non-pregnant females. The
average number of females treated per year was 2.9
(range: from none in 2005 to nine in 2002).
Two pregnant and one non-pregnant females
were foreigners (from Belarus, Chechen Republic
and Ukraine). These three females were most likely
infected in their country of origin. All the remaining
patients were infected in Poland. None of the females
declared to be engaged in any commercial sex work.
All pregnant females had STS performed during
prenatal visits. The reasons for STS in the nonpregnant females were as following: contact tracing
(N=9), screening at hospital (N=8), clinical symptoms
of primary or secondary syphilis (N=6), screening at

W analizowanym okresie w Klinice Dermatologii
i Wenerologii oraz w Wojewódzkiej Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej leczono z powodu kiły 47 kobiet:
17 (36,2%) było w ciąży a 30 (63,8%) było nieciężarnych.
Średnio każdego roku hospitalizowano 2,9 kobiet (liczba
wahała się od zera w 2005 r. do dziewięciu – w 2002 r.).
Dwie pacjentki ciężarne i jedna niebędąca w ciąży
były cudzoziemkami (z Białorusi, Czeczenii i Ukrainy) i zostały najprawdopodobniej zakażone w kraju pochodzenia. Pozostałe pacjentki były zakażone
w Polsce. Żadna z pacjentek nie zgłosiła udziału w komercyjnych usługach seksualnych.
Wszystkie kobiety ciężarne miały wykonane odczyny serologiczne w kierunku kiły podczas wizyty prenatalnej. Przyczyną wykonania odczynów u kobiet nieciężarnych było: badanie kontaktu chorego na kiłę (n=9),
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blood bank (N=3), screening at detention centre (N=2),
and screening for health records at work (N=2).
The sociodemographic, epidemiological, clinical
characteristics, including concomitant sexually
transmitted infections (STIs), of all females are
summarised in tables I-III.
Briefly, the pregnant females were younger,
almost all (94%) married or in a steady long-standing
relationship but had more life-time sexual contacts
compared to the non-pregnant females. The majority
of females in both groups reported their steady
partners as the most likely source of infection. Nearly
all (94%) pregnant women had early latent syphilis
while secondary syphilis was the most frequent
(43%) disease stage among the non-pregnant women.
Candida spp. (24%) and Chlamydia trachomatis (7%)
were the most frequent concomitant STIs in pregnant
and non-pregnant women, respectively. No gonococcal
or HIV infection was detected (Tables I-III).

badanie przesiewowe podczas hospitalizacji (n=8),
objawy kliniczne kiły pierwszego lub drugiego okresu (n=6), badanie przesiewowe krwiodawców (n=3),
aresztowanych (n=2) i do książeczki zdrowia (n=2).
Dane socjo-demograficzne, epidemiologiczne oraz
kliniczne, w tym współistniejące zpdp przedstawiono
w tabelach I-III.
Podsumowując, kobiety ciężarne były młodsze,
częściej były zamężne lub w stałych związkach (94%),
ale miały więcej partnerów seksualnych w ciągu życia
niż kobiety niebędące w ciąży. Większość kobiet w obu
grupach wskazywała stałego partnera jako najbardziej
prawdopodobne źródło infekcji. Niemal wszystkie kobiety w ciąży (94%) miały kiłę wczesną utajoną, natomiast u pacjentek niebędących w ciąży najczęściej
(43%) rozpoznano kiłę drugiego okresu. U kobiet w ciąży i nieciężarnych najczęstszym współistniejącym zpdp
było, odpowiednio zakażenie Candida species (24%)
i Chlamydia trachomatis (Tab. I-III).

Table II. Data on sexual history of syphilis-positive female patients in Bialystok
Tabela II. Dane z wywiadu epidemiologicznego kobiet leczonych z powodu kiły w Białymstoku
Pregnant females
Non-pregnant females
N=17 (%)
N=30 (%)
Number of life-time
1
7 (41.2)
21 (70.0)
sexual partners
2-4
7 (41.2)
8 (26.7)
≥5
3 (17.6)
1 (3.3)
Source contact
Steady partner
12 (70.6)
20 (66.7)
Steady partner or casual contact
4 (23.5)
5 (16.7)
Casual contact
1 (5.9)
5 (16.7)

Basic data on current pregnancy, and follow-up
after treatment and contact notification are summarised
in table IV and V, respectively.
Six pregnant females had a history of spontaneous
abortion and one of ectopic pregnancy.
The pregnant females were treated with procaine
penicillin 1.2 million units daily for 30 days (N=12) or
benzathine penicillin 2.4 million units on day 1 and 8
(N=2) (in 2015). One female, in whom biological false
positive STS results were considered, instead received
procaine penicillin 1.2 million units daily for 14 days,
one female received a prophylactic 20-day treatment
with procaine penicillin 1.2 million units daily in the
second part of pregnancy, and one left department
on self-request and discontinued treatment after 11th
injection of procaine penicillin 1.2 million units daily.
The majority of the non-pregnant females (N=21)
also received procaine penicillin 1.2 million units
daily for 30 days. However, in two additional females
the initial treatment with procaine penicillin was
changed to benzylpenicillin (24 million units daily
divided into six doses), and in one female changed to
oral doxycycline (200 mg daily for 30 days) because
of Hoigne reaction. The remaining six females were
276

P value
0.05
0.2
0.04
0.4
0.3
0.1

Podstawowe dane na temat obecnej ciąży oraz
dane dotyczące kontroli po leczeniu i badania kontaktów przedstawiono, odpowiednio, w tabelach IV i V.
Sześć kobiet w ciąży miało w wywiadzie spontaniczne poronienie, a jedna – ciążę pozamaciczną.
Wszystkie kobiety ciężarne były leczone penicyliną prokainową domięśniowo w dawce 1,2 miliona
jednostek (m.j.) na dobę przez 30 dni (n=12) lub penicyliną benzatynową 2,4 m.j. dwukrotnie w odstępie
tygodnia (n=2, pacjentki hospitalizowane w 2015 r.).
Pacjentka, u której podejrzewano odczyny biologicznie mylne otrzymała 14-dniową kurację penicyliną
prokainową w powyższej dawce, jedna chora otrzymała 20-dniowe leczenie profilaktyczne penicyliną prokainową w drugiej połowie ciąży i jedna - samowolnie
opuściła oddział po 11 dniach leczenia penicyliną.
Większość kobiet nie będących w ciąży (n=21)
była leczona penicyliną prokainową przez 30 dni,
u dwóch pacjentek, początkowo leczonych penicyliną
prokainową, zamieniono ją na penicylinę krystaliczną
(24 m.j. na dobę w sześciu dawkach podzielonych)
a u jednej – na doksycyklinę podaną doustnie 2x100
mg na dobę za względu na wystąpienie reakcji Hoigne.
Sześć pacjentek leczonych ambulatoryjnie otrzymało
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treated at out-patient clinics with oral doxycycline 200
mg daily for 30 days because of refusal of parenteral
treatment.

30–dniową kurację doksycykliną (2x100 mg na dobę)
ze względu na odmowę leczenia parenteralnego.

Table III. Stage of syphilis and concomitant STIs
Tabela III. Okres kiły i współistniejące zpdp
Pregnant females
N=17 (%)
0
16 (94.1)
0
0
0

Stage of
syphilis

Non-pregnant females
N=30 (%)
1 (3.3)
10 (33.3)
13 (43.3)
2 (6.7)
4 (13.3)

P value

Primary
0.4
Early latent
0.0001
Secondary
0.0015
Late latent
0.3
Latent of unknown duration
0.05
Treated early syphilis (prophylactic
1 (5.9)
0
0.09
treatment)
Concomitant Chlamydia trachomatis
2 (11.8)
2 (6.7)
0.5
STIs
Trichomonas vaginalis
1 (5.9)
0
0.2
Bacterial vaginosis
1 (5.9)
1 (3.3)
0.7
Candida species
4 (23.5)
1 (3.3)
0.01
Anogenital warts
0
1 (3.3)
0.4
HCV
1 (5.9)
0
0.2
Zpdp – zakażenia przenoszone drogą płciową, STIs – sexually transmitted infections
The following laboratory methods were used to detect concomitant sexually transmissible pathogens: direct
immunofluorescence, ligase chain reaction or polymerase chain reaction for Chlamydia trachomatis, culture for Trichomonas
vaginalis, Neisseria gonorrhoeae and Candida species, enzyme immunoassay for HIV and HSV. Anogenital warts were
clinically diagnosed.
Table IV. Basic data on current pregnancy in syphilis-positive female patients (N=17)
Tabela IV. Podstawowe dane na temat obecnej ciąży kobiet leczonych z powodu kiły (n=17)
Pregnancy

N (%)

Gestational age when first STS were
performed
STS, serological test for syphilis

first

6 (35.3)

second

3 (17.6)

third

5 (29.4)

fourth

2 (11.8)

seventh

1 (5.9)

≤10th week
>10th week (including one patient in whom
syphilis was detected at delivery)

7 (41.2)
10 (58.8)

Results of STS in neonates of the females were
unfortunately known for only four babies: three had
positive non-treponemal and treponemal tests that
became negative within six to nine months and one
negative non-treponemal and treponemal tests at birth
that remained negative up to 12 months. All four
neonates were asymptomatic and were treated with
benzylpenicillin 150,000 units per kg daily for 14 days.

Wyniki odczynów serologicznych u noworodków udało się ustalić jedynie w czterech przypadkach: troje dzieci
urodziło się z dodatnimi wynikami odczynów niekrętkowych i krętkowych, które uległy negatywizacji w ciągu
sześciu do dziewięciu miesięcy po porodzie, u jednego
dziecka odczyny wypadły ujemnie po porodzie i pozostały
ujemne w ciągu roku. U noworodków nie było odchyleń
w badaniu klinicznym ale otrzymały 14-dniową kurację
penicylina krystaliczną w dawce 150 000 j./kg/dobę.

DISCUSSION

DYSKUSJA

Females are disproportionally more affected by
nearly all STIs compared to males: the infections are more
frequently asymptomatic or having different unspecific

Choroby przenoszone drogą płciową w znacznie większym stopniu dotykają kobiet niż mężczyzn:
przebieg zakażeń jest często bezobjawowy, skąpo
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symptoms thus less likely to be appropriately diagnosed
and treated at early stage, resulting in complications and
severe sequelae, including mother-to-child transmission
(1). Compared to females, the incidence of syphilis in
males is frequently higher, particularly in men who have
sex with men (MSM) that currently have strong impact
on the epidemiological situation regarding syphilis in
EU/EEA (5). However, an increase in syphilis incidence
in females has also been recently noticed in several
European settings (9-11).
Poland has a relatively low incidence of acquired
syphilis but one of the highest numbers of congenital
syphilis cases in EU/EEA (e.g. 19 cases in 2013),
which is likely due to a suboptimal antenatal care,
including screening of pregnant females, and poor
awareness of pregnant females but also their health
care providers (5). Previous studies conducted
in Poland (Lower Silesia) and in other European
countries have confirmed that the principal reason of
congenital syphilis is lack of screening for syphilis
in pregnant females and/or inappropriate treatment
(12, 13). Nevertheless, a detailed analysis of all the
reported congenital syphilis cases in Poland, related to
Polish and EU/EEA case definition, and including both
clinical, laboratory diagnostic and epidemiological
data, would be exceedingly valuable.

objawowy lub z objawami nieswoistymi, powodując
opóźnienie w rozpoznaniu zakażenia na wczesnym
etapie i prowadząc do rozwoju powikłań i poważnych
następstw, w tym przeniesienia infekcji z matki do
płodu (1). Zapadalność na kiłę jest wprawdzie wyższa u mężczyzn niż u kobiet, a homo- i biseksualni
mężczyźni (ang. men who have sex with men – MSM)
w znacznym stopniu kształtują obecnie sytuację epidemiologiczną w zakresie kiły w krajach EU/EEA, to
w niektórych ośrodkach odnotowuje się ostatnio także
wzrost liczby przypadków kiły wśród kobiet (5, 9-11).
W Polsce zapadalność na kiłę nabytą jest stosunkowo niewysoka ale liczba przypadków kiły wrodzonej
należy do najwyższych w Unii Europejskiej (19 przypadków w 2013 r.), co wynika, najprawdopodobniej,
z niedoskonałej opieki prenatalnej oraz niedostatecznej świadomości na temat zagrożeń jakie niesie zakażenie krętkiem bladym – zarówno ze strony samych
pacjentów, ale także pracowników służby zdrowia (5).
Zarówno obserwacje przeprowadzone w Polsce (na
Dolnym Śląsku), jak i w innych krajach europejskich
potwierdziły, że główną przyczyną przypadków kiły
wrodzonej był brak badań przesiewowych w kierunku kiły u ciężarnych i/lub nieprawidłowe ich leczenie
(12,13).

Table V. Follow-up after treatment and contact notification for syphilis-positive female patients
Tabela V. Wizyty kontrolne po leczeniu i badanie kontaktów kobiet leczonych z powodu kiły

Follow-up
after treatment
Contact
notification

Completed
Not completed/ ongoing
Patient did not present to any follow-up visit

Pregnant women
N=17 (%)
6 (35.3)
3 (17.6)
8 (47.1)

Non-pregnant women
N=30 (%)
21 (70.0)
9 (30.0)
0

0.02
0.3
<0.0001

Contact not examined

6 (35.3)

10 (33.3)

0.9

Syphilis diagnosed in a contact
Negative results of STS in a contact

5 (29.4)
6 (35.3)

18 (60.0)
2 (6.7)

0.04
0.01

In Poland, according to the Regulation of Ministry
of Health, the first screening of pregnant females for
syphilis, HIV and viral hepatitis type C should be
conducted up to tenth week of pregnancy. Screening
for syphilis and hepatitis should be repeated in 33-37th
weeks in females with individual or population risk of
infection, which is also in accordance with the latest
European guideline on management of syphilis (14,
15). A non-treponemal test (mostly VDRL or USR
test) are mainly used for syphilis screening in Poland,
also in pregnant women. Despite this Regulation,
the first serological test for syphilis was performed
after 10th week of pregnancy in more than half of the
pregnant females studied, which resulted in a delay in
the initiation of treatment, thus increasing the risk of
mother-to-child transmission of syphilis. Similarly,
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W Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia, u kobiet w ciąży badanie przesiewowe w kierunku kiły, zakażenia HIV i wirusowego zapalenia wątroby typu C powinno być wykonane do 10. tygodnia
ciąży. W przypadku występowania indywidualnego
lub populacyjnego ryzyka, badanie w kierunku kiły
i zapalenia wątroby powinno być powtórzone w 33.37. tygodniu, co jest także zgodne z najnowszymi Europejskimi zaleceniami dotyczącymi postępowania
w kile (14, 15). Do badań przesiewowych w kierunku kiły w Polsce, również u kobiet ciężarnych, służą
odczyny niekrętkowe, głównie USR lub VDRL. Pomimo istnienia powyższego Rozporządzenia pierwsze
badanie serologiczne w kierunku kiły u ponad połowy
pacjentek wykonano po 10. tygodniu ciąży, co spo-
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in a study conducted in Switzerland five out of nine
pregnant females treated for syphilis had screening test
conducted after the first trimester (13).
For treatment, procaine penicillin was administered
to the majority of syphilis-positive females. Before
the acceptance and adaptation of the ‘2014 European
guideline on management of syphilis’ (15) in 2015 by
the Polish Association of Dermatologists, treatment of
syphilis in Poland was based on a guideline elaborated
in 1974 by the former Institute of Venereology
(16,17). According to the outdated guideline, procaine
penicillin (1.2 million units daily), was the first-line
treatment in syphilis, also in pregnancy. The duration
of treatment was 21 days in primary syphilis and
28-30 days in secondary and early and late latent
syphilis. Additionally, a so called ‘prophylactic’ 20day retreatment in second part of pregnancy was also
recommended (17).
Worryingly, nearly half of the pregnant females did
not attend any follow-up visits after treatment, which
may be partly due to the lack of legal regulations in
Poland that would oblige syphilis patients, especially
pregnant females, to adhere to scheduled follow-up
examinations after treatment. However, some of those
females could have attended follow-up visits at other
departments or out-patients clinics in other Polish
provinces. A low attendance at follow-up in pregnant
women has also been described in other settings (18).
Unfortunately, in the present study data regarding
the serological status of the majority of offspring of
the treated syphilis-positive pregnant females were not
available. Those children were delivered in different
hospitals and no detailed information was possible to
obtain for the present study. The number of congenital
syphilis cases in Podlaskie Province (with the capital
city Bialystok) was, however, one of the lowest in
Poland in 2000-2015 (6).

wodowało opóźnienie rozpoczęcia leczenia, mogące
zwiększyć ryzyko zakażenia płodu. Również w badaniu przeprowadzonym w Szwajcarii pięć spośród
dziewięciu kobiet ciężarnych leczonych z powodu kiły
miało pierwsze badanie serologiczne wykonane po
pierwszym trymestrze ciąży (13).
Większość kobiet w obecnym badaniu otrzymała
leczenie penicyliną. Do czasu zaakceptowania i adaptowania Europejskich zaleceń dotyczących kiły
z 2014 r. (15) przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, zasady leczenia kiły opierały się na Zaleceniach opracowanych przez dawny Instytut Wenerologii w 1974 r. (16, 17). Zgodnie z nimi lekiem pierwszego rzutu była penicylina prokainowa, również w ciąży.
Długość leczenia wynosiła 21 dni w kile pierwszego
okresu i 28-30 dni w kile drugiego okresu, utajonej
wczesnej i późnej. Dodatkowo, u kobiet w ciąży, zalecano 20-dniowe ‘leczenie profilaktyczne’ w drugiej
połowie ciąży (17).
Niepokój budzi fakt, że blisko połowa pacjentek
w ciąży nie zgłosiła się do wyznaczonych badań kontrolnych. Może to w części wynikać z braku podstaw
prawnych, które obligowałyby pacjentów a szczególnie kobiety ciężarne do zgłaszania się do wizyt kontrolnych po leczeniu kiły. Niektóre z tych pacjentek mogły także być objęte kontrolą w poradniach w innych
województwach. Podobnie słabą zgłaszalność obserwowano w innych ośrodkach (18).
Nie udało się w obecnym badaniu ustalić wyników
odczynów serologicznych u potomstwa większości
kobiet leczonych na kiłę w ciąży. Dzieci rodziły się
w różnych szpitalach i informacje na ich temat nie były
przekazywane do Kliniki ani Poradni. Liczba przypadków kiły wrodzonej w województwie podlaskim w latach 2000-2015 była jedną z najniższych w kraju (6).

CONCLUSIONS

WNIOSKI

Syphilis in females, especially pregnant ones,
remains a public health challenge in North-East Poland.
Serological screening tests for syphilis in pregnancy
are frequently conducted too late, which may increase
the risk of infection in the foetus. Worryingly, pregnant
females frequently do not attend follow-up visits after
treatment. The contact notification is also imperative
to improve. Finally, a unified surveillance system
including all syphilis-infected pregnant females and
their newborns should be implemented in Poland.

Kiła wśród kobiet, szczególnie ciężarnych, stanowi
w północno-wschodniej Polsce wyzwanie dla zdrowia
publicznego. Serologiczne badania przesiewowe w kierunku kiły u ciężarnych są często wykonywane niewystarczająco wcześnie, mogąc przez to zwiększać ryzyko
zakażenia płodu. Niepokojące jest, że kobiety w ciąży
często nie zgłaszają się do wyznaczonych badań kontrolnych po leczeniu. Niewątpliwie poprawy wymaga
skuteczność powiadamiana partnerów i badania kontaktów. Należy również dążyć do wprowadzenia w Polsce
jednolitego systemu nadzoru nad kobietami w ciąży leczonymi na kiłę i urodzonymi przez nie dziećmi.
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ABSTRACT
The increasing number of detected cases of alveolar echinococcosis (AE) in recent years in Central-Eastern
Europe strongly support the need of accurate diagnosis of the disease in patients and its differentiation from
cystic echinococcosis. Accordingly to the EU notification requirements both parasitoses are reported jointly
as echinococcosis, which makes it impossible to assess epidemiological situation of each disease. AE threat
to humans is due to the environmental contamination with eggs of the tapeworm Echinococcus multilocularis
excreted by infected foxes. Also contribution of dogs to the parasite transmission should be taken into account
in endemic areas. The article presents current data on human cases of AE registered in humans in Europe and
Poland, threats of this parasitosis to humans and results of studies on E. multilocularis infection in animals, the
definitive hosts.
Key words: alveolar echinococcosis, human, hazards, Echinococcus multilocularis, red fox, dog
STRESZCZENIE
Wzrost liczby zdiagnozowanych w ostatnich latach przypadków alweolarnej echinokokozy (AE) na terenie Europy skłania do jej właściwego rozpoznawania u pacjentów i różnicowania z bąblowicą jednojamową (CE).
W sprawozdawczości Unii Europejskiej oraz w raportach krajowych obie parazytozy przedstawiane są wspólnie
jako bąblowica, co uniemożliwia ocenę wskaźników epidemiologicznych każdej z nich. Zagrożenie AE dla
ludzi wynika z zanieczyszczenia środowiska jajami tasiemca Echinococcus multilocularis wydalanymi przez
zarażone lisy. W artykule przedstawiono aktualne dane o przypadkach AE u ludzi na terenie Europy i w Polsce,
omówiono występujące zagrożenia tą parazytozą dla ludzi oraz przedstawiono wyniki badań nad zarażeniem
zwierząt, żywicieli ostatecznych E. multilocularis.
Słowa kluczowe: alweolarna echinokokoza, człowiek, zagrożenia, Echinococcus multilocularis, lis, pies
INTRODUCTION

WSTĘP

Alveolar echinococcosis (AE) is considered one
of the most dangerous human parasitic zoonosis
in the northern hemisphere, in the temperate zone.
The disease is caused by the larval stages of the
tapeworm Echinococcus multilocularis. Humans do
not participate in the life cycle, but can be infected as
aberrant intermediate host by consumption of parasite
eggs which are excreted by the definitive hosts,

Bąblowica wielojamowa (alweolarna echinokokoza-AE, alweokokoza) uznawana jest za jedną z najgroźniejszych parazytoz człowieka na półkuli północnej, w strefie klimatu umiarkowanego. Choroba
wywoływana jest przez stadia larwalne tasiemca Echinococcus multilocularis. Człowiek nie uczestniczy
w cyklu rozwojowym pasożyta, ale może zarazić się
przypadkowo drogą doustną jajami tasiemca wydalo281
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mainly foxes. Rodents from the family Arvicolidae
act as intermediate hosts, in their internal organs, after
accidental swallowing the eggs develop larval stages
of the parasite. In humans AE is characterized by the
slow development of metacestode stage in the liver.
The parasitic lesions can metastasize to distant organs
resembling cancer-like disease.
AE is a rare parasitic disease, nevertheless its
status of emerging and the concern in Europe is due
to increasing the number of patients, a significant risk
of infection in humans, the highly pathogenicity of the
parasite and the poor prognosis for patients. Risk is
associated with the occurrence in many countries of
central and central-east Europe of the high percentage
of foxes infected with E. multilocularis. The parasite
has not been detected only in 5 countries, i.e. Finland,
Norway, Great Britain, Ireland and Malta.

ALVEOLAR ECHINOCOCCOSIS IN EUROPE
In the reports of EFSA (European Food Safety
Authority) and ECDC (European Centre for
Disease Prevention and Control) cases of cystic
echinococcosis (CE, Echinococcus granulosus)
and AE (E. multilocularis) are reported jointly as
echinococcosis. This is due to the EU case definition of
echinococcosis does not make distinction between the
two clinical forms of the disease (1, 2). As cases of CE
usually far outnumber the cases of AE, the number of
echinococcosis cases in humans in most member states
of the EU will primarily reflect the epidemiological
situation of CE (1, 2). A similar notification requirement
is applied also for epidemiological reports to the
National Institute of Public Health - National Institute
of Hygiene in Poland (3).
In the years 2013 and 2014 in Europe, 811
echinococcosis cases, of which 794 were laboratory
confirmed and 806 cases (801 confirmed) were
reported, respectively. The notification rate was 0.18
cases per 100 000 population (1). AE was diagnosed
in 90 and 82 patients, accounting for approximately
10% of confirmed echinococcosis cases in European
countries in the mentioned years.
ECDC reports provide data on alveolar
echinococcosis from several EU Member States
recognized as endemic for E. multilocularis in foxes.
In the years 2008-2014 seven countries provided
information on AE cases: Austria, France, Germany,
Latvia, Estonia, Slovakia and Poland. The number of
cases increased (60 to over 100) from 2008 to 2012, but
decreased slightly in 2013-2014 (90 and 82 cases) (1).
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nymi przez żywicieli ostatecznych, którymi są najczęściej lisy. Rolę żywicieli pośrednich pełnią gryzonie
z podrodziny nornikowatych, u których w narządach
wewnętrznych, po przypadkowym połknięciu jaj rozwijają się stadia larwalne pasożyta. U człowieka bąblowica wielojamowa ma przebieg wybitnie przewlekły.
W związku z naciekowym rozrostem form larwalnych
w wątrobie i występowaniem przerzutów do odległych
narządów AE przypomina chorobę nowotworową.
Alweolarna echinokokoza należy do rzadko spotykanych chorób pasożytniczych. Status emerging disease
i jej istotne znaczenie w Europie wynika z rosnącej liczby
przypadków, znacznego ryzyka zarażenia ludzi, wysokiej
patogenności pasożyta oraz złego rokowania u pacjentów.
Zagrożenie związane jest z występowaniem w wielu krajach Europy środkowej i środkowo-wschodniej wysokiego
odsetka lisów zarażonych E. multilocularis. Pasożyt nie
został stwierdzony tylko w 5 państwach, tj. w Finlandii,
Norwegii, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz na Malcie (1).
ALWEOLARNA ECHINOKOKOZA W EUROPIE
W sprawozdawczości Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności oraz Europejskiego Centrum
Zapobiegania i Zwalczania Chorób (EFSA - European
Food Safety Authority, ECDC - European Centre for
Disease Prevention and Control) przypadki bąblowicy
jednojamowej (wywoływanej przez Echinococcus granulosus) i wielojamowej (E. multilocularis) referowane
są sumarycznie jako bąblowica. Wynika to z obowiązującej w Unii Europejskiej definicji przypadku, która
nie rozróżnia dwóch wymienionych klinicznych postaci
choroby (1, 2). Ponieważ większość przypadków bąblowicy w Europie spowodowana jest przez E. granulosus,
można uznać, że w większości krajów liczba zgłoszonych przypadków w przybliżeniu odzwierciedla sytuację epidemiologiczną dotyczącą bąblowicy jednojamowej (1, 2). Analogiczna sprawozdawczość występuje
w raportach epidemiologicznych NIZP-PZH (3).
W latach 2013 i 2014 w Europie zgłoszono odpowiednio, 811 (794 potwierdzonych laboratoryjnie) i 806
(801 potwierdzonych) przypadków bąblowicy. Zapadalność wyniosła 0,18 na 100 000 mieszkańców (1).
Bąblowicę wielojamową rozpoznano u 90 i 82 pacjentów, a więc stanowiła ona około 10% ogółu zgłoszonych przypadków bąblowicy w wymienionych latach.
Dane w raportach ECDC dotyczące zachorowań na
alweolarną echinokokozę pochodzą z kilku państw UE
uznawanych za endemiczne dla występującego u lisów
E. multilocularis. W latach 2008-2014 sprawozdawczość przedstawiło siedem krajów: Austria, Francja,
Niemcy, Łotwa, Estonia, Słowacja i Polska. W okresie 2008-2012 wystąpiła tendencja wzrostowa liczby
stwierdzonych przypadków AE (od 60 do ponad 100
rocznie), podczas w 2013 i 2014 roku nastąpił nieznaczny spadek liczby zachorowań (90 i 82 przypadki) (1).

Alveolar echinococcosis

Alweolarna echinokokoza

Over the past few decades most AE cases were
reported in France (509; diagnosed between 1982 and
2011), Switzerland (494; 1956-2005), Lithuania (179;
1997-2013), Germany (114; 2003-2013), Poland (121;
1990-2011), Latvia (43; 1996-2010), Slovakia (26;
2000-2013) and Czech Republic (20; 1998-2014). Due
to the low number of new cases recognized annually,
the incidence has not been estimated on a regular basis,
but for periods of several years. In Switzerland annual
incidence per 100,000 population was 0.10 (19932000) and 0.26 (2001-2005), in Austria 2.4 (1991-2000)
and 2.8 (2001-2010), in Germany 0.5-2.4 (1995-2005),
in Lithuania 0.03 (2004), 0.57 (2009) and 0.74 (2012)
(2, 3). In Poland during 1990 through 2011 overall
detection rate was 0.014, with the highest incidence of
detected AE cases 0.20 per 100 000 population in the
Varmia-Masuria Province (the north of Poland) (7).
In ECDC opinion the number of AE cases in
Europe is not known. The incidence of the disease
may be three-fold higher as shown by surveillance data
form EU Member States (1).

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat najwięcej
przypadków AE odnotowano we Francji (509; w latach
1982-2011), w Szwajcarii (494; 1956-2005), na Litwie
(179; 1997-2013), w Niemczech (114; 2003-2013),
Polsce (121; 1990-2011), na Łotwie (43; 1996-2010),
Słowacji (26; 2000-2013) oraz w Czechach (20; 19982014). Ze względu na niedużą liczbę nowych przypadków stwierdzanych corocznie, zapadalność oceniana
jest tylko w niektórych krajach, w okresach kilkuletnich. W Szwajcarii zapadalność wynosiła 0,10 (19932000) i 0,26 (2001-2005), w Austrii 2,4 (1991-2000)
i 2,8 (2001-2010), w Niemczech 0,5-2,4 (1995-2005),
a na Litwie 0,03 (2004), 0,57 (2009) i 0,74 (2012) (2,
4). W Polsce na przestrzeni lat 1990-2011 zapadalność
wyniosła 0,014, a najwyższy poziom zachorowalności,
tj. 0,20 na 100 tys. mieszkańców odnotowano w woj.
warmińsko-mazurskim (7).
W ocenie ECDC rzeczywista liczba przypadków
AE w Europie nie jest znana. Zapadalność jest prawdopodobnie trzykrotnie wyższa, niż wynika to z raportów poszczególnych państw (1).

ALVEOLAR ECHINOCOCCOSIS CASES
IN POLAND

PRZYPADKI BĄBLOWICY WIELOJAMOWEJ
W POLSCE

AE is not a new parasitic disease in Poland, as
the earliest reports of human cases are dated from
the 1950s (5, 6). The number of cases diagnosed
in the last twenty years has exceeded 120 (7). Each
year, a few of new cases have been recognized (3).
Due to the slow, asymptomatic development of larval
stages of E. multilocularis in internal organs (5-15
years) the number of diagnosed and reported cases
is certainly underestimated (7, 8). Nahorski et al. (7)
analysed the clinical and epidemiological data on 121
autochthonous human AE cases registered during
over twenty years, in the time period 1990-2011. The
cases were collected by retrospective and prospective
analysis and as well as an active epidemiological field
surveys in endemic areas. The cases were verified by
clinical, epidemiological and laboratory criteria. The
largest number of cases (76 patients, 62.8%) was
recorded in the north-eastern Poland, in the VarmiaMasuria (65 cases) and Podlaskie Province (11 cases).
The highest incidence of detected AE cases was found
in the Varmia-Masuria (0.20/100 000), with the up
most average yearly incidence in the three districts:
Lidzbark (1.15/100 000), Kętrzyn (0.89/100 000) and
Węgorzewo (1.16/100 000). In these counties occurred
11, 13 and 6 AE cases, respectively representing 24.8%
of total patients diagnosed. The largest age group with
confirmed AE were persons 41-50 years old. Four of
the cases were children aged 6, 10, 11 and 11 years,
which indicates a very early exposure to infection (7).

AE nie jest w Polsce parazytozą nową, ponieważ
już w połowie minionego wieku pojawiły się doniesienia o pojedynczych stwierdzonych przypadkach
klinicznych choroby (5, 6). Liczba przypadków rozpoznanych w ciągu ostatnich dwudziestu lat przekroczyła 120 (7), corocznie stwierdzanych jest kilka nowych przypadków alweokokozy (3). Ze względu na
bezobjawowy charakter rozwoju stadiów larwalnych
E. multilocularis w narządach wewnętrznych w długiej perspektywie czasu (kilka-kilkanaście lat) liczba
ujawnianych i zgłaszanych przypadków jest z pewnością zaniżona (7, 8).
Nahorski i wsp. (7) dokonali analizy 121 przypadków alweokokozy stwierdzonych w Polsce na przestrzeni ponad dwudziestu lat (1990-2011). Autorzy oparli się
o ocenę retrospektywną i bieżące badania kliniczne osób
z podejrzeniem AE zamieszkujących tereny o wysokiej
prewalencji E. multilocularis u lisów. Przypadki zostały zweryfikowane w oparciu o kryteria laboratoryjne
(badania serologiczne, histopatologiczne i molekularne
z materiału pooperacyjnego), badania kliniczne i obrazowe (USG, CT) oraz dane epidemiologiczne. Największa liczba zachorowań (76 przypadków, 62,8%) wystąpiła w północno-wschodnim regionie Polski, w woj.
warmińsko-mazurskim (65 przypadków) i podlaskim
(11 przypadków). Najwyższą zapadalność stwierdzono
w pierwszym z wymienionych województw (0,20/100
000), w powiatach lidzbarskim (1,15/100 000), kętrzyńskim (0,89/100 000) i węgorzewskim (1,16/100 000).
Wystąpiło tam 24,8% ogółu przypadków zachorowań,
283
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The history of cases and clinical data indicate
a very poor prognosis and severe AE, so prove of late
diagnosis. Among the referred cases, 23 were fatal. In
30 patients (25.8%) diagnosed with metastatic larval
forms of the parasite from the liver to other organs, the
lungs (11 cases), brain (4 cases), peritoneum (3 cases)
and multiple organ (4 cases) (7).
Over the past several years a continuous increase
in detection rate of AE was noticed in Poland, with
thirteen cases registered until 1999, 42 until 2004 and
121 until 2011. In the recent years (2012-2015) over
50 new cases had been recognised (prof. Józef Knap,
personal communication).
The significant increase in the detected cases
during recent years was possibly a result of increased
public and medical practitioners’ awareness of the
possibility of AE (7).
For analysing and forecasting the epidemiological
situation of AE in Poland, data from neighboring
countries should be taken into account. The number
of detected cases in the north-eastern part of Poland
(the Varmia-Masuria and Podlasie Provinces) should
be referred to the large number of patients diagnosed
in Lithuania. In the years 1997-2013 as many as 179
human AE cases were diagnosed, the incidence in 2012
was 0.74 /100 000 population (4). The high number of
diagnosed cases in Lithuania (65 300 km2, 3.4 million
inhabitants) indicates the occurrence of high-risk due
to environmental contamination with E. multilocularis
eggs by infected foxes. Research in Lithuania
showed a tapeworm in 58.7% of these predators (4).
Circumstances to close out the life cycle of the parasite,
i.e. presence of rodents, large population of foxes
and environmental condition suitable for infective
stages of E. multilocularis to survive for a long time
(considerable humidity for several months a year) are
similar in Lithuania and in north-eastern Poland.
In Slovakia, in the years 2000-2013 were found 26
cases of AE, of which the vast majority (23; 88.5%)
were diagnosed in areas endemic for E. multilocularis
in foxes (41.6% infected) in the north of Slovakia,
Žilina and Prešov districts bordering Poland. Eight
cases of the disease were detected in young people, up
to 35 years old, including three patients aged 8, 14 and
19 years. These findings indicate elevated infectious
pressure in the environment of northern Slovakia,
which resulted in the high exposure to infection in
early childhood (9). Climatic and environmental
conditions in mountain areas of northern Slovakia and
southern Poland are very suitable for the spread of
alveolar echinococcosis, given that E. multilocularis
is considered a parasite adapted to cold climate.
Surveillance of E. multilocularis occurrence in red
foxes during the last decade in Slovakia and Poland
revealed the high prevalence of infected foxes, 40%284

odpowiednio 11, 13 i 6 w wymienionych powiatach.
W skali całego kraju, największą liczbę pacjentów stanowiły osoby w wieku 41-50 lat. Cztery przypadki dotyczyły dzieci w wieku 6, 10, 11 i 11 lat, co wskazuje na
bardzo wczesną ekspozycję na zarażenie (7).
Historia przypadków zachorowań i dane kliniczne
wykazują ciężki przebieg AE oraz bardzo złe rokowanie, a więc dowodzą późnego rozpoznania choroby.
Wśród referowanych przypadków 23 były śmiertelne.
U 30 pacjentów (25,8%) zdiagnozowano przerzuty form
larwalnych pasożyta z wątroby do innych narządów, tj.
płuc (11 przypadków), mózgu (4 przypadki), otrzewnej
(3 przypadki) oraz do wielu narządów (4 przypadki) (7).
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nastąpił
znaczny wzrost liczby diagnozowanych przypadków
AE w Polsce. Do 1999 roku wykryto 13 przypadków,
do 2004 - 42, do 2011 – 121, a w ostatnim czasie (20122015) bąblowicę wielojamową wykryto u ponad 50
osób (prof. Józef Knap, informacja ustna). Wzrost liczby
nowych przypadków stwierdzonych w ostatnich latach
w dużej mierze był wynikiem medialnego nagłośnienia
problemu alweokokozy i w związku z tym objęcia badaniami większej liczby osób. Znaczenie z pewnością
miał także większy dostęp do nowoczesnej diagnostyki
zarówno obrazowej, jak i laboratoryjnej (7).
Analizując i prognozując sytuację epidemiologiczną
AE na terenie Polski należy brać pod uwagę dane z krajów sąsiednich. Przypadki AE stwierdzone w północno-wschodnim regionie kraju (woj. warmińsko-mazurskie
i podlaskie) należy odnieść do dużej liczby pacjentów
zdiagnozowanych na Litwie. W latach 1997-2013 rozpoznano tam alweokokozę u 179 osób, zapadalność w 2012
roku wyniosła 0,74/100 tys. mieszkańców (4). Tak duża
liczba zachorowań na terytorium Litwy (65,3 tys. km2)
wśród populacji 3,4 miliona mieszkańców wskazuje na
występowanie wysokiego ryzyka AE związanego z zanieczyszczeniem środowiska jajami E. multilocularis
przez zarażone lisy. Badania na Litwie wykazały tasiemca u 58,7% tych drapieżników (4). Warunki do zamykania
się cyklu rozwojowego pasożyta (obecność gryzoni, duża
populacja lisów) oraz przetrwania form inwazyjnych E.
multilocularis w środowisku (znaczna wilgotność przez
wiele miesięcy w roku) są tam analogiczne do występujących w północnym regionie Polski.
Na Słowacji w latach 2000-2013 stwierdzono 26
przypadków AE, z których zdecydowaną większość (23;
88,5%) zdiagnozowano na terenach endemicznego występowania E. multilocularis u lisów (41,6% zarażonych)
na obszarze północnej Słowacji, w graniczących z Polską
okręgach Žilina i Prešov. Osiem przypadków choroby
wykryto tam u ludzi młodych, do 35 lat, w tym u trzech
pacjentów w wieku 8, 14 i 19 lat, co wskazuje na ekspozycję na zarażenie we wczesnym dzieciństwie (9). Warunki
klimatyczne i środowiskowe występujące na wyżynnych
terenach północnej Słowacji i południowej Polski sprzy-
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50% in the mentioned areas of Slovakia and the southeastern part of Poland (9, 10, 11, 12). The above data
on the high number of alveolar echinococcosis cases in
Lithuania and Slovakia seem to point to a significant
underestimation of the real incidence of AE in
Poland. It may concern in particular Małopolskie and
Podkarpackie Provinces (south-east of Poland), where
eight AE cases have been diagnosed (7).

jają krążeniu pasożyta, czego dowodem jest notowanie na
tych obszarach od ponad dziesięciu lat wysokiego odsetka
zarażonych lisów, tj. 40%-50% (9, 10, 11, 12). Powyższe
dane o przypadkach bąblowicy wielojamowej na Litwie
i Słowacji zdają się wskazywać na znaczne niedoszacowanie ich liczby w Polsce, szczególnie w regionie południowo-wschodnim (woj. małopolskie i podkarpackie), gdzie
dotychczas zdiagnozowano 8 przypadków AE (7).

CONTAMINATION OF THE ENVIRONMENT
WITH EGGS OF E. MULTILOCULARIS

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA
JAJAMI E. MULTILOCULARIS

Infection in humans with E. multilocularis occurs
after accidental ingestion of parasite eggs excreted
by definitive hosts (mainly foxes, also raccoon dogs,
potentially dogs). The eggs (diameter 0.04mm) are
infective for intermediate hosts immediately after
they are expelled in faeces. Human infection can be
through direct contact with the definitive host (eggs on
hair) or indirectly through contamination of food (e.g.
unwashed vegetables) or possibly water with parasite
eggs (13).
The first environmental survey of the presence
of E. multilocularis DNA in soil was carried out in
Varmia-Masuria Province, north-east Poland, in areas
considered for more than decade endemic for E.
multilocularis (14). The soil samples were collected
from five counties (Iława, Lidzbark, Bartoszyce,
Kętrzyn and Węgorzewo), the areas in which 35
cases of AE in humans were recorded (7). The results
have demonstrated that the soil can be a direct source
of human infection, as E. multilocularis DNA was
detected in 11.3% of examined samples out of 62
examined. The contamination was found not only in
wild areas (the soil from forest near fox earths), but
also in households surroundings, like backyards of
village homes and kitchen gardens (14).

Do zarażenia ludzi bąblowcem wielojamowym
dochodzi po przypadkowym połknięciu jaj pasożyta
wydalonych przez zarażonych żywicieli ostatecznych
(najczęściej lisy, także jenoty, potencjalnie psy). Jaja
pasożyta (średnicy 0,04mm) są inwazyjne bezpośrednio po wydaleniu przez zwierzęta z kałem. Człowiek
może zarazić się, gdy nie przestrzega podstawowych
zasad higieny, wskutek bezpośredniego kontaktu z żywicielem (jaja tasiemca na sierści zwierzęcia), względnie po spożyciu zanieczyszczonej żywności (np. niemyte warzywa) lub wody (13).
Przeprowadzone w Polsce badania gleby na terenach uznawanych od ponad dekady za endemiczne dla
E. multilocularis (woj. warmińsko-mazurskie) wykazały obecność DNA pasożyta w 11,3% badanych próbek podłoża, co dowodzi znacznego zanieczyszczenia
środowiska jajami tasiemca i związanego z tym ryzyka wystąpienia AE u ludzi (14). Badania wykonano na
terenach, gdzie notowany jest wysoki odsetek lisów
zarażonych E. multilocularis (prewalencja do 50%)
oraz stwierdzono 35 przypadków AE u ludzi (powiaty:
iławski, lidzbarski, kętrzyński i węgorzewski) (7, 11).
Analizie poddano 62 próbki gleby z obszarów leśnych,
pól oraz terenów gospodarstw wiejskich (przydomowe
ogródki). Obecność DNA E. multilocularis stwierdzono w 7 próbkach podłoża zebranych w bezpośrednim
sąsiedztwie gospodarstw, na terenie których często obserwowano obecność lisów (14).

INFECTION OF E. MULTILOCULARIS
IN DEFINITIVE HOSTS

ZARAŻENIE ŻYWICIELI OSTATECZNYCH
E. MULTILOCULARIS

According to EFSA report, in 2014 fifteen countries
presented data on E. multilocularis prevalence in foxes.
Poland, Germany, Slovakia and France reported the
highest proportion of positive samples: 27.7%. 25.1%,
15.8% and 14.7%, respectively (2).
Examinations of 1546 foxes hunted in Poland in
the years 2009-2013 have shown the high prevalence
of E. multilocularis, with 50% infected in VarmiaMasuria, 34% in Podlasie, 30.8% in Mazowieckie,
17.5%-18.2% in Świętokrzyskie and Lubelskie, 28.6%
in Małopolskie and 47.2% in Podkarpackie Province.

Według raportu EFSA, w 2014 roku dane dotyczące występowania E. multilocularis u lisów przedstawiło
15 państw, z których Polska, Niemcy, Słowacja i Francja wykazały najwyższy odsetek zarażenia tych drapieżników, odpowiednio 27,7%. 25,1%, 15,8% i 14,7%
(2). Przeprowadzone w latach 2009-2013 przeglądowe
badania sekcyjne 1546 lisów upolowanych na obszarze
całej Polski wykazały 50% zarażonych E. multilocularis
w woj. warmińsko-mazurskim, 34% w podlaskim, 30,8%
w mazowieckim, 17,5%-18,2% w świętokrzyskim i lubelskim, 28,6% w małopolskim i 47,2% w podkarpac285
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In other areas the prevalence was significantly lower,
from 2% to 5.7% (12). These results confirmed the
occurrence of a high percentage of infected foxes in the
north-eastern and south-eastern region of Poland, as it
was revealed in previous years (10, 11). Also raccoon
dogs (Nyctereutes procyonoides) were recorded as
definitive hosts of E. multilocularis in Poland (11).
Recently the evidence of E. multilocularis infection
in dogs was reported for the first time in Poland. Based
on molecular analysis E. multilocularis DNA was
detected in two faecal samples (1.4%) from a total of
148 collected from dogs in rural areas in Podkarpackie
province (15).
The first report of E. multilocularis in dogs in
Slovakia confirmed substantial contribution of dogs to
the transmission of the tapeworm in a high endemic
area, north-east Slovakia (16). Molecular examination
of faecal samples identified E. multilocularis DNA
in eight dogs (2.8%) out of 289 examined. Positive
results were observed in shepherd dogs, guard dogs
and hunting dogs (16). In the next study from Slovakia
E. multilocularis was confirmed in dogs from highly
endemic Žilina and Prešov regions, which border
Małopolskie and Podkarpackie Provinces in Poland.
Of 138 dog faeces examined, E. multilocularis DNA
was confirmed in four (2.9%) samples (9).
In Switzerland, in urban areas of Fribourg
(western Switzerland) considered highly endemic, E.
multilocularis was found in six dog’s faecal samples
(7%) out of 86 collected from feral dogs (17).
The most important risk factors confirmed for
acquiring infection with E. multilocularis for dogs
were catching rodents and uncontrolled movement in
rural areas (9, 16). Dogs present a considerable risk
factors in the spread of alveolar echinococcosis, which
is due to close contact with humans and contamination
of soil around houses and in gardens (9, 16).
Involvement of cats in the epidemiology of AE
in humans is questionable. E. multilocularis DNA in
cats’ faeces was confirmed in studies in Switzerland
(17), France (18) and Czech Republic (19). The
experimental infection has shown low susceptibility
of cats as definitive hosts, which strongly indicate
that cats play an insignificant role in the parasite
transmission (20). However, due to their hunting
behaviour, cats may pray on rodents more often
than dogs, so that cats with regular outdoor access
may be more frequently exposed to protoscolices
of E. multilocularis than expected. Therefore the
cat cannot absolutely be rule out as a possible host
for the parasite (20, 21). It should be emphasized
that intermediate hosts of E. multilocularis are
rodents, representatives of the family Arvicolidae,
such as common vole (Microtus arvalis), tundra
vole (Microtus oeconomus) and bank vole (Myodes
286

kim. Na pozostałych terenach prewalencja tasiemca była
znacznie niższa, od 2% do 5,7% (12). Wyniki tych badań
potwierdziły utrzymywanie się wysokiego odsetka zarażonych lisów w północno-wschodnim i południowo-wschodnim regionie Polski, co stwierdzono w latach poprzednich (10, 11). Wcześniejsze badania wykazały także
zarażenie jenotów E. multilocularis (11).
Ostatnio stwierdzono po raz pierwszy w Polsce
przypadki zarażenia psów E. multilocularis. W oparciu o badania molekularne potwierdzono występowania DNA pasożyta w dwóch próbkach kału (1,4%)
pozyskanych od 148 psów z terenów wiejskich w woj.
podkarpackim (15). Psy mogą zarażać się E. multilocularis analogicznie jak lisy, tj. po zjedzeniu zarażonego gryzonia pełniącego rolę żywiciela pośredniego.
Stwierdzone przypadki zarażenia psów na Słowacji
potwierdziły potencjalne znaczenie tych zwierząt towarzyszących w przenoszeniu pasożyta na terenach endemicznych. Badania molekularne próbek kału umożliwiły
identyfikację DNA E. multilocularis u ośmiu psów (2,8%)
spośród 289 zbadanych. Wyniki pozytywne stwierdzono
u psów pasterskich, stróżujących oraz myśliwskich (16).
W kolejnych badaniach na Słowacji inwazję E. multilocularis potwierdzono u psów na tych samych terenach
endemicznych, w okręgach Žilina i Prešov graniczących
z woj. małopolskim i podkarpackim. DNA pasożyta wykazano w czterech próbkach (2,9%) spośród 138 zbadanych (9). W Szwajcarii, na terenie zurbanizowanym,
uznawanym za wysoce endemiczny (region Fribourga,
zachodnia Szwajcaria) E. multilocularis wykazano u 7%
wśród 86 zdziczałych psów (17).
Sposobom utrzymania psów i ich przeznaczeniu
przypisuje się największe znaczenie w możliwości nabywania inwazji E. multilocularis. Łapanie gryzoni i poruszanie się bez dozoru na obszarach wiejskich uznawane jest za najistotniejsze wśród czynników ryzyka
zarażenia psów (9). Bliski kontakt z człowiekiem oraz
zanieczyszczenie gleby odchodami w otoczeniu domów
i w ogrodach przez zarażone psy stanowi bardzo istotny
czynnik ryzyka AE dla ludzi. Zagrożenie ze strony kotów pozostaje pod znakiem zapytania. Przypadki zarażenia kotów E. multilocularis w oparciu o stwierdzenie
DNA pasożyta w kale stwierdzono w Szwajcarii (17),
we Francji (18) i Republice Czeskiej (19). Badania nad
doświadczalnym zarażeniem wykazały jednak, że koty
nie są właściwymi żywicielami ostatecznymi E. multilocularis, pasożyt rozwija się u nich z trudnością, najczęściej nie osiąga dojrzałości. Wskazuje to, że koty odgrywają marginalną rolę w transmisji pasożyta na terenach endemicznych (20). Jednak nie można lekceważyć
potencjalnego znaczenia tych zwierząt towarzyszących
w epidemiologii AE, szczególnie z racji ich powszechnego występowania w środowiskach wiejskich i bliskiego kontaktu z człowiekiem (20, 21). Należy podkreślić,
że rolę żywicieli pośrednich E. multilocularis pełnią
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glareolus). Thus, domestic mouse caught by cats in
a household environment do not act as intermediate
hosts of the parasite.

gryzonie, przedstawiciele rodziny Arvicolidae, takie jak
nornik zwyczajny (Microtus arvalis), nornik północny
(M. oeconomus) i nornica ruda (Myodes glareolus).Tak
więc mysz domowa (Mus musculus) będąca częstą ofiarą kotów w środowisku domowym i przydomowym nie
jest żywicielem pośrednim tasiemca bąblowcowego.

SUMMARY

PODSUMOWANIE

In many human cases in Europe, echinococcosis
is diagnosed without specifying species of aetiological
agent of the disease, E. multilocularis or E.
granulosus. Distinction between alveolar and cystic
echinococcosis is vital, since the two diseases require
different management of prevention and treatment (1,
22). Obligatory differentiation of alveococcosis and
hydatidosis would be also advisable for the purposes
of epidemiological surveillance (3).
AE is a rare disease in Europe, nevertheless the
number of patients is increasing. In particular several
countries of central-eastern Europe (Czech Republic,
Slovakia, Poland and Lithuania) have described a marked
increase in incident AE cases since the 1990s (22).
The epidemiological situation in Poland demonstrated
that AE is an emerging disease. The number of detected
cases is presumably underestimated, as it is suggested
by the high detection of patients with AE in Lithuania
and in the neighbouring areas of Slovakia. In an initial
asymptomatic incubation period of many years and
continuously existing the risk of infection in endemic
areas, in the following years in Poland may be expected
a significant increase in the number of AE cases. A wider
national programme for implementation of screening in
the highest AE risk areas is strongly needed (7). Given
that AE human cases distribution is consistent with the
known prevalence of E. multilocularis infected foxes,
assessment of AE incidence in human population of
south-east Poland, i.e. Małopolskie and Podkarpackie
Provinces is of great importance.
Despite an emerging interest in alveolar
echinococcosis and popularisation of the disease as
very serious medical problem, the public still receives
misleading information about its threats. Biased
information about eating berries and mushrooms
from endemic areas is promoted in media as the most
important risk for infection. Little consideration is
given to affirmed risk factors, such as occupation
(farming), having a kitchen garden, ownership of dogs
and handling wildlife (hunting) (9, 21).
Young age of several AE patients in endemic areas
could be an indicator of important infection pressure in
the environment, and of the role of domestic animals
in transmission (22). Infection of the dog significantly
increases the risk of human infection, since dog ownership
was identified as strongly associated with acquisition of
AE (9, 16). The finding of E. multilocularis in dogs in

W państwach europejskich wiele przypadków
bąblowicy diagnozowanych jest bez sprecyzowania
gatunku czynnika etiologicznego (E. multilocularis
lub E. granulosus). Diagnostyka różnicowa bąblowicy
jest bardzo istotna, ponieważ postać jedno- oraz wielojamowa wymagają odmiennych procedur postępowania i leczenia (1, 22). Wprowadzenie obowiązku różnicowania obu odmian bąblowicy byłoby także celowe
dla potrzeb nadzoru epidemiologicznego (3).
AE jest chorobą rzadko występującą na terenie Europy, jednak liczba diagnozowanych przypadków zwiększa się w ostatnich latach. Dotyczy to przede wszystkim
państw Europy środkowo-wschodniej (Czechy, Słowacja, Polska i Litwa), w których od początku lat 90. ubiegłego stulecia parazytozę rozpoznano po raz pierwszy
i odnotowano znaczący wzrost zapadalności (22).
Sytuacja epidemiologiczna AE w Polsce wskazuje, że ma ona charakter choroby nowopojawiającej się
(emerging disease). Liczba stwierdzanych przypadków
prawdopodobnie nie odzwierciedla rzeczywistej zachorowalności, na co wskazuje duża liczba pacjentów zdiagnozowanych w ostatnich latach w krajach sąsiednich, tj.
na Litwie i Słowacji. W warunkach wybitnie przewlekłego rozwoju AE i występującego od kilkunastu lat ryzyka
zarażenia na terenach endemicznych, w perspektywie
najbliższych lat może wystąpić znaczny przyrost liczby
przypadków tej parazytozy (7). Niezbędne jest prowadzenie badań przesiewowych na terenach endemicznych
dla E. multilocularis. Występowanie przypadków AE
u ludzi jest skorelowane ze stwierdzoną wysoką prewalencją pasożyta u lisów. Istotne są więc badania ludności
i ocena zapadalności na obszarze południowo-wschodniej Polski, tj. w woj. małopolskim i podkarpackim, gdzie
podobnie jak w regionie północno-wschodnim od lat notuje się wysoki odsetek zarażonych lisów.
Pomimo medialnego zainteresowania alweolarną echinokokozą już od ponad dziesięciu lat, do opinii publicznej
trafiają nieprecyzyjne i mylące informacje o występującym
ryzyku dla ludzi. Spożywanie owoców leśnych i grzybów
na terenach endemicznych uznawane jest za najistotniejsze
zagrożenie. Natomiast niewiele uwagi poświęca się zagrożeniom związanym z pracą w rolnictwie, uprawianiem
przydomowego ogródka, posiadaniem psa polującego na
dzikie zwierzęta oraz kontaktem z dzikimi drapieżnikami
(myślistwo), które uznawane są za najważniejsze czynniki
ryzyka bąblowicy wielojamowej (9, 21).
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endemic areas of south-eastern Poland indicates elevated
infectious pressure in the close-to-home environment,
in case the dog catches and eats rodents. Inhabitants of
endemic areas should be informed about the need for
regular deworming of pet animals with preparations
effective against tapeworms. This is especially important
in rural areas for families with small children and not
properly supervised dogs present.
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ABSTRACT
Capnocytophaga canimorsus is a gram-negative, capnophilic rod constituting normal bacterial flora of the oral
cavity of dogs and cats. It is also considered to be an etiological factor of infections in human that may lead to
multiple complications, i.a. sepsis, endocarditis and meningitis. C. canimorsus poses a serious threat, especially
to patients with asplenia, cirrhosis or alcohol abuse. In most cases, infection occurs after a dog bite. Isolation and
identification of the bacteria from the biological material is difficult and often delayed because of slow growth
of the bacteria on microbiological media. Gold standard for bacteriological identification of C. canimorsus is
polymerase chain reaction method. Amoxicillin with clavulanic acid is considered the drug of choice used in
prophylaxis of C. canimorsus infections. Based on the data available from the literature, the authors present the
epidemiology, risk factors, clinical picture, diagnostic methods and treatment of the C. canimorsus infection.
Key words: Capnocytophaga canimorsus, meningitis, sepsis
STRESZCZENIE
Capnocytophaga canimorsus jest gram-ujemną, kapnofilną pałeczką wchodzącą w skład flory fizjologicznej
jamy ustnej psów i kotów. Może także stanowić czynnik etiologiczny zakażeń u człowieka i prowadzić do wielu
powikłań, m.in. posocznicy, zapalenia wsierdzia i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. C. canimorsus stanowi szczególne zagrożenie dla osób asplenicznych, z marskością wątroby oraz nadużywających alkoholu. Do
zakażenia najczęściej dochodzi w wyniku pogryzienia przez psa. Bezpośrednie wykrycie bakterii w materiale
biologicznym często jest opóźnione i utrudnione ze względu na powolny wzrost bakterii na podłożach mikrobiologicznych, dlatego złotym standardem w rozpoznawaniu zakażeń są badania PCR. Antybiotykiem pierwszego rzutu stosowanym w profilaktyce zakażeń C. canimorsus jest amoksycylina z kwasem klawulanowym.
W oparciu o dane z literatury, w pracy przedstawiono epidemiologię, czynniki ryzyka, obraz kliniczny, metody
diagnostyczne oraz leczenie zakażenia C. canimorsus.
Słowa kluczowe: Capnocytophaga canimorsus, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica

INTRODUCTION

WPROWADZENIE

Capnocytophaga canimorsus is a gram-negative,
commensal bacterium present in dogs’ and cats’ saliva.
It is also a potentially dangerous pathogen that may
cause various infections in humans (1). It was first described by Bobo and Newton in 1976 after isolation
of the bacterium from blood and cerebrospinal fluid of
a man who developed septicemia and meningitis after

Capnocytophaga canimorsus jest Gram-ujemną,
komensalną bakterią, występującą w ślinie psów i kotów, a także niebezpiecznym patogenem mogącym
wywoływać ciężkie zakażenia u ludzi (1). Bakteria
została opisana po raz pierwszy w 1976 roku przez
Bobo i Newtona po wyizolowaniu jej z krwi i płynu
mózgowo-rdzeniowego mężczyzny, u którego w wy289
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being bitten by the dog (2). Previously C. canimorsus
was called DF-2 (dysgonic fermenter-2) because of
slow and relatively poor growth on media and ability
of fermentation (3). Name C. canimorsus (latin: canisdog, morsus- bite) was proposed in 1989 by Brenner
et al. due to association of infection occurrence caused
by this pathogen in people with dog bites (3). C. canimorsus infection may lead to multiple complications,
i.a. cellulitis, septicemia, meningitis and endocarditis
(4,5).

niku pogryzienia przez psa wystąpiła bakteriemia,
a następnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
(2). Uprzednio nazywana była DF-2 (ang. dysgonic
fermenter-2) ze względu na słaby, powolny wzrost
na podłożach i zdolność do fermentacji (3). Nazwa
C. canimorsus (z łac. canis - pies, morsus - ugryzienie) została zaproponowana w 1989 r. przez Brennera
i wsp. ze względu na związek występowania zakażenia tą bakterią u ludzi z pogryzieniami przez psy (3).
Zakażenie C. canimorsus może prowadzić do wielu
powikłań m.in. do infekcji skóry i tkanki podskórnej,
a wskutek bakteriemii do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia wsierdzia (4, 5).

EPIDEMIOLOGY

EPIDEMIOLOGIA

Dogs, as well as cats can be carriers of this bacterium, but according to all of the available data C.
canimorsus is found to be more prevalent among dogs
(6). In 1989, Westwell and al. published results of their
research in which swabs from oral cavity of 180 dogs
and 249 cats were obtained. Using the method of isolation and identification of the bacteria on selective media, C. canimorsus (DF-2) was detected in oral flora
of 24% of the dogs and 17% of the cats (7). In 2010,
Suzuki et al. examined samples from oral cavity of 325
dogs and 115 cats using PCR method. In their research,
C. canimorsus was found in 240 (74%) dogs and 66
(57%) cats (8). So far, over 480 cases of C. canimorsus
infections in humans have been described. However,
available data may not reflect the real incidence of
C. canimorsus infections because of difficulties with
isolation and identification of the bacterium (6,9). In
immunocompetent people C. canimorsus rarely leads
to systemic infections. Higher incidence has been observed among men than women (M/F ratio=3,75:1)
(10). Mortality due to severe C. canimorsus infections
is approximately 30% (9,11).

Nosicielami tej bakterii mogą być zarówno psy, jak
i koty, lecz we wszystkich dostępnych badaniach odsetek występowania C. canimorsus jest wyższy u psów
(6). W 1989 r. Westwell i wsp. opublikowali wyniki
badań, w których pobrano materiał z jamy ustnej 180
psów i 249 kotów. Wykorzystując metodę izolacji
i identyfikacji bakterii, C. canimorsus (DF-2) wykryto
w jamie ustnej 24% psów i 17% kotów (7).W 2010 r.
stosując metodę PCR, Suzuki i wsp. przebadali próbki
pobrane z jamy ustnej 325 psów i 115 kotów. Badania te wykazały obecność C. canimorsus u 240 (74%)
psów i 66 (57%) kotów (8). Dotychczas opisano ponad 480 przypadków zakażenia C. canimorsus u ludzi.
Dostępne dane mogą jednak nie odzwierciedlać prawdziwej częstości występowania zakażeń C. canimorsus
ze względu na trudności w izolacji i identyfikacji tej
bakterii (6, 9). U osób immunokompetentnych bakteria ta rzadko prowadzi do uogólnionych infekcji. Dotychczas odnotowano większą częstość infekcji C. canimorsus wśród mężczyzn niż u kobiet (M:K=3,75:1)
(10). Śmiertelność w wyniku ciężkich zakażeń C. canimorsus wynosi około 30% (9, 11).

MICROBIOLOGY

MIKROBIOLOGIA

C. canimorsus belong to the Flavobacteriaceae
family (1,12). The bacteria are described as thin, gramnegative, capnophilic, glucose-fermenting rods. They
do not have flagella and are characterized by gliding
motility. They do not form spores, their length is 2.55.7µm and they are pleomorphic (13). An environment
of 5-10% CO2 and temperature of 37oC constitute the
optimal conditions for the bacterial growth. Capnocytophaga spp. are fastidious bacteria, which show slow
growth on media with 5% sheep blood and chocolate
agar. They need to be incubated in these conditions for at
least 5 days. They do not grow on MacConkey medium
(6,14). Seven species belong to the Capnocytophaga genus: C. ochracea, C. gingivalis, C haemolytica, C. sputi-

Bakterie z rodzaju Capnocytophaga należą do rodziny Flavobacteriaceae (1,12). Są to cienkie, gram-ujemne, kapnofilne pałeczki fermentujące glukozę. Nie
posiadają wici i charakteryzują się ruchem ślizgowym.
Nie wytwarzają spor, ich długość wynosi 2.5-5.7 µm
i wykazują pleomorfizm (13). Środowisko wysycone
do 5-10% CO2 oraz temperatura 37°C stanowią optymalne warunki do wzrostu bakterii. Capnocytophaga spp. są bakteriami wymagającymi, wykazującymi
powolny wzrost na pożywkach z dodatkiem 5% krwi
owczej i agarze czekoladowym. Potrzebują inkubacji
w tych warunkach przez co najmniej 5 dni. Nie rosną
na podłożu MacConkeya (6,14). Wśród rodzaju Capnocytophaga wyróżniamy 7 gatunków bakterii: C.
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gena, C. granulosa, C. canimorsus, C. cynodegmi. The
first five species are found in human oral cavity. They
are catalase- and oxidase-negative. Most commonly,
they are known as pathogens associated with periodontal disease. C. canimorsus and C. cynodegmi constitute
the normal microbial flora of dogs’ and cats’ oral cavity.
Sucrose and raffinose fermentation tests are negative in
C. canimorsus, however it is positive in 89% of C. cynodegmi (12). C. canimorsus requires large amounts of
exogenous iron for growth (6).

INFECTION IN HUMANS
C. canimorsus infection most commonly are associated with dog or cat bites (54% of cases), scratches
(8,5% of cases) or close contact, e.g. animals licking
pre-existing wounds (27% of cases). In about 10% of
described cases the source of infection remained unknown (6). In immunocompetent people, infections
usually are asymptomatic because of low virulence
of the bacteria. Patients with asplenia are at especially high risk of infection (15). Pet owners and people
who have occupational association with animals, e.g.
veterinarians, animal shelter workers and dog breeders are at high risk of exposure to C. canimorsus.
Symptomatic infections occur usually in patients with
immunosupression. Higher risk of the infection occurrence is observed among patients with cirrhosis,
alcohol abuse and using corticosteroids (1,14,15). Elderly and people over 50 years old are more vulnerable
to infection (1,10). Neutropenia, chronic pneumonia,
hematopoietic system neoplasms also predispose to
infection. Alcohol abuse, asplenia, hemochromatosis,
beta-talasemia major and cigarette smoking leads to
increased acquisition of iron, which also provides an
favourable environment for C. canimorsus growth (6).
Less frequently mentioned in the literature predisposing conditions to C. canimorsus infection include i.a.
sickle cell anemia, Hodgkin’s lymphoma, hairy cell
leukemia, Waldenström macroglobulinemia, chronic
obstructive pulmonary disease and renal insufficiency
(13). C. canimorsus is a catalase-positive bacterium.
Due to ability to break down the hydrogen peroxide it
can survive in phagocytes. It is also resistant to bactericidal effect of the complement (9,16). It was revealed that only a subset of C.canimorsus is dangerous
for humans (17). Endotoxin (LPS-lipopolysaccharide)
and sialidase are the virulent factors of C. canimorsus.
Bacteria possess an enzyme complex located on the
external membrane which is responsible for acquiring
aminosugars, that are necessary for metabolism, from
glycoproteins on the surface of animals’ cells or, after
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ochracea, C. gingivalis, C. haemolytica, C. sputigena,
C. granulosa, C. canimorsus, C. cynodegmi. Pierwsze 5
gatunków może zasiedlać jamę ustną człowieka. W testach katalazowych i oksydazowych dają one wynik
ujemny. Bakterie te głównie kojarzone są z chorobami
przyzębia. C. canimorsus oraz C. cynodegmi stanowią
fizjologiczną florę jamy ustnej psów i kotów (5). C. canimorsus i C. cynodegmi są katalazo-dodatnie i oksydazo-dodatnie . Test fermentacji sacharozy i rafinozy
jest ujemny dla C. canimorsus, a w 89% przypadków
C. cynodegmi dodatni (12). C. canimorsus wymagają
dużej ilości egzogennego żelaza do wzrostu (6).
ZAKAŻENIE U LUDZI
Zakażenia C. canimorsus najczęściej mają związek z ugryzieniami przez psy lub koty (54% przypadków), podrapaniami (8,5% przypadków) lub bliskim
kontaktem, np. polizaniem rany przez zwierzę (27%
przypadków). W około 10% opisanych przypadków
nie znaleziono uchwytnego źródła infekcji (6). U osób
immunokompetentnych zakażenia przebiegają zwykle bezobjawowo z powodu niskiej wirulencji bakterii. Szczególnie wysokie ryzyko infekcji występuje
u pacjentów asplenicznych(15). Najbardziej narażone
na zakażenie C. canimorsus są osoby mające kontakt
ze zwierzętami w swoim gospodarstwie domowym,
a także związane zawodowo ze zwierzętami, np. lekarze weterynarii, pracownicy schronisk, hodowcy
psów. Zakażenia objawowe występują przeważnie
u pacjentów z obniżoną odpornością. Wzrost ryzyka
zachorowania obserwuje się u pacjentów z marskością
wątroby, nadużywających alkoholu i stosujących kortykosteroidy (1,14, 15). Na infekcje bardziej podatne
są osoby starsze, oraz w wieku powyżej 50 lat (1,10).
Neutropenia, przewlekłe zapalenie płuc, nowotwory
układu hematopoetycznego również predysponują do
zakażenia. Jednak aż do 40% infekcji C. canimorsus
występuje u uprzednio zdrowych osób (10). Nadużywanie alkoholu, asplenia, hemochromatoza, beta-talasemia major i palenie papierosów prowadzi do
większego wchłaniania żelaza, co również stwarza
sprzyjające warunki do wzrostu C. canimorsus (6). Do
rzadziej wymienianych w literaturze schorzeń predysponujących do zakażenia C. canimorsus należą m.in.
anemia sierpowata, chłoniak Hodgkina, białaczka włochatokomórkowa, makroglobulinemia Waldenströma,
POCHP, niewydolność nerek (13). C. canimorsus jest
bakterią katalazo-dodatnią. Dzięki zdolności rozkładu
nadtlenku wodoru może przetrwać w fagocytach. Jest
także oporna na bakteriobójcze działanie dopełniacza
(9,16). Wykazano, że jedynie pewna subpopulacja C.
canimorsus jest patogenna dla człowieka (17). Czynnikami wirulencji C. canimorsus jest endotoksyna
(LPS-lipopolisacharyd) i sialidaza. Bakteria posiada
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invasion, human cells. This virulent factor has a significant impact on the likelihood of complications in
patients with alcoholic liver disease in case of C. canimorsus infection.
Sialidase, enzyme produced by C. canimorsus is
responsible for blockage of macrophages’ bactericidal
abilities and also inhibiting the release of nitric oxide
by macrophages stimulated by LPS. It was shown that
in 60% of the bacteria during invasion of the organism
the enzyme inhibits the phagocytosis and only in 6,5%
of the bacteria it inhibits the nictric oxide release (12).
Another way that C. canimorsus can avoid the immune
response is lack of interaction of bacteria with TLR-4
receptor of the invaded organism (1). Down-regulation
of the receptors, which could have elicited the immune
response in the presence of the pathogen, has also been
reported (6). Sialidase complex allows for interaction
with phagocytes only if the bacterium remains in direct
contact with these cells (12).

na błonie zewnętrznej kompleks enzymatyczny odpowiedzialny za pozyskiwanie aminocukrów niezbędnych do metabolizmu z glikoprotein na powierzchni
komórek organizmu zwierzęcia, bądź, po inwazji,
człowieka. Ten czynnik wirulencji ma istotny wpływ
na wzrost prawdopodobieństwa powikłań u pacjentów
z chorobą alkoholową wątroby w przypadku ich zakażenia C. canimorsus (1, 16).
Sialidaza, enzym wytwarzany przez C. canimorsus, odpowiedzialna jest za blokowanie bakteriobójczych właściwości makrofagów, a także hamowanie
uwalniania tlenku azotu przez pobudzone LPS makrofagi. Wykazano, że jedynie u 60% bakterii podczas
inwazji organizmu enzym ten rzeczywiście blokuje
fagocytozę, a tylko u 6,5% blokuje uwalnianie tlenku
azotu (12). Kolejnym sposobem unikania odpowiedzi
immunologicznej przez C. canimorsus jest brak reakcji
bakterii z receptorami TLR-4 atakowanego organizmu
(1). Stwierdzono, że dochodzi do zmniejszenia liczby
receptorów, które mogłyby wywołać reakcję obronną
w obecności patogenu (6). Kompleks sialidazy pozwala na oddziaływanie z fagocytami jedynie, gdy bakteria pozostaje w bezpośrednim kontakcie z tymi komórkami (12).

SYMPTOMS OF C. CANIMORSUS INFECTION

OBJAWY ZAKAŻENIA C. CANIMORSUS

C. canimorsus infection has a wide range of clinical symptoms. Patients, who present to the doctor within
8-12 hours after bite can have only local skin reaction,
without signs of infection. During the incubation period
(1-7 days) the patients may feel fatigue, abdominal pain
and shortness of breath (15). Cellulitus caused by C. canimorsus characterizes with redness, pain in the site of the
bite, purulent leakage from the wound, which may be accompanied by lymphangitis and focal lymphadenopathy
(1,6). Rapid and severe course of infection may occur in
patients with immunodeficiencies. In these cases the infection can present as sepsis, meningitis, osteomyelitis,
peritonitis, endocarditis, pneumonia or septic arthritis
(6,18). Symptoms accompanying meningitis caused by
C. canimorsus are similar to symptoms in other types of
meningitis. They include positive meningeal signs (nuchal
rigidity, Kernig’s sign, Brudziński’s sign), photofobia and
mental confusion (10). One of the differences is a less
frequently reported presence of fever in patients with C.
canimorsus meningitis (32% of patients). Hearing loss
in the course of C. canimorsus meningitis has also been
reported (19). Despite the fact that C. canimorsus meningitis occurs more frequently in immunocompromised
people, in nearly 37% of the reported cases it occurred in
the immunocompetent patients. Mortality rate in meningitis caused by C. canimorsus is about 5% (20). Another
condition that may be caused by C. canimorsus, which
occurs usually in patients with a pre-existing myocardial

Zakażenie C. canimorsus ma szerokie spektrum objawów klinicznych. Pacjenci, którzy zgłosili się do lekarza
w ciągu 8-12 godzin od ugryzienia mogą mieć jedynie
miejscowe zmiany skórne bez objawów stanu zapalnego.
W okresie wylęgania (1-7 dni) chorzy mogą odczuwać
zmęczenie, bóle brzucha, może wystąpić spłycenie oddechu (15). Zapalenie skóry wywołane przez C. canimorsus charakteryzuje się zaczerwienieniem, bólem w okolicy ugryzienia, często obecny jest ropny wyciek z rany,
może temu towarzyszyć zapalenie naczyń limfatycznych
oraz miejscowa limfadenopatia (1, 6). Gwałtowny, ciężki przebieg infekcji może wystąpić u osób z zaburzeniami odporności. Wówczas infekcja może przybrać postać
sepsy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia
kości i szpiku, zapalenia otrzewnej, zapalenia wsierdzia,
zapalenia płuc lub septycznego zapalenia stawów (6, 18).
Objawy towarzyszące zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR) wywołanemu przez C. canimorsus są
bardzo zbliżone do tych, które występują w bakteryjnych
zapaleniach tego typu o innej etiologii. Obejmują one dodatnie objawy oponowe (sztywność karku, objaw Kerniga
i Brudzińskiego), fotofobię i splątanie (l0). Jedną z różnic
jest rzadsze występowanie gorączki u pacjentów z ZOMR
wywołanym przez C. canimorsus (32% pacjentów). Opisano również przypadki utraty słuchu w przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych spowodowanych przez
C. canimorsus (19). Pomimo, że ZOMR o etiologii C. canimorsus występuje częściej u pacjentów z immunosupre-
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damage is infectious endocarditis (15). In some cases it
can be complicated by paravalvular abscess, fistula, myocardial infarction or myocarditis (1).
The most common cause of death among patients
with C. canimorsus infection is a septic shock, mortality reaches up to 60% in these cases. Patients over 50
years are more vulnerable to develop septic shock (15).
C. canimorsus may also cause cholecystitis or be an
etiologic agent of paravertebral abscesses (21,22). One
of the rare complications of C. canimorsus infection is
Sweet’s syndrome- acute neutrophilic dermatosis with
accompanying fever. Skin rash in Sweet’s syndrome
most frequently is localized on back, neck, extremities
and chest (23). Few cases of Waterhouse-Friderichsen’s syndrome in the course of C. canimorsus sepsis
has also been described (6).

DIAGNOSTICS
C. canimorsus shows a slow growth on microbiological media. Cultures are performed on 5% sheep
blood or chocolate agar media and incubated for at
least 5 days in a temperature of 37oC in environment of
5-10% CO2. Because of difficult growth in most cases, diagnostic process based on direct detection of C.
canimorsus in a biological material is usually delayed.
Most frequently blood or other body fluids, e.g. cerebrospinal fluid are obtained from a patient as a material
for bacterial identification. Less often tissues from the
site of the bite are collected. In a blood sample, after
centrifugation a buffy coat is obtained, which is examined by Gram stain. Under the microscope multiple
gram-negative, extracellar, fusiform rods and several
intracellular copies of the same pathogen in almost all
of the visible neutrophils (6). This picture in addition
to information obtained during medical history may indicate C. canimorsus infection (15). Methods of choice
and gold standard in detecting C. canimorsus infection
in humans are molecular tests based on PCR and sequencing (6). Detection of characteristic sequence of
the gene coding for 16S rRNA of small ribosomal subunit plays the primary role in this method (13).
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sją, to w 37% opisywanych przypadków dotyczyło osób
immunokompetentnych. Śmiertelność w ZOMR wywołanych przez C. canimorsus wynosi około 5% (20).
Następstwem infekcji C. canimorsus, występującym
zazwyczaj u pacjentów z wcześniejszymi uszkodzeniami mięsnia sercowego, może być także infekcyjne zapalenie wsierdzia (15). Bywa ono powikłane ropniem
okołozastawkowym, przetoką, zawałem lub zapaleniem
mięśnia sercowego (1). Najczęstszą przyczyną śmierci
u osób z zakażeniem C. canimorsus jest wstrząs septyczny, śmiertelność sięga wówczas 60%. Wstrząs septyczny
rozwija się najczęściej u pacjentów po 50r.ż. (15).
C. canimorsus może również wywoływać zapalenie pęcherzyka żółciowego, lub być czynnikiem
etiologicznym ropni okołokręgosłupowych (21,22).
Jednym z rzadkich powikłań zakażenia C. canimorsus
jest zespół Sweeta- ostre neutrofilowe zapalenie skóry
z towarzyszącą gorączką. Wysypka w zespole Sweeta
lokalizuje się najczęściej na plecach, szyi, kończynach
i klatce piersiowej (23). Opisano również kilka przypadków zespołu Waterhouse’a-Friderichsena w przebiegu posocznicy spowodowanej C. canimorsus (6).
DIAGNOSTYKA
C. canimorsus wykazuje powolny wzrost na podłożach mikrobiologicznych. Posiewy wykonuje się na
agarze czekoladowym lub na pożywce z dodatkiem 5%
krwi owczej. Hodowle inkubowane są przez okres co
najmniej 5 dni w temperaturze 37 oC w środowisku wysyconym od 5% do 10% CO2 (1). Po tym czasie jednak,
nie zawsze udaje się otrzymać kolonie. Ze względu na
trudną hodowlę w większości przypadków, diagnostyka oparta na bezpośrednim wykryciu C. canimorsus
w materiale jest zazwyczaj opóźniona. Najczęściej materiałem do badań na obecność patogenu jest krew lub
w inne płyny ustrojowe np. płyn mózgowo-rdzeniowy.
Dużo rzadziej pobierane są od chorego tkanki z miejsca
ugryzienia przez zwierzę. Z próbki krwi obwodowej,
po odwirowaniu, otrzymuje się kożuszek leukocytarny,
którego rozmaz jest barwiony metodą Grama. W obrazie mikroskopowym obserwuje się wiele Gram ujemnych, zewnątrzkomórkowych, wrzecionowatych pałeczek oraz obecność kilku kopii tych samych patogenów wewnątrz niemal wszystkich widocznych w polu
widzenia neutrofili (6). Taki obraz krwi w połączeniu
z informacjami z historii choroby pacjenta może wskazywać na C. canimorsus jako czynnik etiologiczny (15).
Metodami z wyboru i złotym standardem przy rozpoznawaniu zakażeń C. canimorsus u ludzi są badania molekularne oparte na metodzie PCR i sekwencjonowaniu
(6). Główną rolę odgrywa tu wykrycie charakterystycznej sekwencji genu kodującego 16S rRNA małej podjednostki rybosomu (13).

293

Joanna Zajkowska, Monika Król et al.
TREATMENT

LECZENIE

Antibiotic prophylaxis after dog or cat bite in order
to prevent the infection is recommended in immunocompromised patients, asplenia, advanced liver disease, edema in the site of the bite, moderate or severe
wounds (especially on face and hands) and injuries
involving periosteum and articular capsule (1,24). Furthermore, implementing rabies and tetanus prophylaxis
should be considered (18). Infections caused by dogs’
or cats’ bites usually are of mixed etiology, which is
the reason why the antibiotic should cover aerobic,
anaerobic and facultatively anaerobic bacteria (15,20).
It has been established that Capnocytophaga spp. are
sensitive to penicillins, III generation cephalosporins,
carbapenems, clindamycin, doxycycline and chloramphenicol. Most of the strains is also sensitive to macrolides, rifampin and fluorochinolones, however they
are considered as resistant to aztreonam, trimethoprim,
fosfomycin and aminoglycozides (1,11,15). Amoxicillin with clavulanic acid is the antibiotic which in its antibacterial spectrum includes both aerobic and anaerobic bacteria that are often isolated from bite wounds
(24). Alternatively, II generation or III generation
cephalosporins with additional anti-anaerobic antibiotic (clindamycin or metronidazole) may be administered. Carbapenems, moxifloxacin or doxycycline may
also be used (11,15,24). Dosage, method and route of
administration and duration of treatment should be adjusted to the type and extent of infection. Duration of
antibiotic therapy in Capnocytophaga spp. infections
is not clearly defined because of lack of randomized
clinical studies. However, based on knowledge about
the treatment of other similar infections the following
duration of antibiotic administration is recommended:
-- meningitis 14-21 days or longer
-- infective endocarditis 4-6 weeks
-- infection with bone or joint involvement at
least 6-8 weeks (1).

Profilaktyczne podanie antybiotyków po ugryzieniu przez psa lub kota w celu zapobiegnięcia zakażeniu jest wskazana u pacjentów z zaburzeniami odporności, asplenią, zaawansowaną chorobą wątroby,
obrzękiem w obrębie zranienia, umiarkowanymi bądź
ciężkimi ranami (szczególnie twarzy i dłoni) i obrażeniami, które mogą zajmować okostną lub torebkę
stawową (1,24). Ponadto należy rozważyć wdrożenie profilaktyki przeciwko wściekliźnie i tężcowi (18).
Zakażenia spowodowane ugryzieniami psów lub kotów
mają z reguły mieszaną etiologię, dlatego antybiotyk powinien posiadać swoim spektrum przeciwbakteryjnym
zarówno bakterie tlenowe, beztlenowe, jak i fakultatywnie
beztlenowe (15, 20). Ustalono, że Capnocytophaga spp. są
wrażliwe na penicyliny, cefalosporyny III generacji, karbapenemy, klindamycynę, doksycyklinę i chloramfenikol.
Większość szczepów jest również wrażliwa na makrolidy,
rifampinę i fluorochinolony, uważa się natomiast za oporne na aztreonam, trimetoprim, fosfomycynę i aminoglikozydy (1,11, 15). Amoksycylina z kwasem klawulanowym
jest antybiotykiem, który w swoim spektrum przeciwbakteryjnym zawiera zarówno bakterie tlenowe jak i beztlenowe, często izolowane z ran kąsanych (24). Alternatywnie, można zastosować: cefalosporyny II generacji bądź
III generacji z dodatkowym antybiotykiem przeciwko
beztlenowcom (klindamycyna lub metronidazol). Można
również zastosować karbapenemy, moksyfloksacynę lub
doksycyklinę (11, 15, 24). Dawkę, sposób podawania
antybiotyku i czas trwania leczenia należy dostosować do
rodzaju i rozległości zakażenia. Czas trwania antybiotykoterapii w leczeniu zakażeń Capnocytophaga spp. nie jest
ściśle określony z powodu braku randomizowanych badań
klinicznych. Jednak w oparciu o wiedzę na temat leczenia
podobnych infekcji zaleca się podawanie antybiotyków:
-- w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych 14-21
dni lub dłużej,
-- w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia 4-6 tygodni,
-- w zapaleniu obejmującym kości/stawy długość
leczenia wynosi przynajmniej 6-8 tygodni (1).

SUMMARY

PODSUMOWANIE

-- C. canimorsus is considered to be low virulent
in healthy people, however in case of occurrence of risk factors, such as: asplenia, long
history of alcohol abuse, cirrhosis, immunosuppressive therapy, the infection can have severe
consequences.
-- C. canimorsus should be taken into account as
an etiologic factor that may cause sepsis, especially in patients with asplenia.
-- In patients in whom shortly after a dog or cat
bite symptoms of meningitis occurred, C. canimorsus infection should be considered.
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-- C. canimorsus jest uważana za mało wirulentną
u zdrowych ludzi, jednak w przypadku występowania u pacjentów czynników ryzyka: asplenia,
wieloletnie nadużywanie alkoholu, marskość wątroby, przyjmowanie leków immunosupresyjnych,
zakażenie może mieć poważne konsekwencje.
-- C. canimorsus należy brać pod uwagę jako
czynnik, który może wywołać sepsę, zwłaszcza
u pacjentów z asplenią.
-- U pacjentów, u których w niedługim odstępie
czasu od pogryzienia przez psa lub kota wystąpiły
objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,

Capnocytophaga canimorsus
-- Appropriate, promptly administered antibiotic
therapy significantly decreases the risk of complications associated with C. canimorsus infection. It is particularly important in patients with
coexisting risk factors.
-- Local C. canimorsus infections after dog or cat
bite probably are quite prevalent, however they
may be underdiagnosed because of administration of effective empiric antibiotic therapy.
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ABSTRACT
Cytomegalovirus (CMV) infections are common and their incidence increases with age. In immunocompetent
people they are usually asymptomatic or manifest as a mild, self-limiting mononucleosis syndrome. CMV
infection in patients with immune deficiency as well as congenital infections may cause a considerable problem.
A group of experts designated by the Polish Society of Epidemiology and Infectious Diseases has prepared
recommendations on the diagnosis and treatment of CMV infections, with particular emphasis on the management
of patients with immunodeficiencies and congenital infections.
STRESZCZENIE
Zakażenia wirusem cytomegalii (CMV) występują powszechnie i ich częstość rośnie z wiekiem. U osób z prawidłową odpornością przebiegają zwykle bezobjawowo lub jako łagodny, samoograniczający się zespół mononukleozowy. Problem stanowią zakażenia u osób z niedoborem odporności oraz zakażenia wrodzone.
Zespół ekspertów powołany przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych przygotował zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia zakażeń CMV, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania
u osób z niedoborami odporności oraz w przypadku zakażeń wrodzonych
ACQUIRED CMV INFECTION
IN IMMUNOCOMPETENT PATIENTS

NABYTE ZAKAŻENIE CMV
U OSÓB IMMUNOKOMPETENTNYCH

Epidemiology. CMV infection is widespread in
different age groups. It is estimated that 40-60% of
adults are infected, and among people with low socioeconomic status even above 80%. A human being is a

Epidemiologia. Zakażenie CMV występuje powszechnie w różnych grupach wiekowych. Szacuje
się, ze zakażonych jest 40-60% dorosłych, a wśród
osób o niskim statusie socjoekonomicznym nawet po297
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reservoir of the virus, and the transfer of the infection
occurs through direct contact with an infected person
or his secretions (breast milk, saliva, urine), by sexual
contact, transfusion of infected blood or infected organ
transplant. The virus can be isolated for months or
years after the primary infection. Among people living
in poor hygienic conditions, infection occurs more
frequently and at a younger age.
Clinical manifestations and diagnostics. Acquired
cytomegaly is usually asymptomatic or - less frequently
– manifests as a mononucleosis syndrome, clinically
identical to the infection with Epstein Barr virus
(EBV). Typical symptoms include fever, weakness,
headache, pharyngitis and tonsillitis, lymphadenopathy,
hepatosplenomegaly. Pharyngitis and splenomegaly
occur less frequently than in the EBV infection. In children
with primary CMV infection, fever is less common than
in adults (43% vs. 94%), and hepatosplenomegaly is
observed more often. Symptoms usually last over 2 - 4
weeks. As in the case of EBV infection, lymphocytosis
with the presence of atypical lymphocytes (10-35%)
is typical, as well as elevated aminotransferase levels.
Recent CMV infection is confirmed by the detection
of anti-CMV IgM antibodies, and positive anti-CMV
IgG suggest an infection acquired in the past. Tests of
specific antigens and the PCR method are not routinely
used in the diagnosis of acquired CMV infection in
immunocompetent patients.
Treatment. Complications of CMV infection in
immunocompetent patients are rare, it usually results
in spontaneous recovery. Symptomatic treatment is
used, and antiviral treatment is not recommended.

wyżej 80%. Rezerwuarem wirusa jest człowiek, a do
przeniesienia zakażenia dochodzi poprzez kontakt
bezpośredni z osobą zakażoną lub jej wydzielinami
(mlekiem kobiecym, śliną, moczem), drogą kontaktów seksualnych, po przetoczeniu zakażonej krwi lub
przeszczepieniu zakażonych narządów. Wirus może
być wydzielany przez miesiące lub lata po zakażeniu
pierwotnym. Wśród osób przebywających w gorszych
warunkach higienicznych do zakażenia dochodzi częściej i w młodszym wieku.
Obraz kliniczny i diagnostyka. Cytomegalia nabyta przebiega zwykle bezobjawowo lub - rzadziej jako zespół mononukleozowy, klinicznie identyczny
jak w zakażeniu wirusem Epsteina Barr (EBV). Do
typowych objawów zalicza się gorączkę, osłabienie,
bóle głowy, zapalenie gardła i migdałków, zapalenie
węzłów chłonnych, powiększenie wątroby i śledziony,
przy czym zapalenie gardła i splenomegalia występują rzadziej niż w przypadku zakażenia EBV. U dzieci
z pierwotnym zakażeniem CMV rzadziej niż u osób
dorosłych występuje gorączka (43% vs. 94%), natomiast częściej obserwuje się hepato- i splenomegalię.
Objawy utrzymują się zwykle powyżej 2 - 4 tygodni.
Podobnie jak w przypadku zakażenia EBV, typowe jest
występowanie limfocytozy z obecnością 10-35% limfocytów atypowych oraz – częściej niż w zakażeniu
EBV - podwyższenie aktywności aminotransferaz. Potwierdzeniem świeżego zakażenia CMV jest wykrycie
przeciwciał anty-CMV w klasie IgM, natomiast przeciwciała anty-CMV w klasie IgG świadczą o zakażeniu nabytym w przeszłości. Badania swoistych antygenów oraz badania metodą PCR nie są rutynowo stosowane w diagnostyce nabytego zakażenia u pacjentów
z prawidłową odpornością.
Leczenie. U osób immunokompetentnych powikłania zakażenia CMV obserwuje się rzadko, zwykle
dochodzi do samoistnego wyleczenia. Zaleca się postępowanie łagodzące objawy kliniczne, leczenie przyczynowe nie jest zalecane.

CONGENITAL CMV INFECTION

WRODZONE ZAKAŻENIE CMV

Epidemiology. CMV infection is the most
common congenital viral infection; it is estimated
that 0.5-2% of newborns are infected. It is the leading
cause of non-genetic hearing loss and an important
factor of the central nervous system (CNS) damage,
leading to the developmental disorders and mental
retardation (1-3). Only about 10% of newborns with
intrauterine infection present symptoms of the disease,
and 85-90% cases are asymptomatic. However, late
consequences of the intrauterine CMV infection may
occur regardless of the form of the disease.

Epidemiologia. Zakażenie wirusem cytomegalii (CMV) jest najczęstszym wirusowym zakażeniem
wrodzonym; szacuje się, że dotyczy 0,5-2% noworodków. Jest główną przyczyną niedosłuchu o podłożu
niegenetycznym oraz ważnym czynnikiem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, prowadzącym
do zaburzeń rozwoju psychoruchowego i upośledzenia
umysłowego u dzieci (1-3). Jedynie u około 10% zakażonych wewnątrzmacicznie noworodków występują
objawy choroby, u 85–90% zakażenie ma charakter
bezobjawowy. Jednak odlegle następstwa wewnątrz-
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Diagnosis and treatment of CMV infections
Infection of the fetus results from hematogenous
spread (transplacentally) during both primary and
secondary infections in pregnant women (reactivation
of infection or reinfection with another virus strain).
The risk of transmission of the virus through the
placenta increases with the duration of pregnancy and
the clinical consequences for the fetus are most severe
when the infection occurs in the first half of pregnancy.
Factors that increase the risk of transmission of CMV
infection include: the lack of specific IgG antibodies
in pregnancy, age under 20 years of age, pregnancy
within 2 years after the sexual initiation, and frequent
contact with young children during pregnancy.
The primary infection in a pregnant woman
is associated with the highest risk for the vertical
transmission of the virus (30-40%) and a symptomatic
infection of the fetus (25%) (4-6). In pregnant women
with chronic CMV infection (documented positive IgG
before pregnancy) the risk of transmission is low (13%) and rarely leads to the fetal disease (10%) (7).
Diagnosis in pregnant women. Currently, the
routine diagnostics of pregnant women for CMV
infection is not conducted in Poland. However,
the number of CMV serological tests ordered by
obstetricians increases. It should be emphasized, that
the presence of specific IgG prior to pregnancy or in
early pregnancy does not preclude infection of the
fetus. In addition, fetal infection does not always lead
to the symptomatic disease or late consequences.
There is no effective universal procedure which could
prevent vertical transmission of infection in the case
of a mother with active CMV infection. Similarly, no
therapeutic options for the fetus with signs of infection
are available (8). A newborn of a mother with suspected
CMV infection during pregnancy should be referred to
a specialist center for the verification of the diagnosis,
for the qualification for the treatment and specialist care.
Clinical manifestations. Due to its affinity for
the CNS, CMV infection of the fetus is associated
with a high risk of complications in the CNS.
Another mechanism of the fetal damage results from
inflammatory lesions caused by the virus in the placenta,
leading to disturbances in its function. It should be
emphasized that there are no pathognomonic symptoms
of CMV infection, and its symptoms are common for
all infections included in the TORCH group. Only 10%
of intrauterine infected newborns present symptoms at
birth. Physical examination may reveal: intrauterine
growth restriction, microcephaly, hepatosplenomegaly,
petechiae, “blueberry muffin” rash, neurological
symptoms (hypertonia, hypotonia, seizures).
Laboratory abnormalities include anemia, neutropenia,
thrombocytopenia, increase in aminotranspherase levels,
hyperbilirubinemia, intrahepatic cholestasis, a high

Diagnostyka i leczenie zakażeń wirusem cytomegalii
macicznego zakażenia CMV mogą wystąpić niezależnie od postaci choroby.
Do zakażenia płodu dochodzi drogą krwiopochodną (przezłożyskową) zarówno podczas pierwotnej jak
i wtórnej infekcji u ciężarnej (reaktywacja zakażenia lub
reinfekcja innym szczepem wirusa). Ryzyko transmisji
wirusa przez łożysko rośnie wraz z czasem trwania ciąży,
a konsekwencje kliniczne dla płodu są najpoważniejsze
przy zakażeniu w pierwszej połowie ciąży. Czynnikami
zwiększającymi ryzyko transmisji zakażenia CMV jest
brak swoistych przeciwciał IgG w ciąży, wiek poniżej
20. roku życia, ciąża w ciągu 2 lat od inicjacji seksualnej
oraz częsty kontakt z małymi dziećmi w czasie ciąży.
Pierwotne zakażenie ciężarnej jest związane z najwyższym ryzkiem wertykalnej transmisji wirusa (3040%) i objawowego zakażenia płodu (25%) (4-6).
U ciężarnych z przewlekłym zakażeniem CMV (udokumentowane dodatnie odczyny w klasie IgG przed
ciążą) ryzyko transmisji wirusa jest niskie (1-3%)
i rzadko prowadzi do uszkodzenia płodu (10%) (7).
Diagnostyka kobiet ciężarnych. Obecnie w Polsce
nie prowadzi się rutynowej diagnostyki ciężarnych w kierunku zakażenia CMV, jednak coraz częściej swoiste testy
serologiczne są zlecane przez położników. Należy podkreślić, że obecność swoistych przeciwciał w klasie IgG przed
ciążą lub na początku ciąży nie wyklucza zakażenia u płodu, a zakażenie płodu nie zawsze prowadzi do choroby objawowej i późnych następstw. W przypadku rozpoznania
u matki aktywnego zakażenia CMV nie ma powszechnie
uznanego postępowania zapobiegającego wertykalnej
transmisji zakażenia czy też postępowania leczniczego
w stosunku do płodu z objawami zakażenia (8). Bez wątpienia noworodek matki z podejrzeniem zakażenia CMV
w ciąży powinien być skierowany do ośrodka specjalistycznego celem weryfikacji rozpoznania, ewentualnego
leczenia i objęcia opieką specjalistyczną.
Obraz kliniczny. Z uwagi na neurotropowe właściwości CMV, zakażenie płodu wiąże się z wysokim
ryzykiem powikłań ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Dodatkowym mechanizmem uszkodzenia płodu są zmiany zapalne wywołane przez wirusa
w łożysku, prowadzące do zaburzeń jego funkcji. Należy podkreślić, że brak jest objawów patognomicznych
zakażenia CMV, a spektrum stwierdzanych nieprawidłowości jest wspólne dla zakażeń z grupy TORCH.
Tylko u 10% zakażonych wewnątrzmacicznie noworodków występują objawy przy urodzeniu. W badaniu
fizykalnym stwierdza się: hipotrofię wewnątrzmaciczną, małogłowie, hepatosplenomegalię, wybroczyny,
wysypkę typu „blueberry muffin”; w badaniu neurologicznym: zaburzenia dystrybucji napięcia mięśniowego
(wzmożone napięcie mięśniowe, hipotonia), drgawki.
Odchylenia w badaniach laboratoryjnych obejmują: niedokrwistość, neutropenię, małopłytkowość,
299

Maria Pokorska-Śpiewak, Anna Niezgoda et al.
concentration of protein in the cerebrospinal fluid. In
CNS imaging studies the most common findings are:
postinflammatory changes (calcifications, thalamo-striatal
vasculopathy, ventricular enlargement, subependymal
cysts), changes in the white matter, brain malformations
(lissencefalia, pachygyria, polimicrogyria, hypoplasia of the
brain and / or cerebellum) (9-12). In the ophthalmological
examination of the fundus, inflammatory lesions of the
retina are observed, and in the auditory brainstem response
(ABR) test the neurosensory hearing loss is revealed.
The clinical picture depends on the period of
pregnancy in which the fetus becomes infected. An
early infection (first / second trimester of pregnancy)
it results in severe organ damage, especially the CNS,
and in extreme cases it can lead to the miscarriage
or intrauterine fetal death (13). Generalized form
of congenital cytomegalovirus infection has a high
mortality rate (up to 20-30%). Infection of the fetus in
the second / third trimester of pregnancy often leads to
a localized form of the disease (interstitial pneumonia,
hepatitis, chorioretinitis, myocarditis, aseptic meningitis,
osteomyelitis, seizures, impaired muscle tension,
neurosensory hearing loss). Newborns infected in the third
trimester of pregnancy are usually asymptomatic at birth
(congenital asymptomatic CMV infection). However, a
risk of late complications exists (13). In 5-17% of them
late complications in a form of a progressive hearing
loss or visual impairment develop (14,15). Other late
disorders in children with asymptomatic CMV infection
include developmental retardation, learning difficulties,
motor disorders, epilepsy (16,17). Thus, children with
asymptomatic infection require long-term audiological
care and thorough monitoring of the development.
Neurosensory hearing loss is observed in 35-60%
of children with symptomatic CMV infection and can
occur directly after birth or in the older age. All infants
with confirmed congenital CMV infection should
remain under the audiological care until the early
school period.
Diagnosis. The diagnostics of congenital CMV
infection should be performed in:
• infants born to mothers with confirmed primary
infection during pregnancy (seroconversion
of specific antibodies), reactivation of chronic
infection, or superinfection with a different
serotype of the virus (the appearance of positive
CMV IgM),
• infants with clinical symptoms typical for
congenital CMV infection,
• newborns with abnormal hearing screening test.
The diagnosis of the congenital CMV infection is
based on the presence of the virus in the urine or the
saliva during the first 21 days of life. The sensitivity of
the urine and saliva PCR in the detection of congenital
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wzrost aktywności aminotransferaz, hiperbilirubinemię, cholestazę wewnątrzwątrobową, wysokie stężenie
białka w płynie mózgowo-rdzeniowym. W badaniach
obrazowych OUN stwierdza się: zmiany pozapalne
(zwapnienia, waskulopatię wzgórzowo-prążkowiową,
poszerzenie układu komorowego, torbielki podwyściółkowe), zmiany w istocie białej, wady rozwojowe mózgu (lissencefalia, pachygyria, polimicrogyria, hipoplazję mózgu i/lub móżdżku) (9-12). W badaniu dna oka
stwierdza się zmiany zapalne siatkówki, a w badaniu
audiologicznym (ABR) niedosłuch neurosensoryczny.
Obraz kliniczny zależy od okresu ciąży, w którym
doszło do zakażenia płodu. Zakażenie wczesne (I-II trymestr ciąży) powoduje ciężkie uszkodzenia narządowe,
zwłaszcza OUN, w skrajnych przypadkach może prowadzić do poronienia czy wewnątrzmacicznego obumarcia
płodu (13). Postać uogólniona cytomegalii wrodzonej
obarczona jest wysoką śmiertelnością sięgającą 20-30%.
Zakażenie płodu w II/III trymestrze ciąży częściej daje
obraz choroby z lokalizacją narządową (śródmiąższowe
zapalenie płuc, zapalenie wątroby, zapalenie siatkówki
i naczyniówki, zapalenie mięśnia sercowego, aseptyczne
zapalenie opon, zajęcie szpiku kostnego, drgawki, zaburzenia dystrybucji napięcia mięśniowego, niedosłuch
neurosensoryczny). U noworodków zakażonych w III
trymestrze ciąży zwykle nie występują objawy po urodzeniu (wrodzone bezobjawowe zakażenie CMV), ale
istnieje u nich ryzyko powikłań odległych (13). U 5-17%
z nich dochodzi do odległych powikłań, głównie do postępującego uszkodzenia słuchu lub upośledzenia widzenia
(14,15). Inne odległe zaburzenia u dzieci z bezobjawową
postacią zakażenia CMV to opóźnienie rozwoju psychoruchowego, trudności w nauce, zaburzenia motoryczne,
padaczka (16,17). Z tego powodu dzieci z zakażeniem
bezobjawowym wymagają długoterminowej opieki audiologicznej i wnikliwego nadzoru rozwoju.
Cytomegalowirusowe uszkodzenie słuchu występuje 35-60% dzieci z zakażeniem objawowym i może
ujawnić się bezpośrednio po urodzeniu lub w okresie
późniejszym. Niedosłuch ma charakter odbiorczy zmysłowo-nerwowy. Wszystkie noworodki z potwierdzonym
wrodzonym zakażeniem CMV powinny pozostawać pod
opieką audiologiczną do okresu wczesnoszkolnego.
Diagnostyka. Diagnostyka w kierunku wrodzonego zakażenia CMV powinna być przeprowadzona u:
• noworodków matek z udowodnionym zakażeniem
pierwotnym w czasie ciąży (serokonwersja odczynów swoistych), reaktywacją zakażenia przewlekłego lub nadkażeniem innym serotypem wirusa
(pojawienie się dodatnich odczynów w klasie IgM),
• noworodków z objawami klinicznymi sugerującymi wrodzone zakażenie CMV,
• noworodków z nieprawidłowym badaniem
przesiewowym słuchu.

Diagnosis and treatment of CMV infections
CMV infection is very high, even in preterm newborns
(18,19). Due to the high concentration of the virus in
the urine, high test sensitivity and easy availability of
the sample, the urine test is considered as the ‚gold
standard’. The negative result enables the exclusion of
congenital CMV infection. The presence of viral DNA
in the urine after 21 days of life does not allow the
unambiguous determination of the time of infection
(congenital, perinatal, acquired).
PCR testing in the blood samples is characterized
by a significantly lower sensitivity and is not
recommended as a screening test (20,21). However,
in patients with symptomatic CMV infection it is a
valuable complementary examination. Determination
of the viral load in the blood (qPCR) enables the
evaluation of the effectiveness of the antiviral treatment
(a significant decrease in the viral load or elimination
of the virus from the blood), while in newborns with
asymptomatic CMV infection it may have prognostic
significance. The risk for future development of
neurological symptoms and hearing loss increases
by 50% if the number of copies of the virus in the
blood exceeds respectively 12,000 and 17,000 copies/
ml (14). Positive PCR test in the cerebrospinal fluid
indicates the CMV neuroinfection and correlates with
a poor prognosis. However, negative results of the
PCR test in the cerebrospinal fluid may be frequently
observed even in patients with severe CNS damage.
Widely used serological tests are indirect methods
of diagnosis of congenital CMV infection and have a
full diagnostic value only in two cases:
• negative titer of specific IgG and IgM in serum
of both the mother and the child exclude the
infection,
• positive antibody titers of specific IgM in
the neonate until 21 days of life, confirm the
congenital infection.
Other variants of the serological response
require verification using molecular methods. While
interpreting the results of serological tests in the
newborn, it should be remembered that the absence
of specific IgM antibodies with the presence of IgG
antibodies does not exclude the congenital CMV
infection (22). Repeating serological testing in children
without performing molecular tests for early diagnosis
(PCR in the urine) is an inadequate procedure, because
it delays and sometimes precludes any definitive
diagnosis, implementing treatment, and exposes the
child to unnecessary medical procedures.
If the diagnosis of congenital CMV infection is
confirmed, it is necessary to extend the diagnostics
to assess the severity of disease and to determine
indications for the antiviral therapy. Apart from
the laboratory tests (morphology and blood smear,
aminotransferase levels, bilirubin with fractions,

Diagnostyka i leczenie zakażeń wirusem cytomegalii
Podstawą rozpoznania wrodzonego zakażenia
CMV jest stwierdzenie obecności wirusa w moczu lub
w ślinie w pierwszych 21 dniach życia noworodka. Czułość badania moczu i śliny metodą PCR w wykrywaniu wrodzonego zakażenia CMV jest bardzo wysoka,
również u noworodków urodzonych przedwcześnie
(18,19). Z uwagi na wysokie stężenie wirusa w moczu,
wysoką czułość testu i łatwą dostępność próbki, badanie to uznawane jest za ‘złoty standard’. Ujemny wynik
pozwala wykluczyć wrodzone zakażenie CMV. Stwierdzenie obecności DNA wirusa w moczu po 21. dobie
życia nie pozwala na jednoznaczne ustalenie momentu
zakażenia (wrodzone, okołoporodowe, nabyte).
Badanie metodą PCR z krwi cechuje się zdecydowanie mniejszą czułością i nie jest polecane jako test
skriningowy (20,21). Jednak u pacjentów z objawowym zakażeniem CMV jest cennym badaniem uzupełniającym. Ocena liczby kopii wirusa we krwi (qPCR)
pozwala na ocenę skuteczności leczenia przeciwwirusowego (znaczące zmniejszenie wiremii lub eliminacja
wirusa z krwi), zaś u noworodków z bezobjawowym
zakażeniem CMV może mieć znaczenie prognostyczne.
Ryzyko wystąpienia w przyszłości objawów neurologicznych oraz uszkodzenia słuchu wzrasta o 50% jeżeli
liczba kopii wirusa we krwi przekracza odpowiednio 12
000 i 17 000 kopii wirusa/ml (14). Dodatni wynik badania PCR z płynu mózgowo-rdzeniowego przemawia
za neuroinfekcją CMV i koreluje ze złym rokowaniem.
Jednak w praktyce często obserwuje się ujemne wyniki badania PCR z płynu mózgowo-rdzeniowego nawet
u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem OUN.
Powszechnie stosowane badania serologiczne są
pośrednimi metodami diagnostyki wrodzonego zakażenia CMV i mają pełną wartość diagnostyczną jedynie w dwóch przypadkach:
• ujemne miano swoistych przeciwciał w klasie
IgG oraz IgM zarówno w surowicy matki jak
i dziecka pozwala wykluczyć zakażenie,
• dodatnie miano przeciwciał swoistych w IgM
u noworodka do 21. doby życia, jest dowodem
na wrodzone zakażenie.
Pozostałe warianty odpowiedzi serologicznej wymagają weryfikacji metodami molekularnymi. Interpretując wyniki badań serologicznych u noworodka należy
pamiętać, że brak przeciwciał w klasie IgM, przy obecności IgG nie wyklucza wrodzonego zakażenia CMV
(22). Powtarzanie badań serologicznych u dziecka bez
wykonania badań molekularnych na początku diagnostyki (PCR w moczu) jest błędnym postępowaniem,
gdyż opóźnia, a czasami uniemożliwia postawienie
ostatecznego rozpoznania i wdrożenie leczenia oraz naraża dziecko na niepotrzebne procedury medyczne.
W przypadku rozpoznania wrodzonego zakażenia
CMV konieczne jest rozszerzenie diagnostyki w celu
oceny zaawansowania choroby i ustalenia wskazań do
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examination of the cerebrospinal fluid), the imaging
studies of the CNS (transfontanellar ultrasound,
magnetic resonance of the brain), as well as
ophthalmological fundus examination, and ABR
should be performed.
Treatment. At present, there is no effective
treatment leading to the elimination of the virus from
the newborn organism. Available drugs may only
inhibit the proliferation of the virus in the blood, and
after discontinuation of the treatment, the increase in
the viral load is observed.
The results of randomized controlled trials have
shown that a 6-week therapy with ganciclovir, compared
to placebo, reduces the hearing loss and improves the
psychomotor development in infants with symptomatic
congenital cytomegaly with CNS involvement (23,
24). The treatment leads to the disappearance of
viremia, viruria, and signs of organ damage (regression
of skin lesions, hepatosplenomegaly, neutropenia,
thrombocytopenia, lesions on the eye fundus, and
hearing loss) (25).
Extended antiviral therapy with valganciclovir to 6
months compared to the 6-week therapy has better longterm effects: lower percentage of hearing loss and better
results in the neurodevelopmental evaluation (26).
The beneficial effects of several (up to 12) months
treatment were also shown in observational studies
(27,28). Treatment should be initiated as soon as
possible after birth and last for a minimum of 6 weeks.
Due to the long-term benefits of therapy, an extension
of treatment to 3-6 months should be considered.
Only newborns with confirmed symptomatic
congenital CMV infection are qualified for the
antiviral treatment. There is no indication for treatment
in neonates without symptoms of CMV infection
or with oligosymtomatic disease (e.g., with isolated
hepatitis, cholestasis, thrombocytopenia, or isolated
hypotrophy).
Indications for the antiviral therapy comprise:
• generalized symptomatic congenital cytomegaly,
• congenital cytomegaly with the CNS involvement
(microcephaly, calcifications, ventricular enlargement, vasculopathy, subependymal cysts, seizures),
• congenital cytomegaly with inflammatory
lesions in the eye fundus,
• congenital cytomegaly with isolated hearing
loss.
Intravenous ganciclovir (5 mg/kg/dose every 12 hours)
or oral valganciclovir (16 mg/kg/dose every 12 hours)
are used in the treatment of congenital cytomegalovirus
infection. Both drugs are of comparable efficiency and
can be used in the treatment of neuroinfection, as they
penetrate into the cerebrospinal fluid (29,30). The use
of ganciclovir requires hospitalization for several weeks
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leczenia przeciwwirusowego. Poza badaniami laboratoryjnymi (morfologia krwi z rozmazem, aktywność
transaminaz, bilirubina z rozdziałem na frakcje, badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego) należy wykonać badania obrazowe OUN (USG przezciemiączkowe, ew. rezonans magnetyczny mózgu), badanie dna
oka oraz pełne badanie audiologiczne (ABR).
Leczenie. W chwili obecnej nie ma skutecznego leku
pozwalającego na wyeliminowanie wirusa z organizmu
noworodka. Stosowane leki jedynie hamują namnażanie
wirusa we krwi, a po odstawieniu leczenia obserwuje się
stopniowe pojawianie się lub narastanie wiremii.
Wyniki badań z randomizacją wykazały, iż 6-tygodniowe leczenie gancyklowirem, w stosunku do placebo,
zmniejsza odsetek uszkodzenia słuchu oraz poprawia rozwój psychoruchowy u noworodków z objawową cytomegalią wrodzoną, z zajęciem OUN (23, 24). W czasie leczenia obserwuje się ustąpienie wiremii, wirurii oraz objawów
uszkodzenia narządowego (ustępowanie zmian skórnych,
hepatosplenomegalii, neutropenii, trombocytopenii, zmian
na dnie oczu, zmniejszenie niedosłuchu) (25).
Wydłużona terapia przeciwwirusowa walgancyklowirem do 6 miesięcy w porównaniu z kuracją 6-tygodniową przynosi lepsze odlegle efekty: mniejszy
odsetek niedosłuchu oraz lepsze wyniki w ocenie neurorozwojowej (26).
Korzystne efekty kilkumiesięcznej (nawet do 12
miesięcy) terapii stwierdzano również w badaniach
obserwacyjnych (27,28). Leczenie powinno być rozpoczęte jak najwcześniej po urodzeniu i trwać minimum
6 tygodni. Biorąc pod uwagę długofalowe korzyści
należy rozważyć przedłużenie terapii do 3-6 miesięcy.
Do leczenia przeciwwirusowego kwalifikowane są
noworodki z potwierdzonym wrodzonym objawowym
zakażeniem CMV. Nie ma wskazań do prowadzenia
leczenia u noworodków bez objawów zakażenia CMV,
ani u noworodków z zakażeniem skąpoobjawowym
(np. z izolowanym zapaleniem wątroby, cholestazą, izolowaną małopłytkowością czy izolowaną hipotrofią).
Wskazania do leczenia przeciwwirusowego u noworodków:
• pełnoobjawowa cytomegalia wrodzona (postać
uogólniona),
• cytomegalia wrodzona z zajęciem OUN (małogłowie, zwapnienia, poszerzenie układu komorowego, waskulopatia, torbielki podwyściółkowe, drgawki),
• cytomegalia wrodzona ze zmianami zapalnymi
na dnie oczu,
• cytomegalia wrodzona z izolowanym niedosłuchem.
W leczeniu cytomegalii wrodzonej stosuje się dożylnie gancyklowir (5 mg/kg/dawkę co 12 godzin) lub
doustnie walgancyklowir (16 mg/kg/dawkę co 12 go-
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with maintenance of intravenous cannula. In contrast,
treatment with valganciclovir may be carried out in an
outpatient setting. During the treatment, the concentration
of drug in the blood, as well as the peripheral blood cell
count with blood smear, tests of liver and kidney function
should be monitored. The final drug dosage (dose and
dosing interval) is determined on the basis of the results of
drug concentration in the blood. In premature newborns it
is often necessary to extend the interval between doses of
the drug to 18 hours.
If the side effects of the treatment (neutropenia)
appear, treatment should be discontinued, but no
longer than for 4 weeks. The interruption of the
treatment is indicated when the number of neutrophils
falls below 500 cells/ml. Usually after a few days, the
neutrophil count increases to over 800-1000 cells/ml,
and the treatment may be continued with controlling
the blood morphology every week for 2-3 weeks. In
case of severe or prolonged symptoms of intolerance,
the concentration of drug in the blood should be
determined again.

dzin). Oba preparaty mają porównywalną skuteczność
i mogą być stosowane w leczeniu neuroinfekcji, gdyż
przenikają do płynu mózgowo-rdzeniowego (29,30).
Stosowanie gancyklowiru wiąże się z koniecznością
hospitalizacji z wielotygodniowym utrzymywaniem
dostępu naczyniowego. Natomiast leczenie walgancyklowirem można prowadzić w warunkach ambulatoryjnych. W trakcie leczenia należy monitorować stężenie
leku we krwi oraz morfologię krwi obwodowej z rozmazem krwinek białych, próby czynnościowe wątroby
i nerek. Ostateczne dawkowanie (dawka leku i odstęp
między dawkami) ustalane jest na podstawie wyników
stężenia leku we krwi. U noworodków urodzonych
przedwcześnie częściej zachodzi konieczność wydłużenia odstępów między dawkami leku do 18 godzin.
W przypadku wystąpienia objawów ubocznych leczenia (neutropenii) należy przerwać leczenie, jednak nie
dłużej niż na 4 tygodnie. Wskazaniem do przerwy w terapii jest neutropenia < 500 komórek/ml. Zwykle po kilku
dniach liczba granulocytów wzrasta do > 800-1000 komórek/ml i można kontynuować terapię, kontrolując morfologię krwi co tydzień, przez 2-3 tygodnie. W przypadku
nasilonych lub przedłużających się objawów nietolerancji
należy ponownie oznaczyć stężenie leku we krwi.

CMV INFECTION IN
IMMUNOCOMPROMISED PATIENTS

ZAKAŻENIE CMV U PACJENTÓW
W IMMUNOSUPRESJI

The presented recommendations concern mainly
patients after allogeneic hematopoietic stem cell
transplantation (HSCT), and have been prepared in
accordance with the current international standards
(31,32).

Zalecenia tu przedstawione dotyczą głównie pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (HSCT, hematopoietic stem cell
transplantation) i zostały przygotowane według obowiązujących standardów międzynarodowych (31,32).

Epidemiology. CMV infection is a one of the
major complications after allogeneic hematopoietic
stem cell transplantation (allo-HSCT) and may
cause a multiorgan disease both early and late after
the transplantation. CMV seropositivity is a risk
factor for peritransplantation mortality in patients
undergoing HSCT. Significance of CMV infection
in other groups of patients is less recognized, due to
its smaller impact. After allo-HSCT, incidence of
CMV reactivation is about 30%, and the rate of CMV
disease is approximately 3% (33). Among patients
with hematological malignancies, a higher incidence
of CMV antigenemia in lymphoproliferative disorders
(13.6%) than in myeloproliferative neoplasms (3.9%)
is observed (34). In recent years, CMV becomes an
increasingly important pathogen in some groups of
non-transplant-patients, in particular in seropositive
patients treated with strong immunosuppressive
therapy, such as fludarabine or alemtuzumab (antiCD52 antibodies) (31).

Epidemiologia. Zakażenie CMV jest jednym
z najpoważniejszych powikłań po allogenicznym
przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (allo-HSCT) i może powodować wielonarządową chorobę zarówno we wczesnej, jak i późnej fazie po przeszczepie.
Seropozytywność CMV jest czynnikiem ryzyka zgonu okołoprzeszczepowego u pacjentów poddawanych
HSCT. Znaczenie zakażenia CMV u innych grup pacjentów jest mniej poznane, gdyż ma znacznie mniejsze konsekwencje. Po allo-HSCT częstość reaktywacji
CMV wynosi około 30%, natomiast częstość choroby
CMV około 3% (33). Wśród pacjentów z nowotworami hematologicznymi stwierdza się większą częstość
antygenemii CMV w chorobach limfoproliferacyjnych
(13,6%) niż w nowotworach mieloproliferacyjnych
(3,9%) (34). W ostatnich latach CMV staje się coraz
ważniejszym patogenem w niektórych grupach pacjentów nie-przeszczepowych, zwłaszcza u pacjentów
seropozytywnych otrzymujących silną terapię immunosupresyjną, jak fludarabinę lub alemtuzumab (przeciwciała anty-CD52) (31).
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Clinical manifestations. The most frequent clinical
manifestations of CMV infection in immunosuppressed
patients include: pneumonia, hepatitis, bone marrow
suppression, and retinitis. In recent years, in patients
after HSCT, the more common form of CMV infection
is enteritis, similar to the intestinal form of the graftversus-host disease (GVHD).

Obraz kliniczny. Najczęstsze kliniczne postacie zakażenia CMV u pacjentów w immunosupresji to zapalenie płuc, zapalenie wątroby, supresja szpiku i zapalenie
siatkówki. W ostatnich latach u pacjentów po HSCT coraz
częstszą postacią jest zapalenie jelit, w swoim przebiegu
podobne do jelitowej postaci choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GVHD, graft versus host disease).

Diagnosis. Serological testing for the presence
of CMV IgG or IgM defines the risk for CMV
infection, but has no significance in the diagnosis of
CMV infection or disease. In allo-HSCT patients, the
presence of CMV in the blood is a strong predictor
for the development of CMV disease (35,36). The
most commonly used diagnostic techniques for the
determination of CMV infection include CMV DNA
PCR or CMV mRNA PCR quantitative method, and
rarely, the detection of antigens (pp65, antigenemia
assays). They are recommended in the diagnosis of
CMV infection in HSCT and immunosuppressed
patients, who are not able to produce antibodies (31).
The diagnosis of CMV disease must be based
on the clinical picture together with detection of the
CMV in the involved tissue by an appropriate method.
Presence of the organ involvement symptoms with the
detection of CMV in the blood is not sufficient for the
diagnosis of CMV disease. CMV PCR in blood serum
is usually not a suitable method for the detection of
CMV disease in the tissue, because the sensitivity with
respect to its specificity is too high.

Diagnostyka. Badanie serologiczne na obecność
CMV IgG lub IgM definiuje ryzyko rozwoju zakażenia CMV, natomiast nie ma znaczenia w diagnostyce
zakażenia lub choroby CMV. U pacjentów po allo-HSCT, obecność CMV we krwi jest silnym czynnikiem
prognostycznym rozwoju choroby CMV (35,36). Najważniejsze obecnie stosowane techniki diagnostyczne
to oznaczanie CMV DNA PCR lub CMV mRNA PCR
metodą ilościową oraz, rzadziej, wykrywanie antygenów (pp65, testy na antygenemię). Są one rekomendowane w diagnostyce zakażeń CMV u pacjentów po
HSCT, w immunosupresji, nie będących w stanie wytworzyć przeciwciał (31).
Rozpoznanie choroby CMV musi być oparte na
obrazie klinicznym wraz z wykryciem obecności CMV
odpowiednią metodą z zajętej tkanki. Stwierdzenie zajęcia narządu oraz wykrycie obecności CMV we krwi
nie jest wystarczające do rozpoznania choroby CMV.
PCR CMV w surowicy nie jest zazwyczaj odpowiednią metodą do wykrycia choroby CMV w tkance, gdyż
czułość tej metody w stosunku do swoistości jest zbyt
wysoka.

Prevention of primary CMV infection. With
proper anti-infective proceedings, CMV-seronegative
patients have a low risk of CMV infection. In order
to reduce the transmission of CMV, blood products
derived from CMV-seronegative donors or filtered
should be used in patients before both allo-HSCT
and auto-HSCT (31,32). The use of intravenous
immunoglobulin (IVIG) is not recommended in the
prevention of primary CMV infection (31,32)

Zapobieganie pierwotnemu zakażeniu CMV. Przy
właściwym postępowaniu przeciwinfekcyjnym, pacjenci
CMV-seronegatywni mają niskie ryzyko zakażenia CMV.
W celu zredukowania transmisji CMV, należy stosować
preparaty krwi pochodzące od dawców CMV-seronegatywnych lub filtrowane, zarówno u pacjentów przed allo-HSCT, jak i auto-HSCT (31,32). Stosowanie preparatów
dożylnych immunoglobulin (IVIG) ma niewielkie znaczenie w profilaktyce pierwotnego zakażenia CMV (31,32).

Patients before and after allo-HSCT. By
qualifying the patient for allo-HSCT, his CMV
serologic status should be tested. This parameter
should be considered while choosing a donor. CMVseronegative patients have a lower risk of posttransplantation complications when the donor is also
CMV-seronegative. For the CMV-positive patient,
CMV-seropositive donor is also a better option
(35,36). Patients diagnosed with active CMV infection
during the planned allo-HSCT, have a very high risk
of mortality after HSCT. If possible, a transplantation
should be delayed to allow for appropriate anti-CMV
therapy before HSCT. In patients with CMV disease
prior to HSCT, a secondary anti-CMV prophylaxis

Pacjenci przed i po allo-HSCT. W momencie kwalifikacji pacjenta do allo-HSCT powinien być oznaczony
status serologiczny CMV, co umożliwia uwzględnienie
tego parametru przy dobieraniu dawcy. Pacjent CMVseronegatywny ma mniejsze ryzyko powikłań poprzeszczepowych, w przypadku doboru dawcy również CMVseronegatywnego. Dla pacjenta CMV-seropozytywnego
lepszym dawcą jest osoba również CMV-seropozytywna (35,36). Pacjenci, u których stwierdza się aktywne
zakażenie CMV w okresie planowanego allo-HSCT
mają bardzo wysokie ryzyko zgonu po HSCT. Jeśli to
możliwe, przeszczep powinien być opóźniony do czasu
przeprowadzenia odpowiedniej terapii anty-CMV przed
HSCT. U pacjentów z chorobą CMV przed HSCT, należy
rozważyć zastosowanie wtórnej profilaktyki anty-CMV

304

Diagnosis and treatment of CMV infections

Diagnostyka i leczenie zakażeń wirusem cytomegalii

should be considered during HSCT. Such patients
should be closely monitored during the HSCT
procedure, and preemptive treatment is in these
patients indicated earlier, at a lower CMV viral load.

podczas HSCT. Tacy pacjenci powinni być ściśle monitorowani podczas procedury HSCT, a terapia wyprzedzająca powinna być u nich zastosowana wcześniej, przy
niższych wartościach wiremii CMV.

Patients with hematological malignancies
and auto-HSCT. Patients receiving T-cell
immunosuppressive therapy and auto-HSCT patients
are also at risk of developing CMV-dependent
complications. The initial CMV serological status
CMV is also important in malignant patients not
undergoing transplantation.

Pacjenci z nowotworami hematologicznymi
oraz po auto-HSCT. U pacjentów otrzymujących terapię immunosupresyjną dla linii T-komórkowej oraz
poddawanych auto-HSCT również występuje ryzyko
rozwoju powikłań CMV-zależnych. Wyjściowy status
serologiczny CMV ma znaczenie także u pacjentów
nowotworowych nie poddawanych przeszczepianiu.

Treatment. Antiviral drugs are used against
CMV disease as chemoprophylaxis, preemptive
therapy or therapy of symptomatic CMV disease.
Currently used antiviral drugs against CMV include:
ganciclovir, valganciclovir, foscarnet, and cidofovir.
New drugs used for the prevention of CMV disease are
brincidofowir, letermowir, and maribawir (currently
unavailable in Poland) (37-39).

Leczenie. Leki przeciwwirusowe stosowane są
przeciwko chorobie CMV jako chemioprofilaktyka,
terapia wyprzedzająca lub terapia objawowej choroby
CMV. Aktualnie stosowane leki przeciwwirusowe przeciwko CMV to gancyklowir, walgancyklowir, foscarnet
oraz cidofowir. Nowymi lekami stosowanymi w zapobieganiu chorobie CMV są brincidofowir, letermowir
i maribawir (aktualnie niedostępne w Polsce) (37-39).

Monitoring of the CMV presence. Quantitative
monitoring of the presence of CMV using the appropriate
method enables early therapeutic intervention to
prevent the development of CMV disease. It is also
a good indicator of the response to antiviral therapy.
Regardless of the anti-CMV prophylaxis, allo-HSCT
patients should be monitored for CMV antigens, CMV
DNA or CMV RNA in peripheral blood at least once
a week for at least 100 days. Longer monitoring is
recommended in patients with acute or chronic GVHD,
who had early reactivation of CMV and transplant
patients from unrelated or partially compliant donor
(31,32).

Monitorowanie obecności CMV. Ilościowe monitorowanie obecności CMV przy zastosowaniu odpowiedniej
technologii umożliwia wczesną interwencję terapeutyczną
zapobiegającą rozwojowi choroby CMV. Jest to również
dobry parametr oceny odpowiedzi na terapię przeciwwirusową. Pacjenci po allo-HSCT, niezależnie od profilaktyki
anty-CMV, powinni być monitorowani co najmniej raz na
tydzień przez minimum 100 dni w kierunku antygenów
CMV, CMV DNA lub CMV RNA w krwi obwodowej.
Dłuższe monitorowanie jest zalecane u pacjentów z ostrą
lub przewlekłą GVHD, u których wystąpiła wczesna reaktywacja CMV oraz u pacjentów po przeszczepie od dawcy
niespokrewnionego lub częściowo zgodnego (31,32).

Preemptive therapy. For a preemptive first
line therapy ganciclovir and valganciclovir are
recommended. Foscarnet is as efficient as ganciclovir,
and is usually used as a second-line drug. Cidofovir
can be used for the second line preemptive therapy,
but monitoring of the renal function is required. A
combination of ganciclovir and foscarnet may be also
considered.

Terapia wyprzedzająca. W terapii wyprzedzającej pierwszej linii rekomendowane są: gancyklowir lub
walgancyklowir. Foscarnet. jest równie efektywny jak
gancyklowir, jest zazwyczaj stosowany jako lek drugiej
linii. W terapii wyprzedzającej drugiej linii może być stosowany cidofowir (konieczne jest monitorowanie funkcji
nerek) lub kombinacja gancyklowiru i foscarnetu.

Allo-HSCT patients. The preemptive antiviral
therapy applied after the detection of CMV infection
is effective in preventing the CMV disease (31,32).
The duration of this treatment should be at least two
weeks, and its completion should be determined by the
absence of CMV in the blood. The increase in the CMV
DNA load after a week of the therapy does not indicate
viral resistance and does not require changing of the
treatment. If CMV is present after 2 weeks of therapy,
the maintenance therapy should be applied (31,32).

Pacjenci po allo-HSCT. Przeciwwirusowa terapia wyprzedzająca zastosowana po wykryciu zakażenia CMV jest efektywna w zapobieganiu chorobie CMV (31,32). Czas trwania tej terapii wynosi
minimum 2 tygodnie, a jej zakończenie powinno
być określone nieobecnością CMV we krwi. Wzrost
miana CMV DNA po tygodniu terapii nie jest objawem oporności i nie wymaga korekcji terapii. Jeśli
CMV jest obecny po 2 tygodniach terapii, należy
zastosować terapię podtrzymującą (31,32). Pacjenci
po allo-HSCT od dawcy niespokrewnionego mogą
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Patients after allo-HSCT from unrelated donors may
require repeated or prolonged preemptive therapy.
CMV resistance is rare in HSCT patients.

wymagać powtórnych lub przedłużonych terapii wyprzedzających. Oporność CMV występuje rzadko
u pacjentów HSCT.

Other patients. High risk auto-HSCT patients
may potentially benefit from the monitoring of CMV
and the use of preemptive therapy. Routine monitoring
and preemptive therapy is not necessary in patients
with other hematological disorders. Monitoring
and antiviral therapy is recommended in patients
receiving alemtuzumab with symptoms of CMV
infection, until 2 months after the treatment. Therapy
of asymptomatic patients is not recommended.
Withholding alemtuzumab is not necessary, unless
there are persisting symptoms of CMV disease
(31,32).

Inni pacjenci. Pacjenci po auto-HSCT wysokiego ryzyka mogą mieć potencjalną korzyść z monitorowania CMV i zastosowania terapii wyprzedzającej.
Rutynowe badanie i terapia wyprzedzająca nie są konieczne u pacjentów z innymi chorobami hematologicznymi. Monitorowanie i terapia przeciwwirusowa
u pacjentów z obecnością CMV i objawami zakażenia
CMV jest rekomendowane u pacjentów otrzymujących
alemtuzumab, do 2 miesięcy po zakończeniu leczenia.
Terapia pacjentów bezobjawowych nie jest konieczna.
Odstawienie alemtuzumabu nie jest konieczne, o ile
nie utrzymują się objawy choroby CMV (31,32).

Anti-CMV prophylaxis. Antiviral chemoprophylaxis
is an alternative method to preemptive therapy and can
be used in subgroups of allo-HSCT patients with a high
risk for CMV disease (ganciclovir), and in patients treated
with alemtuzumab (valganciclovir). Routine anti-CMV
prophylaxis is not recommended in other patients.

Profilaktyka przeciwwirusowa. Chemioprofilaktyka przeciwwirusowa jest postępowaniem alternatywnym
do terapii wyprzedzającej i może być stosowana w podgrupach pacjentów po allo-HSCT o wysokim ryzyku
choroby CMV (gancyklowirem) oraz u pacjentów leczonych alemtuzumabem (walgancyklowirem). Rutynowa
profilaktyka przeciw-CMV nie jest rekomendowana u innych pacjentów.

Treatment of symptomatic CMV disease. CMV
disease can develop at any period after HSCT and is
associated with high mortality, particularly in the case
of pneumonia. CMV retinitis is the most common form
of the late CMV disease. Patients with impaired vision
need an ophthalmological eye fundus examination.
Patients with CMV in the blood with symptoms of
CMV infection (fever with or without bone marrow
suppression), but without organ involvement typical for
generalized cytomegaly or with suspected CMV organ
disease should undergo a thorough evaluation. The
risks and benefits of the therapy should be evaluated
before deciding of antiviral treatment. Selection of a
drug depends on the clinical situation of the individual
patient, the risk of CMV disease progression and the
risk of the side effects of the selected drug.
Allo-HSCT patients and patients treated with
alemtuzumab should receive antiviral therapy.
CMV disease in these patients is characterized by
a high mortality rate. After allo-HSCT, intravenous
ganciclovir or foscarnet are the drugs of choice.
Ganciclovir or foscarnet are also indicated in the
treatment of the pneumonia. IVIG addition should be
considered as a combination therapy, although it is
not confirmed whether it improves the efficiency of
the treatment. No evidence confirmes the superiority
of hyperimmunized anti-CMV immunoglobulin over
the standard IVIG. In other types of CMV disease,
and other groups of patients, intravenous ganciclovir
or foscarnet without the IVIG are recommended.
Cidofovir or a combination of intravenous ganciclovir
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Leczenie objawowej choroby CMV. Choroba
CMV może rozwinąć się w każdym okresie po HSCT
i jest związana z wysoką śmiertelnością, zwłaszcza
w przypadku zapalenia płuc. Zapalenie siatkówki
CMV jest bardziej powszechne jako późna postać choroby CMV. Pacjenci z zaburzeniami wzroku wymagają oceny dna oczu.
Pacjenci z CMV obecnym we krwi, z objawami
zakażenia CMV (gorączka z/bez supresji szpiku kostnego), ale bez objawów choroby narządowej typowej
dla cytomegalii uogólnionej lub z podejrzeniem choroby narządowej CMV powinni być poddani dokładnej
ocenie. Należy ocenić ryzyko i korzyści przed podjęciem decyzji o terapii przeciwwirusowej. Wybór leku
zależy od sytuacji klinicznej indywidualnego pacjenta,
ryzyka progresji choroby CMV oraz ryzyka działań
niepożądanych wybranego leku.
Pacjenci po allo-HSCT i pacjenci leczeni alemtuzumabem powinni być poddani terapii przeciwwirusowej. Choroba CMV u tych chorych charakteryzuje się wysoką śmiertelnością. Po allo-HSCT, lekiem
z wyboru jest dożylny gancyklowir lub foscarnet.
W zapaleniu płuc zalecany jest gancyklowir lub foscarnet. Należy rozważyć podanie IVIG jako terapię skojarzoną, chociaż nie jest potwierdzone, czy to poprawia wyleczalność. Żadne dane nie wskazują wyższości hyperimmunizowanej immunoglobuliny anty-CMV nad standardową
IVIG. W innych typach choroby CMV i w innych grupach
pacjentów rekomendowany jest dożylny gancyklowir lub
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and foscarnet can be used as a second line therapy
of CMV disease. The duration of the treatment has
not been established, but usually 21-28 days of
induction therapy is indicated, followed by 4 weeks of
maintenance therapy (31,32).
In contrast to allo-HSCT patients, CMV disease is
rare in patients with auto-HSCT.
Antiviral resistance. Resistance to antiviral drugs
is a relatively rare phenomenon in HSCT patients and
usually develops after a few weeks of antiviral therapy.
Increase in CMV antigenemia, or aggravation of the
severity of CMV disease symptoms may indicate
the development of viral or clinical resistance (31).
Clinical resistance is related to the patient-dependent
factors, and viral resistance depends on mutations in
the viral genome. In most cases, in which the CMV is
present despite adequate treatment, clinical resistance
is responsible for the treatment failure. The increase in
the viral load in the first week of treatment should not
be considered as an indicator for virological resistance.
Viral resistance may be determined by phenotypic
or genetic testing. DNA sequencing can be used to
detect the most frequent mutations responsible for the
resistance to ganciclovir. Testing of other mutations is
more difficult. The development of multiple mutations
is rare, but possible. CMV resistance testing should be
performed to enable the selection of appropriate second
line therapy. If the turn-around time for resistance
testing is prolonged, then a change of the treatment for
a patient with increasing viral load is justified.
Adoptive immunoprophylaxis. Patients with the
absence of specific immune response to CMV are likely
to develop CMV disease. Immunological monitoring
after HSCT may provide important information for the
patient management, although no standard tests exist.
Immunological interventions by infusion of CMVspecific lymphocytes, dendritic cell vaccines, or CMV
peptides are relatively safe for the patient (40), but
their efficiency requires further investigation. They are
experimental and are currently unavailable in Poland.
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foscarnet bez dodatku IVIG. Cidofovir lub kombinacja
dożylnego gancyklowiru i foscarnetu może być zastosowana jako terapia drugiej linii w chorobie CMV. Nie ma
ustalonego czasu trwania leczenia, ale zazwyczaj stosuje
się przez 21-28 dni terapii indukcyjnej, a następnie przez 4
tygodnie jako terapię podtrzymującą (31,32).
W odróżnieniu od pacjentów po allo-HSCT, choroba CMV występuje rzadko u pacjentów po auto-HSCT.
Oporność przeciwwirusowa. Oporność na leki
przeciwwirusowe jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem
u pacjentów po HSCT i zazwyczaj rozwija się nie wcześniej niż po kilku tygodniach terapii przeciwwirusowej.
Wzrost miana antygenemii CMV lub wiremii, bądź nasilenie objawów choroby CMV może oznaczać rozwój
oporności klinicznej lub wirusowej (31). Oporność kliniczna zależy od czynników zależnych od pacjenta, natomiast oporność wirusowa zależy od mutacji w genomie
wirusa. W większości przypadków, w których CMV jest
obecny pomimo odpowiedniego leczenia, przyczyną jest
oporność kliniczna. Wzrost wiremii w pierwszym tygodniu leczenia nie powinien być traktowany jako wskaźnik oporności wirusowej. Oporność wirusowa może być
określona fenotypowo lub testami genetycznymi. Sekwencjonowanie DNA może służyć do wykrywania najczęstszych mutacji szczepów opornych na gancyklowir.
Testowanie innych mutacji jest trudniejsze. Rozwój mnogich mutacji jest rzadki, ale możliwy. Badanie oporności
wirusa CMV powinno być wykonane w celu umożliwienia wyboru właściwej terapii II linii. Jeśli czas na przeprowadzenie badania oporności jest zbyt długi, zmiana
w terapii u pacjenta z rosnącą wiremią jest uzasadniona.
Immunoprofilaktyka adoptywna. Pacjenci z brakiem specyficznej odpowiedzi immunologicznej wobec
CMV są narażeni na rozwój choroby CMV. Monitorowanie immunologiczne po HSCT może dostarczyć ważnych
informacji dotyczących dalszego postępowania, chociaż
nie istnieją standardowe testy. Interwencje immunologiczne o charakterze infuzji CMV specyficznych limfocytów,
szczepionki komórek dendrytycznych lub peptydów CMV
są stosunkowo bezpieczne dla pacjenta (40), jednak ich
efektywność wymaga dalszych badań. Mają one charakter
eksperymentalny i nie są dostępne w Polsce.

HIV-INFECTED PATIENTS

PACJENCI ZAKAŻENI HIV

In HIV-infected patients, symptomatic CMV
infection usually accompanies the profound
immunodeficiency (decrease in CD4+ cell counts
below 50 cells/µl). An appropriate antiretroviral
therapy is the best method to prevent CMV disease
in HIV-infected patients. The most common clinical
manifestation of CMV infection in children with AIDS
is generalized cytomegaly, in adults – retinitis. In the

U osób zakażonych HIV objawowe zakażenie
CMV występuje przy głębokim upośledzeniu funkcji
układu odpornościowego (obniżenie liczby limfocytów CD4+ poniżej 50 kom/µl). Najlepszą metodą zapobiegania chorobie CMV u pacjentów zakażonych
HIV jest właściwa terapia antyretrowirusowa. Najczęstszą postacią kliniczną zakażenia CMV u dzieci
z AIDS jest cytomegalia uogólniona, u osób dorosłych
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treatment, the intravenous ganciclovir for a minimum
of six weeks with the control of viremia, and with
regular ophthalmological evaluation is recommended.
After recovery, the secondary prophylaxis until the
reconstruction and stabilization of the immune response
is indicated. Polish recommendations regarding CMV
infections in HIV-infected patients are published
annually by the Polish AIDS Society (41).

– zapalenie siatkówki. W leczeniu stosuje się dożylnie
gancyklowir przez minimum 6 tygodni pod kontrolą
wiremii, z regularną oceną okulistyczną. Po przechorowaniu obowiązuje profilaktyka wtórna do czasu rekonstrukcji i stabilizacji immunologicznej. Szczegółowe polskie wytyczne w tym zakresie są corocznie
publikowane przez Polskie Towarzystwo Naukowe
AIDS (41).

Summary of the diagnostic and therapeutic
recommendations is shown in Table 1.

Podsumowanie zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych przedstawiono w Tabeli I.

Table I. Diagnosis and treatment of different forms of CMV infections - summary of recommendations
CMV infection
Diagnostics
Treatment
Acquired in
immunocompetent
Detection of specific IgM and IgG CMV antibodies Symptomatic; no indications for antiviral treatment
patients
Antiviral drugs:
Detection of CMV DNA with PCR method in the
newborn’s urine within the first 21 days of life. Indi- • Ganciclovir (5 mg/kg/dose every 12 hours,
intravenously, under the control of drug concentration
cations for antiviral therapy:
in the blood) for a minimum of 6 weeks, up to six
• generalized CMV disease,
Congenital
• CNS involvement (microcephaly, abnormalities in months
or
imaging studies of the brain),
• Valganciclovir (16 mg/kg/dose every 12 hours, orally,
• inflammatory changes in the eye fundus, isolated
under the control of drug concentration in the blood)
hearing loss.
Antiviral drugs: ganciclovir, valganciclovir, foscarnet, cidofovir, used as: chemioprophylaxis, preemptive
Acquired in patients
therapy or treatment of symptomatic CMV disease
with a profound
Detection of CMV DNA, CMV RNA by PCR method • I line drugs: ganciclovir or foscarnet (in pneumonia
immunosuppression or detection of antigens (pp65, antigenemia assays)
addition of IVIG or Cytotec should be considered)
(after HSCT)
• II line drugs: cidofovir or ganciclovir + foscarnet
• duration of treatment: 21-28 days of induction
therapy followed by 4 weeks of maintenance therapy
AIDS (CD4+ count
Regular ophthalmological evaluation of eye fundus, Ganciclovir for the treatment and secondary prophy< 50 cells/µl)
PCR CMV DNA in blood and urine
laxis
HSCT – hematopoietic stem cell transplantation, IVIG – intravenous immunoglobulin
Tabela 1. Diagnostyka i leczenie różnych postaci zakażeń CMV – podsumowanie zaleceń
Zakażenie CMV
Diagnostyka
Leczenie
Nabyte u osób immu- Wykrycie swoistych przeciwciał CMV IgM, CMV
Objawowe; brak wskazań do leczenia przyczynowego
nokompetentnych
IgG
Wykrycie CMV DNA metodą PCR w moczu nowo- Leki:
rodka w ciągu pierwszych 21 dni życia. Wskazania • Gancyklowir (5 mg/kg/dawkę dożylnie co 12 godzin
pod kontrolą stężenia leku we krwi) minimum 6
do leczenia przeciwwirusowego:
tygodni, do 6 miesięcy
Wrodzone
• postać pełnoobjawowa (uogólniona),
lub
• zajęcie OUN (małogłowie, zmiany w badaniach
• Walgancyklowir (16 mg/kg/dawkę doustnie co 12
obrazowych mózgu),
• zmiany zapalne na dnie oczu, izolowany niedosłuch. godzin pod kontrolą stężenia leku we krwi)
Leki: gancyklowir, walgancyklowir, foscarnet, cidofowir, stosowane jako: chemioprofilaktyka, terapia
wyprzedzająca lub terapia objawowej choroby CMV
Nabyte u osób
Wykrycie CMV DNA, CMV RNA metodą PCR,
• leki I linii: gancyklowir lub foscarnet (w zapaleniu
w głębokiej immunowykrycie antygenów CMV (pp65, testy na antygenemię) płuc rozważyć dodanie IVIG lub Cytotec)
supresji (po HSCT)
• leki II linii: cidofowir lub gancyklowir + foscarnet
• czas leczenia: 21-28 dni terapii indukcyjnej, a
następnie 4 tygodnie terapii podtrzymującej
AIDS z CD4+ < 50
Regularne badanie dna oka, PCR CMV DNA w krwi
Gancyklowir w terapii i profilaktyce wtórnej.
kom/µl
i w moczu
HSCT – przeszczepienie komórek krwiotwórczych, IVIG – dożylne preparaty immunoglobulin
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Kazimierz Madaliński

IN MEMORY OF KRZYSZTOF KRAWCZYŃSKI, MD (1938-2016)
- DISTINGUISHED FELLOW OF THE IMMUNOPATHOLOGY SCHOOL
AT THE NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
WSPOMNIENIE O DOC.DR HAB.MED. KRZYSZTOFIE KRAWCZYŃSKIM (1938-2016),
WYBITNYM NAUKOWCU PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY

Krzysztof Krawczyński was born on 5th July 1938
in Warsaw in the intelligentsia family, as a son of
Zygmunt and Helena, born Gajewska. The father was
killed during the first day of Warsaw Uprising (1944).
I have acquainted Krzysztof in 1963. Our professional
ways accrossed at The Department of Pathological
Anatomy of Medical Academy in Warsaw. Krzysztof has
completed his medical studies and was appointed in 1962
as an assistant professor under the direction of Prof. Dr
Ludwik Paszkiewicz, renowned pathologist. Then, he has
joined the group of pathologists directed by two young
doctors – Adam Nowosławski and Witold Brzosko, to
which I also belonged.
Krzysztof has joined the team at the time when we
initiated studies on the application of newly discovered
immunofluorescent methods to detect antigens and
deposited antibodies in human and animal tissues.
We formed the young, fast maturing team, full of
energy and eager to work on new aspects of human
disease immunology and pathology. This was noticed
by the Director of The National Institute of Hygiene
(NIH), known microbiologist, Prof. Dr Włodzimierz
Kuryłowicz, who invited our whole team to join the
Institute. There we have found the better working
conditions and the most modern at that time equipment,
including fluorescent and electron microscopes.
The first scientific problem which we investigated
at NIH was characterization of immunopathological
reactions in infants infected with a variety of agents.
The first was Pheumocystis carinii (now known as
jiroveci), a very dangerou pathogen especially for
preterm newborns. We have performed these studies
between 1964 and 1966.
In the meantime, Krzysztof completed his doctoral
thesis. He acquired his dr med. degree in 1967 on the
basis of dissertation: ‘Hyalinosis changes of spleen
arteries – immunohistochemical analysis’. His thesis
was awarded the individual prize from the Ministry of
Health and Social Welfare of Poland (1967). He was
the laureate of this prize again for our team work on
the topic of viral hepatitis type B.

Photo 1. Krzysztof Krawczyński receives doctor’s diploma
from Prof. Jan Just, Chairman of the Scientific
Council of the National Institute of Hygiene
Fot. 1. Krzysztof Krawczyński otrzymuje dyplom doktorski
z rąk Prof.Jana Justa, Przewodniczącego Rady Naukowej Państwowego Zakładu Higieny

Krzysztof Krawczyński urodził się w Warszawie
5 lipca 1938 w rodzinie inteligenckiej, jako syn Zygmunta i Heleny z d. Gajewskiej. Ojciec zginął w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego.
Z Krzysztofem poznaliśmy się w roku 1963. Nasze zawodowe drogi po raz pierwszy skrzyżowały się
w Zakładzie Anatomii Patologicznej A.M. w Warszawie.
Krzysztof po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu
lekarza medycyny Warszawskiej A.M. w 1962 roku objął
etat asystenta i specjalizował się pod kierunkiem Prof.dr
Ludwika Paszkiewicza w anatomii patologicznej. Wkrótce potem dołączył do grupy patologów kierowanej przez
młodych docentów – Adama Nowosławskiego i Witolda
Brzosko, do której należałem także ja.
Krzysztof znalazł się w naszym Zespole w czasie, kiedy prowadziliśmy badania nad zastosowaniem
niedawno odkrytej metodyki immunofluorescencji do
wykrywania antygenów i przeciwciał w materiałach
tkankowych od chorych. Byliśmy młodym, prężnie
działającym Zespołem, któremu nie brakowało chęci
do pracy. Nasz nieniknący zapał i idące za tym osiągnięcia zostały nagrodzone. W 1964 roku nasza grupa
otrzymała zaproszenie do wejścia w skład Państwowego Zakładu Higieny, którego Dyrektorem został wybitny mikrobiolog, Prof. dr Włodzimierz Kuryłowicz.
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In 1968, Krzysztof has obtained a year-long
fellowship of the Rockefeller Foundation to pursue
training at The Cornell University Medical College
in New York. In subsequent years, all members of
our team undertook similar trainings at the different
leading research institutes and universities abroad.
In the meantime, Laboratory of Pathology has been
transformed into the Department Immunopathology,
National Institute of Hygiene. Krzysztof’s research
activity symbolized the “golden period” of the
Department. This became the most desired place of work
dedicated to solve newly coming research problems
through the high caliber scientific investigations, team
work, and a growing network of collaborations. We
become the well-known research team internationally.
To this end, active support from pathologists from whole
Warsaw and some other centers in Poland, who have
sent interesting tissue material was of a great support
and had a significant impact. Every morning, there were
intensive discussions to push the research forward.
Krzysztof was a strong ‘pilar’ of the team, showing his
brilliant intelligence, eagerness to work, and exactness,
up to pedantry, but mixed with the sense of humor.
Our team-work produced more than 10 papers
per year. The real “explosion” of research papers
was brought by investigations of the topic originally
proposed by Prof. Dr Halina Seyfriedowa from
The Institute Hematology in Warsaw. It was the
clarification of the nature of ‘Australia antigen’,
previously considered to be the beta-lipoprotein variant
and, subsequently as antigen connected to leukemia.
Later, it turned out, that the factor (virus) associated
with Australia antigen may attack human liver and
cause hepatitis. Consequently, research papers from
the Polish team, with the participation of Krzysztof,
brought the discovery of the viral nature of Australia
antigen and the explanation of the role particular viral
forms in the pathogenesis of hepatitis B. In this regard,
very important was Krzysztof’s participation in the
paper: ‘Duality of Hepatitis B and its Antibody. I.
Immunofluorescence studies’, where two viral antigens
were for the first time shown, i.e.: surface (envelope)
and core (nucleocapsid carrying viral nucleic acid).
Our papers appeared in parallel with publications
of such authors, as Nobel Laureate, Dr Baruch S.
Blumberg (Philadelphia), June Almeida (London),
Alfred M. Prince (New York), Sheila Sherlock and D.S.
Dane (both London), William S. Robinson (Stanford)
and Stephanos Hadzyiannis (Athens). Publications
from our Institute, with participation of Krzysztof
appeared in such high impact journals, as Lancet
(twice), American Journal of Pathology (at least twice)
Recent Advances in Clinical Pathology, and Journal of
Infectious Diseases (several times). Krzysztof and the
whole team were very proud of these rare at that time
internationally recognized scientific achievements.
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W nowym środowisku czekały nas lepsze warunki
pracy. Były mikroskopy fluorescencyjne i mikroskop
elektronowy, co pozwoliło na rozszerzenie metodyki
i tematyki badawczej.
Pierwszym zagadnieniem, którym zajęliśmy się
w PZH było zbadanie wtórnych reakcji organizmu w odpowiedzi na czynnik zakaźny - Pneumocystis carinii
(obecnie jiroveci), który wywoływał bardzo groźne dla
dzieci, a zwłaszcza wcześniaków, zapalenie płuc. Z tą tematyką związani byliśmy w latach 1964-1966.
W tym czasie Krzysztof prowadził równocześnie
badania do swojej pracy doktorskiej. W 1967 uzyskał
w PZH stopień dr n. med. na podstawie rozprawy:
”Zmiany szkliste naczyń tętniczych śledziony – analiza immunohistochemiczna”. Praca doktorska spotkała
się w dużym uznaniem. Krzysztof został uhonorowany
indywidualną Nagrodą Rady Naukowej przy Ministrze
Zdrowia i Opieki Społecznej (1967).
Ponownie stał się laureatem tejże nagrody za zbiorową pracę na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B.
W 1968 roku został oddelegowany na roczne stypendium Fundacji Rockefellera w Cornell University Medical College, The Hospital for Special Surgery w Nowym
Jorku. Na przestrzeni 8 lat działalności naszego Zespołu,
wszyscy przeszliśmy podobne szkolenia.
Wróćmy jednak do pracy podstawowej, która odbywała się w Zespole Patologii, przekształconym później w Zakład Immunopatologii Państwowego Zakładu
Higieny. Działalność Krzysztofa przypadła na ”złoty
okres” Zakładu Immunopatologii PZH. Znakomita organizacja warsztatu badawczego i napływające tematy
- ciągle odbywały się szkolenia młodszych kolegów –
przynosiły prace naukowe na coraz wyższym poziomie.
Staliśmy się Zespołem znanym. Wsparcie patologów
z całej Warszawy, którzy przysyłali nam ciekawy materiał tkankowy, stanowiło naszą siłę. Prowadziliśmy
kilkugodzinne poranne narady Zespołu (był to efekt
doświadczeń amerykańskich) – kreślące dalsze kierunki
badań naukowych, w których Krzysztof odgrywał znaczącą rolę, uruchamiając swoją wyobraźnię. W swojej
codziennej pracy można było u Niego dostrzec zapał
i pracowitość, poparte błyskotliwą inteligencją i dokładnością, do pedanterii włącznie, co przy jego poczuciu
humoru – dawało obraz znakomitej osobowości.
Praca nasza była prowadzona w Zespole; ukazywało
się do kilkunastu publikacji rocznie Prawdziwą ‘eksplozję’ prac badawczych przyniósł temat zaproponowany
przez Prof. dr Halinę Seyfriedową z Instytutu Hematologii w Warszawie: wyjaśnienie natury ‘Antygenu Australia’, pierwotnie uważanego za wariant polimorficzny
beta-lipoproteiny, a następnie za antygen związany z białaczką. Coraz więcej tropów prowadziło do tego, że jest
to czynnik zakaźny atakujący wątrobę ludzką.
Konsekwentnie ustalona sekwencja pracy: od opracowania materiału serologicznego (badanie surowicy chorego) – po badania materiału tkankowego wątroby meto-
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Another and faster way of communication
were scientific conferences for which invitations
were coming in recognition of our new discoveries.
Krzysztof has delivered several lectures at the
international and national conferences, congresses,
including at conferences organized jointly by National
Institute of Hygiene and Institute Pasteur.
It also is necessary to mention didactic talents of
Krzysztof. He has conducted:
1.Histopathology laboratories for third year
students of Medical Faculty, Warsaw,
2. Lectures on clinical and experimental
immunopathology during the sessions and courses
organized by the Postgraduate Medical Education,
3. Trainings in immunomorphological analysis of
research personnel organized by the Department of
Immunopathology, NIH (years 1959-67 and later).
Despite many tasks and responsibilities, Krzysztof
progressed in the development of the scientific carrier.
His habilitation degree dissertation was entitled:
“Experimental investigation of the etiopathogenesis
of infection by hepatitis B virus in chimpanzees” and
was defended at NIH in 1976. This dissertation was
translated to English and evaluated by an international
examination committee. One of reviewers was Prof.
Dr Jan Desmyter from Brussels who invited Krzysztof
and his wife Elżbieta to Belgium when the martial
law started. After they both moved to US, where their
daughter Anna studied.
We should underline, that both in CDC Phoenix,
as well as in Atlanta, the professionalism, values as
researcher and imaginative personality were highly
evaluated. His background which he received at the
Warsaw School of NIH, was also acknowledged. His
big publication achievements from both the first and
the second period of activity were included as the
impressive Hirsch index citations = 44.
Krzysztof was the author of the chapter dealt with
HEV in the American textbook: “Gastrointestinal
and liver disease, pathophysiology, diagnosis,
management”, actualized each year, edited by Mark
Feldman, Lawrence S Friedman and Lawrence J.
Brandt. In the last editions the chapter was actualized
with Rakesh Aggarwal.
Finally, these terrible news! – Krzysztof and
Elżbieta have died in the car crash on 28.01.2016
caused by the police chase of the criminal in Atlanta.

Wspomnienie o Krzysztofie Krawczyńskim
dą fluorescencji – przynosiły coraz lepsze efekty. Dopiero
prace polskiego zespołu z udziałem doc. dr Krzysztofa
Krawczyńskiego naprowadziły na odkrycie wirusowej
natury „Antygenu Australia” i przyniosły w efekcie wyjaśnienie znaczenia poszczególnych form wirusa w patogenezie wirusowego zapalenia wątroby typu B. Niezwykle
ważna okazała się publikacja ogłoszona w prestiżowym
Lancecie (1970). Dużą zasługą Krzysztofa był udział
w pracy ”Duality of Hepatitis B Antigen and its Antibody. I. Immunofluorescence studies”, w której wykazano
2 formy wirusa: otoczkową i rdzeniową (niosącą kwas
nukleinowy – materiał reprodukcyjny wirusa).
Nasze prace z Warszawy ukazywały się równolegle
z opracowaniami takich autorów, jak noblista Dr B.S.
Blumberg (Philadelphia), June Almeida (Londyn), A.M.
Prince (Nowy York), Sheila Sherlock i D.S. Dane (oboje
z Londynu), W.S. Robinson (Stanford) i Stephanos Hadzyiannis (Ateny). Prace z PZH, z udziałem Krzysztofa
ukazały się w takich czasopismach, jak Lancet (dwukrotnie), American J Pathology, Annals New York Academy
of Sciences, Recent Advances in Clinical Pathology oraz
J. Infectious Diseases (co najmniej kilkakrotnie). Krzysztof, jak i cały Zespół, był niezmiernie dumny, że w naszym
Zespole powstawały prace publikowane w najlepszych
czasopismach światowych. Szybszą formą komunikacji
niż publikowanie okazały się konferencje naukowe, które
wtedy były niezwykle często zwoływane z okazji kolejnych odkryć. Posypały się zaproszenia na wykłady krajowe, jak i zagraniczne. W tym czasie Krzysztof wygłosił 6
referatów na konferencjach i kongresach zagranicznych
oraz na konferencji w Polsce, zorganizowanej wspólnie
przez PZH oraz Instytut Pasteura.
Nie sposób nie wspomnieć o zdolnościach dydaktycznych Krzysztofa. Prowadził on: 1) ćwiczenia z histopatologii dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego
A.M. w Warszawie; 2) wykłady z immunopatologii klinicznej i doświadczalnej na sesjach i kursach Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego; 3) szkolenia
w zakresie metod analizy immunomorfologicznej dla
pracowników naukowych delegowanych do Zakładu Immunopatologii PZH na staże krótko- i długoterminowe
(lata 1959–1967 i kolejne).
Mimo wielu zajęć i podejmowanych inicjatyw, możliwość rozwoju kariery naukowej była jego priorytetem.
Pracę habilitacyjną p.t. ‘Badania doświadczalne etiopatogenezy zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B
u szympansów’ obronił w Państwowym Zakładzie Higieny w 1976 roku. Ta znakomita praca w całości została
przełożona na język angielski, a jednym z jej recenzentów
został Prof. dr Jan Desmyter z Brukseli. W czasie stanu
wojennego, Krzysztof wyjechał wraz żoną – Elżbietą do
Belgii, skąd po półrocznym pobycie przeprowadzili się do
Stanów Zjednoczonych, gdzie studiowała ich córka, Anna.
Zarówno w CDC w Phoenix, a następnie w Atlancie, gdzie tak dobrze został przyjęty i doceniono jego
profesjonalizm, zalety naukowca i twórczą osobowość,
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doceniono także podstawy, jakie otrzymał w szkole
warszawskiej Państwowego Zakładu Higieny. Jego
wielkie osiągnięcia publikacyjne z pierwszego i drugiego okresu działalności znalazły wyraz w imponującym współczynniku cytowań Hirscha: h=44.
Był m.in. autorem aktualizowanego corocznie rozdziału poświęconego HEV w podręczniku amerykańskim dla studentów ’Gastrointestinal and liver disease,
pathophysiology, diagnosis, management’, pod red.
Marka Feldmana, Lawrence S Friedmana, Lawrence J
Brandta. W ostatnich wydaniach rozdział aktualizował
wspólnie z Rakeshem Aggarwalem.
I ta straszna wiadomość – zginęli wraz z żoną
28.01.2016 w wypadku samochodowym w Atlancie,
staranowani przez samochód przestępcy ściganego
przez policję.

Obituary / Wspomnienia pośmiertne
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In the middle of the 1980-ties, Krzysztof joined
the Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
in Atlanta, Georgia, USA, to lead Laboratory of Pathology within the Hepatitis Branch of the Division of
Viral Hepatitis and Rickettsial Diseases (DVRD). The
CDC became his professional home for the next more
than 30 years where his contributions were thoroughly
recognized by subsequent appointments as Chief and
Team Leader of the Experimental Pathology and Distinguished Consultant.
His initial studies at CDC were focused on the experimental infection of chimpanzees with a viral agent
causing non-A, non-B hepatitis. Thus, they preceded the
discovery of the virus itself, which was accomplished in
1989, and the virus was designated as hepatitis C virus
(HCV). These studies carried out in collaborations with
Dr. Jim Maynard and later with Dr. Dan Bradley have
led to identification of HCV antigens in infected liver
tissue and characterization of immunomorphological
features of hepatitis C in both chimpanzees and humans.
The investigative abilities acquired by Krzysztof in the
Department of Immunopathology, National Institute of
Hygiene in Warsaw were substantially enhanced by applications of the most modern technical approaches to
his own studies and collaborative research performed
with others. This made him a world-renowned expert
in studies on immunopathology of hepatitis C and viral
hepatitis in general.
Krzysztof collaborated with the leading world centers contributing new knowledge to the viral hepatitis
field, including National Institutes of Health (NIH) and
Food and Drug Administration (FDA), USA, and with
both basic science and clinical experts, such as Drs.
Harvey Alter, Bob Purcell, Jay Hoofnagle, Jake Liang,
and Chris Walker. In addition to studies on pathological and immunological aspects of hepatitis C and localization of HCV antigens in the liver, Krzysztof conducted investigations of evolution of HCV variants in
chronically infected chimpanzees.

Od polowy lat 80. Krzysztof pracował w Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) w Atlancie,
był szefem działu Patologii w Division of Viral Hepatitis (Zaklad Wirusowych Zapaleń Wątroby) i wybitnym
konsultantem (Distinguished Consultant) w dziedzinie
immunopatologii wirusowych zapaleń wątroby.
Badania prowadzone w pierwszych latach Jego
pracy w CDC dotyczyły wirusowego zapalenia wątroby typu C – nazywanego jeszcze wówczas nie-A nie-B, jako że odkrycie i sklonowanie wirusa wzw C nastąpiło dopiero w 1989 r.
Prace Krzysztofa, początkowo prowadzone we
współpracy z Jimem Maynard’em, a przede wszystkim
z Danem Bradley’em na szympansach, jedynym wówczas istniejącym modelu zwierzęcym infekcji wzw C,
przyczyniły się w znacznym stopniu do identyfikacji
i scharakteryzowania wirusa wzw C (HCV), jak również choroby wątroby wywoływanej przez ten wirus.
Krzysztof specjalizował się w patomorfologii, metodach mikroskopowych umożliwiających lokalizację
antygenów (białek) wirusowych w tkankach. Umiejętności te, nabyte jeszcze w Zakładzie Immunopatologii
PZH w Warszawie, a następnie wzbogacone zastosowaniem nowatorskich metod, uczyniły Go uznanym
na świecie i poszukiwanym specjalistą w tej dziedzinie. Współpracując ze znakomitymi ośrodkami, takimi
jak np. National Institutes of Health (NIH) i Food and
Drug Administration (FDA) w USA, i specjalistami
badan podstawowych i klinicznych, takimi jak Drs
Harvey Alter, Bob Purcell, Jay Hoofnagle, Jake Liang,
Chris Walker - Krzysztof publikował nowatorskie prace dotyczące lokalizacji antygenów wzw C w wątrobie, charakterystyki nowo poznanego wirusa, immunologii zakażenia, jak również ewolucji jego wariantów
u chronicznie zakażonych szympansów.
Współpracując z Instytutem Pasteura w Paryżu,
Krzysztof uczestniczył w wykryciu i scharakteryzowaniu nukleokapsydów wirusa wzw C krążących we
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In collaboration with the Pasteur Institute in Paris,
Krzysztof contributed to discovery and characterization
of HCV nucleocapsid particles (virion cores) freely circulating in the blood of persons infected with this virus. As
well, he identified for the first time HCV core protein in
the livers of HCV-infected chimps. During the longstanding collaboration with a pharmaceutical company, Nabi, he
investigated immunological mechanisms of HCV infection and a possibility of protecting against hepatitis C by
administration of immunoglobulins isolated from patients
demonstrating their reactivity of anti-HCV antibodies.
Hepatitis type E and the virus causing this disease,
hepatitis E virus (HEV), were yet other important
themes of Krzysztof’s research. He was the author of
highly informative reviews on this subject, including
his publication in New England Journal of Medicine in
2007. HEV infection can be very severe and, occasionally, deadly, particularly in pregnant women. The virus
was found to be much more common than previously
expected and frequently occurs among livestock and,
therefore, it can be classified as zoonosis.
Krzysztof established many collaborations aiming
at determination of the incidence of hepatitis E in different regions of the world and examination of ways to
develop a protective vaccine against HEV. He utilized
his expert knowledge on identification of viral antigens
in human and animal tissues to determine expression
of HEV proteins in human liver.
He also continued to work on viral hepatitis type
B and HBV – the first hepatotropic virus discovered
that has been extensively investigated during his tenure at the Department of Immunopathology, National
Institute of Hygiene in Warsaw. Among others, he conducted experimental studies in primates to advance
understanding of antiviral immunity against HBV and
investigated pathogenicity of HBV variants resistant to
treatment with recent antivirals and current vaccines.
Krzysztof was world-recognized specialist of hepatotropic viruses and animal models of HBV, HCV and
HEV infections. He authored about 130 publications that
appeared in the most prestigious scientific and medical
journals, including New England Journal of Medicine,
Lancet, Hepatology, Journal of Virology, American
Journal of Pathology, Journal of Hepatology, Journal of
Infectious Diseases and others. His papers are widely
cited. He was frequently invited as a speaker to present
his findings at international conferences.
He fostered scientific contacts and collaborations
with centers on almost all continents, in Europe (France,
Germany, Spain, Greece, Italy, Poland), in North America (USA, Canada), and in Australia and Japan. He was a
member of several scientific associations. In recognition
of his excellence in research, the American Association
for the Study of the Liver elected Krzysztof as a Fellow
of AASLD in 2014, a designation shared by the most
prominent scientists in the field of liver diseases. He re316

krwi osób zakażonych, a przede wszystkim zlokalizował po raz pierwszy białko nukleokapsydu w wątrobie
zakażonych szympansów. Jego wieloletnia współpraca z firmą farmaceutyczną Nabi, przyczyniła się do
lepszego poznania mechanizmów immunologicznych
działających w przebiegu zakażenia wzw C. We współpracy z Nabi, Krzysztof badał możliwości zapobiegania infekcji przez podawanie immunoglobulin wyizolowanych z krwi chorych i zawierających przeciwciała
anty-wzw C.
Drugą ważną tematyką, którą zajmował się Krzysztof i która stała się jego specjalnością, było zapalenie
wątroby typu E (wzw E, HEV). Był autorem licznych,
świetnych prac poglądowych dotyczących tego nowego zakażenia (jedna z nich ukazała się w New England
Journal of Medicine w 2007). Ta infekcja wirusowa,
początkowo dotycząca krajów rozwijających się, stopniowo została uznana za bardzo istotną, niebezpieczną,
a nawet śmiertelną dla szczególnych grup pacjentów
w innych regionach świata i sklasyfikowana jako zoonoza - a więc choroba pochodząca od zwierząt, z którymi się spotykamy i których produkty spożywamy.
Krzysztof nawiązał liczne współprace, które zmierzały do ustalenia występowania zakażenia wzw E
w wielu krajach świata i współpracował z ekipami
opracowującymi prototypy szczepionek przeciwko
temu zakażeniu. Jako specjalista od lokalizacji antygenów wirusowych w tkankach również badał lokalizacje wzw E w wątrobie.
Stale tez kontynuował prace nad wzw B (HBV)
- pierwszym wirusem hepatotropowym, nad którym
pracował w Zakładzie Immunopatologii PZH, badając teraz jego warianty oporne na ostatnio stosowane
leczenie i potencjalnie groźne, gdyż umożliwiające
ucieczkę wirusa spod kontroli szczepionek.
Krzysztof był uznanym na świecie specjalistą od
wirusów hepatotropowych i modeli zwierzęcych zakażenia wzw B, wzw C i wzw E. Był współautorem 130
publikacji; wiele z nich opublikowanych w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych czasopismach
z dziedziny medycyny, wirusologii i hepatologii, takich jak New England Journal of Medicine, Lancet,
Hepatology, Journal of Virology, American Journal of
Pathology, Journal of Hepatology, Journal of Infectious Diseases i wielu innych. Prace jego były szeroko
cytowane, był też często zapraszany jako prelegent na
międzynarodowe konferencje.
Utrzymywał kontakty naukowe i współpracę ze
znakomitymi ośrodkami na wszystkich kontynentach:
w Europie (Francja, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Włochy, Polska), z Australią i Japonią. Był członkiem wielu towarzystw naukowych. Pod koniec kariery został
uhonorowany prestiżowym członkostwem American
Association for the Study of Liver Disease. Przeszedł
na emeryturę w 2015 roku, zachowując kontakty
z CDC.

In memory of Krzysztof Krawczyński

Wspomnienie o Krzysztofie Krawczyńskim

tired from CDC in 2015, keeping an active contact with
this institution as a scientific advisor.
Krzysztof had an unparalleled and pointed sense of
humor. His jokes and sayings stacked in our minds and
were recited often when we were together. We met regularly during international conferences in which we avidly
participated – there were at least 50 of them during these
years – from Kyoto to San Diego, through Montreal, Nice,
Sydney, Paris, Glasgow, Shanghai, Warsaw and other places. When we met, we talked about science, our lives and
serious issues, but also kidded and had a lot of fun together.
We formed and nurtured a very coherent group of friends,
a “Polish gang”, although we were representing now different countries: France, Canada, USA. This group was
highly respected and welcomed by others, and many Polish colleagues were joining us during these conferences.
Krzysztof was an eloquent erudite, an art admirer,
and a devotee of good food and wine. Our families also
become very close and we met as frequently as we could.
But, as we now know, it was not frequently enough.
Krzysztof was a luminous scientist, a wonderful
friend, and a dazzling companion. We will miss Him
very much!

Był obdarzony niezwykłym poczuciem humoru
i ciętym dowcipem. Jego żarty i powiedzonka często wspominaliśmy i cytowaliśmy. Spotykaliśmy się
bowiem regularnie w czasie licznych międzynarodowych kongresów - a uczestniczyliśmy wspólnie w co
najmniej 50 - od Kyoto, po San Diego, włączając
Montreal, Niceę, Sydney, Paryż, Glasgow, Szanghaj,
Warszawę - i wiele innych miejsc…. Rozmawialiśmy
o nauce, o życiu, o wielu sprawach poważnych, ale
też żartowaliśmy i bawiliśmy się wspólnie na kongresowych bankietach. Tworzyliśmy zgraną i bardzo zaprzyjaźnioną „polską grupę”, choć reprezentowaliśmy
teraz różne kraje świata: Francję, Kanadę, USA. Grupę, którą wszyscy podziwiali i do której dołączali się
chętnie inni Polacy – uczestnicy kongresów.
Krzysztof był błyskotliwym erudytą, koneserem
sztuki, amatorem dobrego jedzenia i wina. Nasze rodziny również przyjaźniły się i spotykaliśmy się często. Wydaje się teraz, a właściwie jesteśmy pewni, ze
niewystarczająco często…
Krzysztof był znakomitym naukowcem, serdecznym przyjacielem, wspaniałym kompanem. Będzie
nam Go bardzo brakowało!

Agata Budkowska,
Instytut Pasteura, Paryż, Francja

Tomasz Michalak,
Memorial University, St. John’s. Canada
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INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
ZASADY PRZYGOTOWANIA MANUSKRYPTÓW KIEROWANYCH DO PUBLIKACJI
W PRZEGLĄDZIE EPIDEMIOLOGICZNYM - EPIDEMIOLOGICAL REVIEW

The copyrights for articles published in Przegląd
Epidemiologiczny - Epidemiological Review are
reserved for the publisher – the National Institute of
Public Health-National Institute of Hygiene. This
means that the articles or their fragments cannot be
published or reproduced elsewhere without permission
of the publisher.

Prawa autorskie do prac publikowanych w Przeglądzie Epidemiologicznym- Epidemiological Review
są zarezerwowane dla wydawcy – Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny. Oznacza to, że artykuły czy ich fragmenty nie
mogą być publikowane lub kopiowane gdzie indziej,
bez zgody wydawcy.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological
Review is a bilingual (English and Polish) journal.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review
jest pismem dwujęzycznym angielskim i polskim.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological
Review publishes:

Publikuje:
a) prace doświadczalne, metodyczne i doniesienia
z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i niezakaźnych; analizy
i szacunki
epidemiologiczne;
b) prace z zakresu zdrowia publicznego;
c) prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób
zakaźnych;
d) prace poglądowe z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i kliniki chorób zakaźnych i zdrowia
publicznego;
e) oceny książek i wydawnictw z wyżej wymienionych dziedzin oraz listy do Redakcji

a) Experimental and methodological studies
and reports from the area of epidemiology,
prevention and control of communicable and
noncommunicable diseases; epidemiological
analysis and estimations;
b) Studies in the field of public health;
c) Studies and clinical reports of communicable
diseases;
d) Review papers from the area of epidemiology,
prevention and diagnosis of communicable
diseases and public health;
e) Reviews of books and journals in the fields
mentioned above and letters to the Editor.
1. Rules for the acceptance of the article sent for
publication
Manuscript should be sent to the Editor with the
covering letter, in which the corresponding Author
declares his intention to publish the article, giving
its title and listing the names of the authors and his
own place of employment, address, phone number
and e-mail. In case of original (research) articles, the
covering letter must include the approval of the head of
the institution (department) where research was done,
confirmed by his signature.
The covering letter must be accompanied by a
written statement that:

1. Zasady przyjmowania artykułu przesyłanego do
publikacji
Manuskrypt pracy należy nadesłać do Redakcji z pismem przewodnim, w którym autor korespondencyjny
zwraca się o opublikowanie pracy podając tytuł pracy
i wymieniając nazwiska autorów oraz swoje miejsce zatrudnienia, adres, numer telefonu i adres e-mail.
W pracach oryginalnych (badawczych) pismo
przewodnie powinno zawierać aprobatę kierownika
zakładu lub kliniki, w których zostały wykonane badania, potwierdzoną jego podpisem.
Do pisma przewodniego należy dołączyć pisemne
oświadczenie zawierające następujące informacje:
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A. Work has not published before and will not be
submitted for publication prior to its publication
in Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological
Review.
B. The contribution of each author to the article should
be described.
C. A statement that the work does not infringe the
copyrights or other rights of third parties and there
is no conflict of interest with other persons or
institutions.

A. Praca nie została i nie zostanie złożona do druku
w innym czasopiśmie przed opublikowaniem jej
w Przeglądzie Epidemiologicznym - Epidemiological Review.
B. Określenie udziału (wkładu) poszczególnych autorów w opracowanie artykułu.
C. Praca nie narusza praw autorskich, ani innych praw
stron trzecich i nie zachodzi konflikt interesów z innymi osobami lub instytucjami.

2. Instructions for the preparation of the manuscript
The manuscript should be prepared in accordance with
the instruction for authors.
Note! The content of the manuscript cannot exceed 12
pages, including abstract, references,
figures and tables.
2.1. Printed manuscript intended for publication should
be sent to the editor in 1 copy in
the format A4, written on one side with a margin of 4
cm on the left side and 1.5 spacing between
lines (28-31 lines per page). The pages of the manuscript
should be numbered.
The manuscript must be accompanied by the copies of
the article in the electronic form (CD
ROM or sent by e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
By providing a CD, authors should ensure that the text
is identical with the text of the
manuscript and give a clear file name of the stored
article.
The materials should be prepared using Arial font for
figures, diagrams and photographs (10-12 pts) and
Times New Roman font for figure captions and the
written text.
2.2. The first text page should contain the following
sequence centred on the page: the full name of the
author(s) in italics, the title (in bold capital letters)
and name(s) of the institution(s) where the work
was made.
2.3. The editors reserve the right to correct stylistic
errors and terminology and upon the consent of the
authors make the abridgments in the text.

2. Zasady przygotowania manuskryptu pracy przesyłanej do publikacji
Redakcja przyjmuje prace w wersjach polskiej i angielskiej.
Wyjątkowo, jeżeli przygotowanie tekstu w języku
angielskim mogłoby nastręczać trudności, prosimy
o załączenie listy użytych specjalistycznych nazw
i określeń z tłumaczeniem na język angielski.
Strona edytorska tych prac powinna być zgodna z Instrukcją dla Autorów: streszczenie w językach polskim
i angielskim, słowa kluczowe, podpisy tabel i rycin –
w języku polskim i angielskim.
Uwaga! Objętość nadsyłanych manuskryptów nie
może przekraczać 12 stron, łącznie ze streszczeniem,
piśmiennictwem, rycinami i tabelami.

In the article the following parts should be present:
Introduction, Objective, Material and Methods,
Results, Discussion, Conclusions, References,
Address for correspondence. Abstract should be
composed of the following parts: Introduction,
Objective, Material and Methods, Results,
Conclusions (capital letters, bold, 10 points).
The particular parts of the article may include subtitles
provided the structure of the article would be of higher
transparency then.
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2. Instrukcja dotycząca przygotowania manuskryptu
2.1. Prace przeznaczone do druku powinny być nadesłane do Redakcji w jednym egzemplarzu manuskryptu o formacie A4, pisane jednostronnie z zachowaniem
marginesu 4 cm z lewej strony i 1,5 odstępu pomiędzy
wierszami (28-31 wierszy na stronie). Poszczególne
strony manuskryptu powinny być numerowane.
Do wydruku manuskryptu należy załączyć plik artykułu w formie elektronicznej (na płycie CD) lub przesłać na adres email: przegepidem@pzh.gov.pl).
Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem
wydruku i zawierać nazwę pliku, w którym jest zapisany artykuł.
Pliki i wersja papierowa powinny być przygotowane
z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykresów i fotografii (10–12 pkt) oraz czcionki typu Times do podpisów pod ryciny i pisania tekstu podstawowego.
2.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno
na środku strony: pełne imię i nazwisko autora (autorów) kursywą, tytuł polski pracy (dużymi pogrubionymi literami alfabetu), tytuł angielski (dużymi
niepogrubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy)
placówki, w której wykonano pracę (Times 10-12
pkt). Streszczenie i abstrakt należy dołączyć na oddzielnych kartkach.

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!

2.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i nazewnictwa oraz dokonywania za
zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.
W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do korespondencji. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyróżnić:
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 po321

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).
3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa
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winny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzystywanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać
szczegółowych danych przedstawionych w poprzednich częściach artykułu.
WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się logicznie z celami pracy przedstawionymi we
wstępie.
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikających z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera 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.

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
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.
Upon acceptance for publication, tables and figures
are included only in the English version of the article
(original version). Thus, text within tables, diagrams
and figures as well as axis captions and graph legends
should be provided only in English. Polish version of
the article is its shortened form and should include only
the numbers of tables and figures where appropriate.

Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial]. S
Afr Med J 1994;84:15.
Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwińska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993. V
etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol
1995;49:261–6.
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.
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Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent
reviewers.
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.
OTHER
For works published in Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review there is no fee.
Publisher reserves the right to use some reprints for
trade.

Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry)
w języku polskim i angielskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłówek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone
w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku.
W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowane
statystyczne miary zmienności, takie np. jak standardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. Liczbę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbędnych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone na
oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej w oddzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w języku polskim i angielskim.
W przypadku fotografii i plików graficznych utworzonych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) powinny być zawarte w nazwie pliku lub należy dołączyć
oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.
W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w nawiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (Ryc. 1)
lub (Tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjnego powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie
manuskryptu.
Po zaakceptowaniu do druku tabele i ryciny są dołączane wyłącznie do wersji angielskiej artykułu (która
stanowi wersję pierwotną), dlatego też zawartość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi i legenda wykresów powinny być przygotowane w języku angielskim. Wersja artykułu w języku polskim jest wersją skróconą i zawiera jedynie numery tabel lub rycin
w odpowiednich miejscach tekstu.
ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej
2 niezależnych recenzentów.
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości
(tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego
odrzucenia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do
publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyskanych recenzji. Raz w roku czasopismo podaje do wiadomości listę recenzentów współpracujących z redakcją.
INNE
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiologicznym - Epidemiological Review nie są pobierane
opłaty. Wydawca zastrzega sobie prawo przeznaczenia
niektórych odbitek do handlu księgarskiego.
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