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CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTION A CURRENT THERAPEUTIC 
AND EPIDEMIOLOGICAL PROBLEM

ZAKAŻENIA CLOSTRIDIUM DIFFICILE – NADAL AKTUALNY 
PROBLEM LECZNICZY I EPIDEMIOLOGICZNY

Regional Specialist Hospital of dr. Wł. Biegański in Łódź, Department of Laboratory Diagnostics 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego w Łodzi, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

ABSTRACT

Clostridium difficile (CD) is the most common etiologic agent of antibiotic-associated diarrhea. The number of 
infections has increased dramatically in the last decade. Although the diseases caused by CD are mostly related 
to health care and antibiotic therapy, some are community-acquired cases. This article explains the pathogenesis 
of this microorganism, pointing to depletion of intestinal microflora diversity and the inadequate response of 
the immune system as an important factor predisposing the development of CD infection. Previous published 
studies have demonstrated an increased incidence of hipervirulent ribotype 027 in Poland and Europe and also 
the emergence of other ribotypes in various parts of Europe with increased potential for pathogenicity. A high 
percentage of CD strains, which were isolated in Poland demonstrated resistance to ciprofloxacin, imipenem, 
erythromycin and moxifloxacin and multidrug resistance. In addition, there was observed a trend to increase 
in the value of MIC for vancomycin and metronidazole. Factors that may affect the reduction of effectiveness 
in drug therapy include the sublethal doses achieved in the intestinal lumen, heterogenicity of resistance to 
metronidazole, the ability to form the biofilms, presence of protein, which repair damaged DNA, transformation 
of an antibiotic to inactive form and mutations leading to changes to the binding sites of vancomycin.

Key words: Clostridium difficile, antibiotic therapy, antibiotic-associated diarrhea, antibiotic-resistance

STRESZCZENIE

Clostridium difficile (CD) jest najczęstszym czynnikiem etiologicznym poantybiotykowych biegunek. Liczba 
zakażeń w ostatniej dekadzie gwałtownie wzrosła. Choć zachorowania wywołane przez CD są głównie zwią-
zane ze służbą zdrowia i antybiotykoterapią, to część z nich dotyczy przypadków pozaszpitalnych. Artykuł 
wyjaśnia patogenezę tego drobnoustroju, wskazując zubożenie różnorodności flory jelitowej oraz nieadekwatny 
poziom pobudzenia układu odpornościowego jako istotne czynniki predysponujące do rozwoju zakażenia. Na 
podstawie opublikowanych badań wykazano wzrost częstości występowania w Polsce i Europie hiperwirulent-
nego rybotypu 027 oraz pojawienie się w różnych rejonach Europy innych rybotypów o zwiększonym poten-
cjale chorobotwórczości. Wysoki odsetek szczepów CD wyizolowanych w Polsce wykazuje oporność na cipro-
floksacynę, imipenem, erytromycynę i moksifloksacynę oraz charakteryzuje się wielolekoopornością. Ponadto 
zaobserwowano tendencję do wzrostu wartości MIC dla wankomycyny i metronidazolu. Czynniki, które mogą 
wpływać na zmniejszenie skuteczności stosowanych w terapii leków to subletalne dawki osiągane w świetle 
jelita, heterogenny poziom oporności na metronidazol, zdolność do tworzenia biofilmu, obecność białek napra-
wiających uszkodzone DNA, przekształcenie antybiotyku do postaci nieaktywnej oraz mutacje prowadzące do 
zmiany miejsca wiązania wankomycyny.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, antybiotykoterapia, biegunka poantybiotykowa, lekooporność

 Problems of infections / Problemy zakażeń
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INTRODUCTION 

Clostridium difficile infection (CD) is the most 
common cause of antibiotic-associated diarrhea in 
developed countries. The incidence in the selected 
areas has risen 4-fold over the last decade (1). Increased  
number of severe cases are associated with higher 
mortality, which consists up to 9-38% (2). Recurrent 
infections are an additional problem, which affects 15-
35% of cases (3). The cost of CD infection in Europe 
is estimated to be € 3 billion per year and is expected to 
be higher, because  patients with predisposing factors 
still arrive (4).

CHARACTERISTICS OF ETIOLOGIC AGENT

CD is a bacterium commonly found in the external 
environment: soil, water, and in the digestive tract of 
animals and humans. This Gram-positive, anaerobic 
bacilli occurs in two forms, as a vegetative cell and spore. 
Vegetative cells usually survive 15 minutes on dry, 
indoor surfaces. Unfavorable environmental conditions 
cause the sporulation, what changes the sensitive form 
in highly resistant. This characteristic combined with 
resistance to commonly used antibiotics makes it easy 
to survive in the hospital environment. Commonly 
used alcohol-based disinfectants or quaternary 
ammonium salts do not eliminate the spores, which 
can survive several months in the hospital environment 
(5). Particularly high surface contamination occurs 
around patients with diarrhea. Therefore, infections 
can be spread by toilet seat, wash-basins, cabinets, 
beds, telephones and medical equipment: stethoscopes, 
sleeves to pressure measurements or thermometers. 
Environmental contamination, though much smaller, 
also occurs around the asymptomatic carriers, who can 
also be a source of infections (6). However, the current 
guidelines do not recommend detection or isolation of 
asymptomatic carriers.

Because 30% of cases are not related to healthcare 
and antibiotic therapy (7),  it is suggested that 
CD infection could be a food-borne disease. The 
presence of these bacilli was detected in beef, pork, 
turkey, vacuum-wrapped meat and meat sauces (8). 
Transmission may be promoted by the fact that freezing 
meat and short term heating does not eliminate the 
contamination. Spores survive a 10 minute exposure 
to a temperature of 85oC, and even two-hours heating 
to 71oC (9). Sensitivity to temperature varies in the 
different strains. Kai Deng et al. presented that one of 
the analyzed strains even shows an increased ability 
to germinate spores after 4 months storage in food 
products at room temperature (5).

WSTĘP

Zakażenie Clostridium difficile (CD) jest najczęst-
szą przyczyną poantybiotykowych biegunek w krajach 
rozwiniętych. Liczba przypadków w ostatniej dekadzie 
wzrosła na wybranych terenach aż 4-krotnie (1). Zwięk-
szona liczba przypadków o ciężkim przebiegu związana 
jest z coraz wyższą śmiertelnością sięgającą 9-38% (2). 
Dodatkowe problemy stwarzają nawroty zakażeń, któ-
re dotyczą 15-35% przypadków (3). Skalę zagadnienia 
obrazują wydatki, jakie ponoszone są w Europie z tego 
powodu, a które szacowane są na 3 miliardy Euro roczne 
(4). Niestety w przyszłości należy się spodziewać dalsze-
go wzrostu zapadalności, ponieważ przybywa pacjentów 
z czynnikami predysponującymi do rozwoju choroby. 

CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKA 
ETIOLOGICZNEGO

CD to bakteria powszechnie występująca w środowi-
sku zewnętrznym: w glebie, wodzie oraz w przewodzie 
pokarmowym zwierząt i ludzi. Jest Gram-dodatnią, bez-
tlenową laseczką występującą w dwóch formach - jako 
komórka wegetatywna oraz przetrwalnik. Komórki we-
getatywne zwykle przeżywają do 15 minut na suchych 
powierzchniach w zamkniętym pomieszczeniu. Nieko-
rzystne warunki środowiska wywołują proces sporula-
cji, przekształcający wrażliwą postać komórki w formę 
uśpioną. Cecha ta połączona z opornością na powszechnie 
stosowane antybiotyki ułatwia przeżycie w środowisku 
szpitalnym. Pospolicie stosowane środki dezynfekcyjne 
na bazie alkoholu lub czwartorzędowych soli amonio-
wych nie eliminują przetrwalników. Czas przeżycia spor 
w środowisku szpitalnym może wynosić kilka miesięcy 
(5). Szczególnie wysokie skażenie powierzchni występu-
je wokół chorego pacjenta z biegunką. Zatem drogą sze-
rzenia się zakażeń mogą być deski sedesowe, umywalki, 
szafki, uchwyty łóżek, telefony oraz sprzęt medyczny: 
stetoskopy, rękawy do mierzenia ciśnienia, czy termo-
metry. Skażenie środowiska, choć znacznie mniejsze, 
wykryto również w otoczeniu bezobjawowych nosicieli, 
którzy również mogą być źródłem transmisji zakażeń (6). 
Jednak aktualne rekomendacje nie zalecają wykrywania 
nosicielstwa, ani izolacji bezobjawowych przypadków. 

Ponieważ nawet 30% zachorowań dotyczy przypad-
ków niezwiązanych ze służbą zdrowia i antybiotykotera-
pią (7), sugeruje się możliwość przekazania infekcji drogą 
pokarmową. Obecność tych laseczek wykryto u zwierząt 
hodowlanych oraz w produktach spożywczych, takich 
jak wołowina, wieprzowina, mięso indycze, mięso pako-
wane próżniowo, czy sosy mięsne, nasuwa przypuszcze-
nie transmisji pokarmowej oraz odzwierzęcej (8). Takiej 
transmisji może sprzyjać fakt, że mrożenie mięsa oraz 
krótkotrwała obróbka termiczna nie eliminuje skażenia. 
Przetrwalnik przeżywa 10 minutową ekspozycję na tem-
peraturę 85oC oraz nawet dwugodzinne podgrzewanie 
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THE PATHOGENESIS

Spores are resistant to digestive juices, which 
allows bacteria safe passage through the stomach to the 
intestines, where it starts the process of germination 
to vegetative form. Bacterial flagella allow cell 
locomotion to binding surface. In this process, surface 
cysteine protease Cwp84 is involved, which allows to 
penetrate protective layer of mucus. Adherence to the 
specific epithelial receptor by the pathogenic adhesins 
is the first stage of the infection (10). However, 
colonization of the bowel does not always cause  
symptoms of disease. Asymptomatic carriage occurs in 
3-15% of adults (11).  A high incidence of colonization 
was observed in hospitalized patients and nursing 
homes residents. According to a study conducted in the 
United States 46% of the residents can be carriers (12). 
Particularly frequent colonization, consisting of 37%-
70% of population was observed in newborns and 
infants (13). It was observed that such small children 
showed no symptoms of disease, probably due to 
immaturity of receptors for bacterial toxins (14).

CD is acquired from the mother or from the 
surrounding environment and can easily settle in the 
uncolonized digestive tract of neonates. During ageing 
colonization resistance is developed. CD is displaced 
by saprophytic microflora, which block the space to 
adhere, use nutrients and often produce bacteriocins. 
The representatives of the saprophytic anaerobic 
intestinal flora, such as: Coprococcus, Roseburia, 
Faecalibacterium and Ruminocococcus produce 
butyric acid, which is the main source of energy for 
colonocytes, and in addition inhibits inflammation 
and increases the tightness of the intestinal barrier by 
stimulating the production of mucin and antimicrobial 
peptides. Patients with CD infection have a paucity of 
bacteria producing butyric acid, compared to healthy 
controls (15). Intestinal microflora transform primary 
bile acids to compounds, which strongly inhibit spore 
germination (10). Bifidobacterium, breast milk-derived 
genus have an important protective role. It has been 
shown that breast-fed babies are less likely to develop 
CD infection (14% vs. 30%). After the first year of 
life the colonization decreases to characteristic levels 
for adults (16). Antibodies, which were produced 
during this time, protect against infection in further 
life. Antibiotic therapy, chemotherapy and stress 
have a negative effect on the intestinal microflora, 
and regeneration requires a long time. The imbalance 
through the depletion of intestinal diversity unlocks the 
ecological niches, which promotes the development of 
infection.

The main factors causing the symptoms of disease 
are two toxins produced by the CD: enterotoxin TcdA 
and cytotoxin TcdB. Glycosyltransferase activity 

do 71oC (9). Wrażliwość na temperaturę jest różna u po-
szczególnych szczepów. Co ciekawe, w pracy  Kai Deng 
i wsp. jeden spośród analizowanych szczepów zwiększył 
zdolność do kiełkowania spor po 4 miesiącach przetrzy-
mywania w 23oC w produktach spożywczych (5).

PATOGENEZA

Przetrwalnik wykazuje oporność na soki trawienne, 
co umożliwia bakteriom bezpieczne przejście przez żołą-
dek, aż do jelit, gdzie rozpoczyna się proces kiełkowania 
do postaci wegetatywnej. Dzięki wici komórka bakteryj-
na wykazuje zdolność aktywnego ruchu, który umożli-
wia dotarcie do miejsc uchwytu. W procesie tym udział 
bierze powierzchniowa proteaza cysteinowa Cwp84, 
która umożliwia sforsowanie ochronnej warstwy śluzu. 
Pierwszym etapem zakażenia jest przyleganie komórek 
bakteryjnych do swoistych receptorów nabłonka, w któ-
rym kluczową rolę odgrywają patogenne adhezyny (10). 
Jednak kolonizacja jelit nie zawsze prowadzi do wystą-
pienia objawów chorobowych. Szacuje się, że około 3-15 
% dorosłych osób jest bezobjawowymi nosicielami tej 
bakterii (11). Wysoką częstość kolonizacji obserwuje się 
u pacjentów szpitalnych oraz rezydentów domów opieki 
społecznej. W badaniach przeprowadzonych w USA no-
sicielstwo stwierdzono u 46% pensjonariuszy (12). Cie-
kawym zjawiskiem jest szczególnie częsta kolonizacja 
przewodu pokarmowego noworodków i niemowląt, do-
tycząca 37%-70% tej populacji (13). U tak małych dzieci 
nie obserwuje się objawów chorobowych, prawdopodob-
nie ze względu na niewykształcone jeszcze receptory dla 
bakteryjnych toksyn (14). 

Szczep patogennej laseczki, który  nabywany jest od 
matki lub z otaczającego środowiska, łatwo osiedla się 
w niezagospodarowanym przez mikroorganizmy prze-
wodzie pokarmowym młodego człowieka. Jednak wraz 
z wiekiem dochodzi do rozwinięcia tzw. oporności ko-
lonizacyjnej. CD zostaje wypierany przez  zasiedlające 
jelita saprofityczne drobnoustroje, które blokują miejsca 
przylegania, zużywają substancje odżywcze oraz czę-
sto produkują szkodliwie dla patogenów bakteriocyny. 
Przedstawiciele saprofitycznej beztlenowej flory jelito-
wej, np. rodzaje: Coprococcus, Roseburia, Faecalibac-
terium, Ruminocococcus produkują kwas masłowy, który 
jest dla kolonocytów głównym źródłem energii, dodat-
kowo hamuje stan zapalny oraz zwiększa szczelność ba-
riery jelitowej poprzez stymulowanie produkcji mucyny 
i przeciwbakteryjnych peptydów. U pacjentów zakażo-
nych CD wykazano znacznie mniejszą liczbę bakterii 
produkujących maślany w porównaniu do osób zdrowych 
(15). Ponadto drobnoustroje saprofityczne przekształcają 
pierwotne kwasy żółciowe, mające właściwości stymula-
cji kiełkowania przetrwalników, do związków silnie ha-
mujących ten proces (10). Ważną rolę ochronną spełnia 
pozyskany z mlekiem matki rodzaj Bifidobacterium. Wy-
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of these enzymes provide to deactivate the proteins: 
RhoA, Rac1, Cdc42, which are responsible for the 
polymerization of actin fibers. The effects of this 
action are changes in cytoskeleton, causing death 
of colonocytes and excessive secretion of water and 
electrolytes into the intestine. Only those strains of CD 
which produce toxins are considered to be pathogenic. 
It is suggested, that 86% of CD strains may produce 
toxins (17). In addition, about 20% of the strains produce 
a binary toxin, which is likely to intensify the action 
of other toxins and stimulates epithelial cells to stick 
the microtubule out, which facilitates adhesion (18). It 
is believed that their additional presence enhances the 
risk of relapse (19). Furthermore, the toxins induce a 
strong inflammatory response in the intestinal lumen 
by activating cytokines, stimulating macrophages to 
produce TNF-α and inducing neutrophil chemotaxis. 
Massive disintegration of tissues and epithelial barrier 
disruption is observed. An efficient immune system 
is essential to reduce and eliminate the infection, but 
over-activity can lead to damage in the intestines. 
Infiltration of inflammatory cells, mucins, fibrin and 
fragments of damaged cells create a band defined as a 
pseudomembranes. 

The host immune response has a greater impact 
on the course of infection than virulence factors of 
the pathogen. It has been shown that high levels of 
IL-8, IL-23 and CXCL5 predicts prolonged time of 
disease (18). This data suggest, how important role of 
eradication of CD infection plays properly balanced 
immune system. Bacterial toxins and activity of 
immune response directly cause symptoms  of diarrhea, 
which can be mild to persistent and debilitating. 
Concomitant symptoms can be abdominal pain, fever, 
nausea and vomiting. The most severe clinical form 
is pseudomembranous colitis, which may lead to 
obstruction and toxic megacolon. Such cases require a 
colectomy and are burdened with high mortality.

Risk factors of CD infection, in addition to 
antibiotic therapy are reduced efficiency of the immune 
system, the use of proton pump inhibitors, prolonged 
hospitalization, a history of gastrointestinal surgery, 
parenteral nutrition, diabetes, vitamin D deficiency, 
Crohn’s disease, and ulcerative colitis. Patients over 65 
years old and those which receive chemotherapy are 
especially susceptible to infection (20), (21).

EPIDEMIOLOGY OF CD INFECTIONS

The standardized typing methods was needed due 
to rapid increase of CD infections and spreading strains 
with high pathogenicity potential  in many countries. 
The most popular method for differentiation of 
strains within the CD species is PCR-ribotyping. This 
technique is based on the detection of differences in 

kazano, że u dzieci karmionych piersią rzadziej występu-
je nosicielstwo CD (14% vs 30%). Po pierwszym roku 
życia kolonizacja spada do poziomu charakterystycznego 
dla osób dorosłych (16). Wytworzone w tym czasie prze-
ciwciała chronią przed infekcją w dalszym życiu. Anty-
biotykoterapia, chemioterapia, a nawet stres wpływają 
negatywnie na skład flory jelitowej, której odbudowa 
wymaga długiego czasu. Zachwianie równowagi poprzez 
zubożenie różnorodności gatunkowej odblokowuje nisze 
ekologiczne, co sprzyja rozwojowi zakażenia.

 Głównymi czynnikami wywołującymi objawy cho-
robowe są dwie toksyny produkowane przez CD: ente-
rotoksyna TcdA oraz cytotoksyna TcdB. Są to enzymy 
o aktywności glukozylo-transferazy, które inaktywują 
białka odpowiedzialne za polimeryzację włókien aktyny 
(RhoA, Rac1, Cdc42), co prowadzi do zmian w cytosz-
kielecie powodujących śmierć kolonocytów. Efektem 
jest nadmierne wydzielanie wody i elektrolitów do świa-
tła jelita. Tylko te szczepy CD, które produkują toksyny, 
uznaje się za chorobotwórcze. Według niektórych źródeł 
może dotyczyć to 86% szczepów (17). Ponadto około 
20% szczepów produkuje toksynę binarną, która praw-
dopodobnie wzmacnia działanie pozostałych toksyn oraz 
stymuluje komórki nabłonka do wysuwania mikrotubuli, 
co ułatwia etap kolonizacji (18). Uważa się, że jej dodat-
kowa obecność wpływa na podwyższone ryzyko nawro-
tów (19). Poza tym toksyny wywołują silną odpowiedź 
zapalną w świetle jelita, aktywując cytokiny prozapalne, 
stymulując makrofagi do produkcji TNF-α oraz działając 
chemotaktycznie na neutrofile. Efektem jest masywna 
dezintegracja tkanek i rozszczelnienie bariery jelitowej. 
Choć sprawny układ immunologiczny jest niezbędny 
w ograniczeniu i eliminacji zakażenia, to jego nadmier-
na aktywność może doprowadzić do  uszkodzenia jelita. 
Nacieki z komórek zapalnych, mucyn, włóknik oraz frag-
menty uszkodzonych komórek tworzą pasma określane 
jako błony rzekome. 

Niektóre źródła podają, że większy wpływ na 
przebieg zakażenia ma stan układu immunologiczne-
go pacjenta niż właściwości chorobotwórcze patoge-
nu. Dowiedziono, że wysoki poziom IL-8, IL-23 oraz 
CXCL5 prognozuje wydłużony czas trwania choroby 
(18). To obrazuje, jak ważny dla skutecznej eradyka-
cji zakażenia jest odpowiednio zrównoważony poziom 
pobudzenia układu odpornościowego. 

Bezpośrednim skutkiem działania toksyn bakteryj-
nych oraz odpowiedzi immunologicznej na toczące się 
zakażenie jest biegunka o różnym nasileniu, od łagod-
nej po uporczywą i wyniszczającą. Objawami towarzy-
szącymi mogą być kurczowe bóle brzucha, gorączka, 
nudności oraz wymioty. Najcięższą postacią kliniczną 
jest rzekomobłoniaste zapalenie jelit, które może do-
prowadzić do niedrożności, czy toksycznego rozdęcia 
okrężnicy. Takie przypadki wymagają kolektomii i są 
obarczone dużą śmiertelnością. 
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Czynnikami predysponującymi do rozwoju zaka-
żenia wywołanego przez CD, poza antybiotykoterapią 
jest obniżona sprawność układu immunologicznego, 
stosowanie inhibitorów pompy protonowej, długo-
trwała hospitalizacja, przebyte zabiegi operacyjne 
dotyczące przewodu pokarmowego, żywienie poza-
jelitowe, cukrzyca, niedobór witaminy D, choroba 
Leśniowskiego-Crohna, czy wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego. Szczególnie podatne na zakażenie są 
osoby powyżej 65 roku życia oraz poddane chemiote-
rapii (20), (21). 

EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻEŃ CD

Gwałtowny wzrost zakażeń oraz rozprzestrze-
nianie się w wielu krajach szczepów o zwiększonym 
potencjale chorobotwórczości wymusiło konieczność 
ujednolicenia metod typowania. Najpopularniejszą 
metodą różnicowania szczepów w obrębie gatunku 
CD jest PCR-rybotypowanie. Technika ta opiera się 
na wykrywaniu różnic w regionie DNA o wysokiej 
zmienności, który występuje pomiędzy podjednostka-
mi 23S rRNA i 16S rRNA. Opisano dotychczas ponad 
300 różnych rybotypów, jednak tylko kilka spośród 
nich szczególnie często wywołuje zakażenia i wybu-
chy epidemii szpitalnych. 

Intensywny wzrost zakażeń notowany w USA oraz 
Europie związany jest z pojawieniem się hiperwiru-
lentnego szczepu należącego do rybotypu 027, który 
rozprzestrzenił się również w Azji i Australii (22). 
Jego wzmożony potencjał chorobotwórczy wiąże się 
z wysoką opornością na fluorochinolony, zdolnością 
do zwiększonej produkcji toksyn A i B oraz dodatko-
wego wytwarzania toksyny binarnej (23).

 W Polsce po raz pierwszy RT027 został wyizolo-
wany w 2005 roku (24). W analizie szczepów pocho-
dzących z trzech polskich szpitali (Warszawa, Płock, 
Poznań) z lat: 2008-2010 już 23% izolatów należała do 
rybotypu 027 (25). Natomiast dane zebrane w latach 
2011-12 w programie ClosER (Clostridium difficile Eu-
ropean Resistance) wykazują aż 45% udział rybotypu 
027 pośród polskich izolatów (26). To wyraźne rozprze-
strzenianie się RT027 pokrywa się z innymi obserwa-
cjami. Zgodnie z wynikami ich badań w 2012 roku aż 
57,8% szczepów z pochodzących z 10 polskich szpi-
tali należało do tego hiperwirulentnego rybotypu (27). 
Ta niepokojąca tendencja, która występuje w Polsce, 
znalazła poniekąd potwierdzenie w szerokiej analizie  
przeprowadzonej przez EUCLID (The European, mul-
ticentre, prospective, biannual, point-prevalence study 
of Clostridium difficile infection in hospitalised patients 
with diarrhoea) w 2013 roku. W ramach tego projektu 
badano około 600 toksynotwórczych szczepów nade-
słanych z 19 krajów Europy. Wyodrębniono w nim 125 
różnych rybotypów, z czego najczęściej występował 

DNA with high variability region that occurs between 
23SrRNA and 16SrRNA. It has been described over 
300 different ribotypes so far, but only a few of them 
particularly often cause infections and outbreaks.

Increased incidence of infections, which were 
noted in the U.S. and Europe is associated with the 
emergence of a hipervirulent strain belonging to PCR 
ribotype 027. This strain was also spread in Asia and 
Australia (22). Increased virulent potential is associated 
with a high resistance to fluoroquinolones, to increased 
production of toxins A and B, and an additional binary 
toxin production (23). 

RT027 for the first time was isolated in Poland in 
2005 (24). The analysis of strains, which was isolated 
in 2008-2010 from the three Polish hospitals (Warsaw, 
Płock, Poznań) revealed that 23% was belonged to 
ribotype 027 (25). However, the data collected in 2011-
12 in study ClosER (Clostridium difficile European 
Resistance) show that RT 027 consist 45% among 
Polish isolates (26). Prevalence of RT027 coincides with 
other observations. In accordance with their results, 
57.8% of strains isolated from 10 Polish hospitals in 
2012 belonged to this hipervirulent ribotype (27). This 
worrying trend which occurs in Poland, was confirmed 
by a wide analysis carried out by the EUCLID (The 
European, multicentre, prospective, biannual, point-
prevalence study of Clostridium difficile infection in 
hospitalised patients with diarrhoea) in 2013. This 
study included about 600 toxigenic strains received 
from 19 countries of Europe. A total of 125 ribotypes 
were identified, of which the most prevalent was RT027 
(19%). The highest proportion of strains belonging 
to the RT 027 were recorded in Germany (43%), 
Hungary (17%), Poland (16%) and in Romania (12%) 
(28). Comparison of the epidemiological data from 
2008 reveals almost 4-fold increase in prevalence of 
RT027 in Europe (29). In addition, this study showed 
that the higher incidence rate of RT027 is correlated 
with less diversity of other ribotypes, what confirms 
able to effective spread. It is also noted that this study 
showed a high diversity of ribotypes between countries 
from different parts of Europe. Although hipervirulent 
ribotype is highly dominated in the countries of the 
East and West, but number of isolations from North 
and South of Europe is small or negligible (28).

Epidemiological analysis of the situation in 
the individual countries revealed occurrence of 
other endemic strains with high virulent potential. 
The example  illustrating this phenomenon is the 
occurrence of RT176 in the Czech Republic, which 
accounted for 38% of all ribotypes. Furthermore, 
RT176 is the second most often isolated ribotype in 
Poland (30).  Interestingly,  RT176 shows similarities 
to RT027. Both ribotypes produce binary toxin and 
have a characteristic deletion in 117 nucleotide position 
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within the toxins gene, which results in increased levels 
of toxigenicity. Another strain with high transmission 
potential – RT018, was described by Italian scientists 
as the most common in their study (42.4%) (31). At the 
beginning of XXI century, it managed to displace an 
earlier prevalent strain - RT126. This epidemiological 
success results from a better adherence to intestinal 
epithelial cells and more efficient production of toxins 
in comparison to its predecessor (32). High toxigenicity 
and the production of additional toxins are easy for 
direct links with increased virulence and spread. 
However, some study results deny the correlation 
between this kind of ribotype and severity of infection 
(33). The evolutionary effectiveness of selected 
strains is an example indicating that independently 
in many places in the world can develop new isolate 
with increased spreading potential, and can crowd out 
worse adapted competitors.

ANTIBIOTIC SENSITIVITY OF CD

 Epidemic success of CD is mostly associated 
with resistance to commonly used drugs in hospitals. 
Elimination of intestinal microflora during antibiotic 
treatment allows resistant pathogen to selective growth 
and leads to symptoms of the disease. Analysis based 
on susceptibility of Polish CD isolates gathered in 2012 
showed a high percentage of resistance to ciprofloxacin 
(100%), imipenem (87.9%), erythromycin (85.5%) 
and  moxifloxacin (83.1%) (27). These results are 
consistent  with the report of ClosER project, which 
was conducted on nearly 1000 strains collected from 
22 European countries. According to its content, there 
is a highest proportion of multidrug-resistant strains in 
Poland (26).

Another important issue is the level of effectiveness 
of drugs which are commonly used to treat infections 
caused by CD: metronidazole, vancomycin, and 
fidaxomicin. All European isolates which were sent 
to study ClosER, showed sensitivity to the latest 
medicine, fidaxomicin (26). In addition, 96.84% of 
the strains were sensitive to vancomycin and 97.82% 
to metronidazole. These results should be regarded 
as satisfying, however detailed analysis of antibiotic 
sensitivity from different countries shows that some in 
regions there appears a tendency for arise in the values of 
Minimal Inhibitory Concentration (MIC). Particularly 
worrying is that the highest percentage of Polish 
strains with decreased susceptibility to metronidazole, 
accounted to 40%. It should be mentioned that only 
20 strains received from Poland were tested, which 
is not a representative sample. However, the number 
of reduced sensitivity cases is 4.5 times greater than 
the number of similar strains obtained from the 
second highest frequent in this ranking, Denmark. The 

właśnie RT027 (19%). Najwyższy odsetek szczepów 
należących do tego rybotypu odnotowano w Niem-
czech (43%), na Węgrzech (17%), w Polsce (16%) 
oraz w Rumunii (12%) (28). Porównanie danych epi-
demiologicznych z 2008 roku ujawnia prawie 4-krotny 
wzrost czystości występowania RT027 w Europie (29). 
Ponadto w badaniu tym wykazano, że wyższa częstość 
występowania RT027 w danym kraju, skorelowana była 
z mniejszą różnorodnością innych rybotypów, co po-
twierdza skuteczność jego potencjału do rozprzestrze-
niania. Warto również podkreślić, że omawiane badanie 
wykazało dużą odmienność i różnorodność w występo-
waniu poszczególnych rybotypów pomiędzy krajami 
z różnych stron Europy. Choć hiperwirulentny rybotyp 
wyraźnie zdominował kraje na wschodzie i zachodzie, 
to na północy i południu kontynentu częstość jego izo-
lacji jest mała lub znikoma (28).

Analizując szczegółowo sytuację epidemiologiczną 
w poszczególnych krajach można zauważyć endemicz-
ne występowanie innych szczepów o prawdopodobnie 
równie dużym potencjale chorobotwórczości. Przykła-
dem obrazującym to zjawisko jest występowanie RT176 
w Czechach, który we wspomnianym wcześniej badaniu, 
był najczęstszy i stanowił 38% wszystkich rybotypów. 
W Polsce zajmuje on drugie miejsce pod względem czę-
stości występowania (30). Co ciekawe, RT176 wykazuje 
podobieństwo do RT027. Oba rybotypy produkują tok-
synę binarną oraz posiadają charakterystyczną delecję 
w pozycji 117 nukleotydu w obrębie genu regulujące-
go produkcję toksyn, która skutkuje wzmożoną toksy-
notwórczością. Inny szczep o wysokim potencjale trans-
misji – RT018 opisują włoscy naukowcy, wskazując jako 
najczęstszy w ich badaniu (42,4%) (31). Z początkiem 
XXI wieku zdołał on wyprzeć rozpowszechniony wcze-
śniej RT126. Jego sukces epidemiologiczny wiązany jest 
z większą zdolnością przylegania do komórek nabłonka 
jelit oraz efektywniejszą produkcją toksyn w porówna-
niu do poprzednika (32). Cechy, takie jak zwiększona 
produkcja toksyn, czy wytwarzanie dodatkowej toksyny 
są łatwe do bezpośredniego powiązania z podwyższoną 
wirulencją i niewątpliwie ułatwiają rozprzestrzenianie. 
Jednak mimo to wyniki niektórych badań negują kore-
lację pomiędzy rodzajem rybotypu a stopniem ciężkości 
zakażenia (33). 

Przedstawione przykłady skuteczności ewolucyj-
nej wybranych szczepów wskazują, że niezależnie od 
siebie w wielu miejscach na świecie mogą powstać 
izolaty o predyspozycjach do szerzenia zakażenia na-
wet pomiędzy różnymi kontynentami oraz wypieranie 
gorzej przystosowanych konkurentów. 

LEKOWRAŻLIWOŚĆ CD

Sukces epidemiczny, jaki odniósł CD związany jest 
przede wszystkim z opornością na leki powszechnie 
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proportion of Polish strains with reduced sensitivity 
to vancomycin (MIC=4 mg/L) was approximately 5% 
of cases (26). Interestingly, earlier Polish data from 
2012 not recorded cases with drastic reduction in 
the sensitivity of vancomycin and metronidazole but 
only increased the value of the MIC90 compared with 
strains collected in the years 2004-2006 (27). These 
differences may arise from the use of other methods of 
antibiotic susceptibility measure. In Polish studies the 
E-test method was used, while in the project ClosER 
the spiral gradient method was used. Both techniques 
can give results that differ by 1-2 dilution compared 
to the reference method, which is dilution in agar 
(34), (35). Incidents of underreporting MIC values by 
using the E-test method are described in particular for 
metronidazole (36), which indicates that the kind of 
method used can affect the result.

In addition, on our continent and beyond, there 
has been observed the emergence of strains which are 
resistant to vancomycin and metronidazole. In a study 
performed in Israel in 2014, the most often isolated 
ribotype 027 (31.8% of all isolated strains) showed 
reduced susceptibility to vancomycin, having MIC 
values of 4 mg/L in 87.7% of the cases. In addition, 
the metronidazole MIC values > 2 mg/L had 44.6% of 
strains belonging to this ribotype (37).

The reasons for the lack of effectiveness of 
antibiotic treatment may be different. The concentration 
of metronidazole, which occurs in the intestinal lumen, 
may be insufficient to eliminate the infection. The 
sublethal dose can select cells with reduced sensitivity 
to the antibiotic. It was found that the level of resistance 
to metronidazole on CD can be heterogeneous, which 
means that some parts of the bacterial cells of the 
same strain may exhibit higher MIC values (38). This 
phenomenon may be hard to detect during laboratory 
diagnostics. Metronidazole is administered in an 
inactive form, which after penetration into the bacterial 
cells is transformed by nitroreductase to a highly 
cytotoxic compound, which damages bacterial DNA. 
The mechanism of resistance to this drug has not been  
explained so far, and is probably multi-factorial. One 
factor may be the ability of the pathogen to produce 
altered nitroreductase. The result of this is the inability 
to produce forms of the drugs which are toxic to the 
bacteria. 

Another strategy of resistance is the production by 
the CD of proteins involved in the repair of damaged 
DNA (39). Also, resistance to vancomycin is not 
exactly known; it has been suggested that the cause of 
resistance may be  mutations leading to changes in the 
binding sites of the drug. The same kind of resistance 
mechanism was observed in glycopeptide-resistant 
enterococci (40).

stosowane w szpitalnictwie. Eliminacja saprofitycznej 
flory jelitowej podczas antybiotykoterapii umożliwia 
selektywne namnażanie opornego patogenu i rozwój 
choroby. Analiza lekowrażliwości polskich izolatów CD 
zebranych w 2012 roku wykazała wysoki odsetek opor-
ności na ciprofloksacynę (100%), imipenem (87,9%), 
erytromycynę (85,5%), moksifloksacynę (83,1%) (27). 
Wyniki te znalazły potwierdzenie w raporcie rozległego 
projektu ClosER, który  przeprowadzono na prawie 1000 
szczepach zebranych z 22 krajów Europy. Zgodnie z jego 
treścią w Polsce występuje najwyższy odsetek szczepów 
charakteryzujących się wielolekoopornością (26). 

Kolejną ważną kwestią jest poziom skuteczności 
leków powszechnie używanych w terapii zakażeń wy-
wołanych przez CD – metronidazolu, wankomycyny 
oraz fidaksomycyny. Wszystkie europejskie izolaty na-
desłane do badania ClosER, wykazywały wrażliwość 
wobec najnowszego leku-fidaksomycyny (26). Ponadto 
96,84% szczepów charakteryzowała się wrażliwością 
na wankomycynę, a 97,82% wrażliwością na metroni-
dazol. Choć w skali ogólnej wyniki te należy uznać za 
satysfakcjonujące, to niestety analizując szczegółowo 
lekowrażliwość szczepów z poszczególnych krajów 
można zauważyć regiony, w których występuje tenden-
cja do narastania wartości  minimalnego stężenia hamu-
jącego (Minimal Inhibitory Concentration – MIC). Wy-
jątkowo niepokojącą informacją jest najwyższy pośród 
badanych krajów Europy procent polskich szczepów 
z obniżoną wrażliwością na  metronidazol, wynoszący 
aż 40%. Należy wspomnieć, że przebadano tylko 20 
szczepów nadesłanych z Polski, co stanowi mało re-
prezentatywną próbę. Mimo to, skala przypadków ob-
niżonej wrażliwości jest o ponad 4,5 razy większa od 
liczby analogicznych szczepów uzyskanych w drugiej, 
pod tym niechlubnym względem kraju, jakim była Da-
nia. Natomiast odsetek polskich szczepów o obniżonej 
wrażliwości wobec wankomycyny (MIC 4 mg/L) kształ-
tował się na około 5% (26). Co ciekawe, wcześniejsze 
dane pochodzące z Polski z 2012 roku nie odnotowały 
przypadków tak drastycznego obniżenia skuteczności 
wankomycyny i metronidazolu, a jedynie podwyższoną 
wartość MIC90 w porównaniu ze szczepami zebranymi 
w latach 2004-2006 (27). Różnice te mogą wynikać 
z zastosowania innych metod oznaczenia wartości MIC. 
W polskich badaniach zastosowano metodę E-test, na-
tomiast w projekcie ClosER użyto metody spiral gra-
dient. Obie techniki mogą dawać wyniki różniące się 
o 1-2 rozcieńczenia w porównaniu do referencyjnej me-
tody rozcieńczeń w agarze (34), (35). Przypadki zani-
żania wartości MIC przy użyciu pasków E-test zostały 
opisane zwłaszcza dla metronidazolu (36). 

Ponadto zarówno na naszym kontynencie, jak 
i poza nim odnotowano pojawienie się oporności na oba 
stosowane w terapii leki. W badaniu przeprowadzonym 
w Izraelu w 2014 roku, najczęściej izolowany rybotyp 
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Another cause of therapeutic failures may be 
the ability of the CD to grow a form of a biofilm. 
Bacterial cells secrete numerous proteins, DNA and 
polysaccharides that form a thick mucus that isolates 
the pathogen from the defense mechanisms of the host; 
protecting against oxidative stress, toxic substances 
and antibiotics. Biofilm developing cells exhibit a 100 
times greater resistance to the drugs used in treatment 
and an enhanced ability to sporulate. This phenomena 
may be the cause of recurrent infections. Increasing 
incidences of therapeutic failure may be caused by 
the adaptation of the CD to survive in the presence 
of antibiotics. It should be noted that almost half of 
relapses are caused by a new strain. Therefore, health 
condition and the diversity of the intestinal microbiome 
is indicated as the main reason for therapeutic failure.

REFERENCES

1. Pépin J, Valiquette L, Alary ME ,et al. Clostridium 
difficile-associated diarrhea in a region of Quebec 
from 1991 to 2003: a changing pattern of disease 
severity.CMAJ 2004:171(5):466-72.

2. Mitchell B G, Gardner A. Mortality and Clostridium 
difficile infection: a review. Antimicrob Resist 
Infect Control 2012;1:1-6.

3. Shields K, Araujo-Castillo RV, Theethira TG i in. 
Recurrent Clostridium difficile Infection: From 
Colonization to Cure. Anaerobe 2015;34:59–73.

4. Kuijper EJ, Coignard B, Tüll P. Emergence of 
Clostridium difficile-associated disease in North 
America and Europe. Clin Microbiol Infect 
2006;12, supplement 6:2-18.

5. Deng K, Plaza-Garrido A, Torres JA , et al. 
Survival of Clostridium difficile Spores at Low 
Temperatures. Food Microbiol 2015; 46:218-221.

6. Barbut F. How to eradicate Clostridium difficile 
from the environment. J Hosp Infect 2015; 
89(4):287-95.

7. Lessa FC. Community-associated Clostridium 
difficile infection: How real is it? Anaerobe 2013; 
24:121-123.

8. Hoover DG, Rodriguez-Palacios A. Transmission 
of Clostridium difficile in foods. Infect Dis Clin 
North Am 2013;27(3):675-85.

9. Rodriguez-Palacios A. Lejeune J.T. Moist-heat 
resistance, spore aging, and superdormancy in 
Clostridium difficile. Appl Environ Microbiol 
2011;77(9):3085-91.

10. Sun X, Hirota SA. The role of host and the 
innate immune response in the pathogenesis of 
Clostridium difficile infection. Mol Immunol 2015; 
63:193-202.

027 (stanowiący 31,8% wszystkich izolowanych szcze-
pów) przejawiał obniżoną wrażliwość na wankomycy-
nę, wyrażoną jako MIC=4 aż w 87,7% przypadków. Po-
nadto wartości MIC >2 mg/L dla metonidazolu wyka-
zywało 44,6% szczepów należących do tego rybotypu 
(37). 

Przyczyny braku skuteczności antybiotykoterapii 
mogą być różne. Stężenie metronidazolu, które występuje 
w świetle jelita, może być niewystarczające do eliminacji 
zakażenia. Wówczas subletalne dawki leku selekcjonują 
komórki o obniżonej wrażliwość wobec antybiotyku. Do-
wiedziono, ze poziom oporności na metronidazol u CD 
może być niejednorodny, co oznacza, że część komórek 
bakteryjnych tego samego szczepu może wykazywać 
wyższe wartości MIC (38). Takie zjawisko może stwarzać 
problemy diagnostyczne utrudniające jego wykrycie.

 Metronidazol jest podawany w nieaktywnej po-
staci, która dopiero po wniknięciu do wnętrza komór-
ki bakteryjnej pod wpływem działania nitroreduktazy 
ulega przekształceniu do wysoce cytotoksycznego 
związku uszkadzającego DNA. Mechanizm oporności 
na ten lek nie został do końca wyjaśniony i prawdo-
podobnie jest wieloczynnikowy. Jednym z nich może 
być nabycie przez drobnoustrój zdolności do wytwa-
rzania zmienionej nitroreduktazy, która przekształci 
antybiotyk do postaci uniemożliwiającej wytworzenie 
toksycznej dla bakterii formy leku.

Inną strategią oporności jest wytwarzanie przez 
CD białek biorących udział w naprawie uszkodzonego 
DNA (39). Również oporność na wankomycynę nie zo-
stała dokładnie poznana, sugeruje się, że mutacje pro-
wadzące do zmiany miejsca wiązania leku, mogą być 
jej przyczyną. Analogiczny mechanizm oporności wy-
stępuje u enterokoków opornych na glikopeptydy (40). 

Przyczyną niepowodzeń terapeutycznych może być 
zdolność CD do wzrostu w postaci biofilmu. Komórki bak-
teryjne wydzielają liczne białka, DNA oraz polisacharydy 
tworzące gęstą, śluzową osłonę, która odgradza patogen 
szczelną barierą przed mechanizmami obronnymi gospo-
darza, chroni przed stresem oksydacyjnym, toksycznymi 
substancjami oraz antybiotykami. Komórki rozwijające 
biofilm wykazują nawet 100-krotnie większą oporność na 
stosowane w terapii leki oraz charakteryzują się zdolnością 
do sporulacji. Zjawiska te mogą być przyczyną nawroto-
wych infekcji. Na wzrastającą częstość niepowodzeń te-
rapeutycznych z pewnością wpływają opisane przypadki 
adaptacji CD do przetrwania w obecności antybiotyków. 

Należy podkreślić, że niemal połowa przypadków 
nawrotów związana jest z zakażeniem nowym szcze-
pem. Dlatego też, jako główną przyczynę braku sku-
teczności terapii wskazuje się stan zdrowia pacjenta, 
na który ogromny wpływ ma różnorodność mikrobio-
mu jelit.
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ABSTRACT

BACKGROUND. Hospital infections have become an important problem. Knowledge of microbiological 
situations both helps in ensuring that the optimal choice of antibacterial treatment is made, and in improving the 
results of the selected therapy. 
OBJECTIVE. In this paper, both the changes in the bacterial flora of patients hospitalized in the Military 
Institute of Medicine, and the bacterial resistance to antimicrobials were analyzed. 
MATERIAL AND METHODS. Data were collected between 2005 and 2012. The identification and testing of 
pathogens, susceptibility tests, and analysis of bacterial resistance mechanisms to antibiotics were performed 
according to current guidelines. 
RESULTS. A total number of 28,066 bacterial strains were isolated. The most frequently isolated pathogens 
were Gram-negative bacteria (n=18,021; 64% of all isolated bacteria), including Enterobacteriaceae (71%) 
and non-Enterobacteriaceae (29%). The total number of isolated Gram-positive bacteria (n=10,045; 36% of all 
isolates) included Staphylococcus spp. (65%) and Enterococcus spp. (35%). 
The highest increase in the number of infections was caused by Enterobacteriaceae. The number of 
Staphylococcus aureus and coagulase negative Staphylococcus resistant to methicillin decreased. Analyzed alert 
pathogens with resistance phenotypes were highly susceptible to a single type of antibiotic.  All multidrug 
resistant Gram-negative bacteria (except those naturally resistant to colistin) were susceptible to colistin. All 
methicillin resistant S. aureus and methicillin resistant coagulase negative Staphylococci were susceptible to 
vancomycin and linezolid. All MSSA strains were susceptible to cloxacillin, all Enterococcus faecium strains to 
ampicillin, and all VRE strains were susceptible to linezolid and tigecycline. 

Key words: hospital infections, bacterial resistance, alert pathogens

STRESZCZENIE

WSTĘP. Zakażenia szpitalne stanowią poważny problem kliniczny. Znajomość sytuacji mikrobiologicznej 
pomaga w optymalnym doborze właściwej antybiotykoterapii oraz poprawia wyniki leczenia. 
CEL PRACY. Niniejsza praca zawiera analizę zmian flory bakteryjnej izolowanej z materiału pobranego od 
pacjentów hospitalizowanych w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie jak i oporności izolowanych 
patogenów na antybiotyki. 
MATERIAŁ I METODY. Dane zbierano w latach 2005 - 2012. Identyfikację patogenów, testy wrażliwości oraz 
analizę mechanizmów oporności bakteryjnej na antybiotyki przeprowadzono zgodnie z aktualnymi zaleceniami. 
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WYNIKI. Wyizolowano łącznie 28 066 szczepów bakteryjnych. Najczęściej izolowanymi patogenami były 
bakterie Gram ujemne (n=18 021; 64% wszystkich patogenów), w tym Enterobacteriaceae (71%) and non-
Enterobacteriaceae (29%). Spośród 10 045 wyhodowanych szczepów bakterii Gram dodatnich (36% wszystkich 
patogenów) szczepy Staphylococcus spp. stanowiły 65%, a Enterococcus spp. 35%.
Największy wzrost obserwowano wśród Enterobacteriaceae. Liczba szczepów gronkowca złocistego 
i gronkowców koagulazo-ujemnych opornych na metycylinę zmniejszyła się. Badane patogeny alarmowe były 
wrażliwe na pojedyncze antybiotyki. Wszystkie wielolekooporne bakterie Gram ujemne (oprócz patogenów 
naturalnie opornych na kolistynę) były wrażliwe na ten antybiotyk. Wszystkie szczepy gronkowca złocistego 
opornego na metycylinę oraz oporne na metycylinę szczepy gronkowców koagulazo-ujemnych były wrażliwe 
na wankomycynę i linezolid. Wszystkie szczepy gronkowca złocistego wrażliwe na metycylinę były wrażliwe 
na kloksacylinę, wszystkie szczepy Enterococcus faecium były wrażliwe na ampicylinę, a wszystkie szczepy 
enterokoków opornych na wankomycynę były wrażliwe na linezolid i tigecyklinę. 

Słowa kluczowe: zakażenia szpitalne, oporność bakteryjna, patogeny alarmowe

WSTĘP

Zakażenia szpitalne stanowią około połowy wszyst-
kich niepożądanych zdarzeń związanych z leczeniem 
szpitalnym (1). Zakażenia występują znacznie częściej 
w ośrodkach o wysokim stopniu referencyjności, zwłasz-
cza w oddziałach intensywnej terapii, oddziałach hema-
tologicznych i chirurgicznych; tam, gdzie leczeni są pa-
cjenci w ciężkim stanie ogólnym, z licznymi schorzenia-
mi współistniejącymi, upośledzoną odpornością i gdzie 
wykonywane są inwazyjne procedury medyczne (2,3). 
Analiza European Prevalence of Nosocomial Infection 
in Intensive Care Units (EPIC I study) (4) opublikowa-
na w 1995 roku wykazała, że spośród 10 038 pacjentów 
leczonych w 1 417 oddziałach intensywnej terapii (OIT) 
w Europie: u 44,8% rozpoznano zakażenia układu od-
dechowego, a u 62% z nich stosowano leki antybakte-
ryjne. Dominującym czynnikiem etiologicznym były 
gronkowce (49,2%, 60% spośród nich stanowiły szczepy 
opornego na metycylinę gronkowca złocistego (methi-
cillin resistant Staphylococcus aureus /MRSA/), ponad-
to pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae spp. (34,4%), 
Pseudomonas aeruginosa (28,8%). Nie stwierdzono 
przypadków zakażeń wywołanych przez Acinetobacter 
spp. Opublikowane 14 lat później badanie EPIC II (3) po-
twierdziło obserwacje badania EPIC I co do miejsca zaka-
żenia i leczenia przeciwbakteryjnego. Jednak zaobserwo-
wano zwiększenie liczby zakażeń powodowanych przez 
bakterie Gram-ujemne oraz zakażeń wywoływanych 
przez Acinetobacter spp. (8,8%) i Enterobacteriaceae 
ESBL(+) (1,9%). Jest to niepożądany, światowy trend 
zwiększania liczby zakażeń wywoływanych przez wie-
looporne (multi-drug resistant, MDR) bakterie Gram-
ujemne, w tym Acinetobacter spp. (6). W 1970 roku 
szczepy Acinetobacter spp. były wrażliwe na ampicilinę. 
Dziesięć lat później prawie wszystkie szczepy były wraż-
liwe na karbapenemy, a w 1990 roku wiele szczepów 
Acinetobacter spp. było wrażliwych jedynie na kolistynę 
i tygecyklinę. W Stanach Zjednoczonych liczba zakażeń 
powodowanych przez Acinetobacter spp. zwiększyła się 

INTRODUCTION

Hospital infections comprise about half of all 
undesirable complications of hospital treatment (1). 
Infections occur more frequently at higher-level referral 
centers, especially in intensive care, hematological, 
and surgical units, where patients with severe medical 
conditions, comorbidities, and immunosuppression are 
hospitalized, and where invasive medical procedures 
are performed (2,3). The analysis of European 
Prevalence of Nosocomial Infection in Intensive 
Care Units (EPIC I study) (4) published in 1995 
showed that amongst 10,038 patients hospitalized in 
1,417 intensive care units (ICU) in Europe: 44.8% of 
patients suffered from respiratory tract infections and 
62% of them antimicrobial agents were administered. 
The predominant etiologic factor of infections were 
Staphylococci (49.2%, 60% amongst them were 
methicillin resistant Staphylococcus aureus /MRSA/ 
strains), furthermore Enterobacteriaceae spp. (34.4%), 
Pseudomonas aeruginosa (28.8%). There were no 
cases of infections caused by Acinetobacter spp. 
Published 14 years later EPIC II study (3) confirmed 
observations from EPIC I, regarding sites of infections 
and antimicrobial therapy. However, an increase in 
infections caused by Gram-negative bacteria was 
noted, as well as infections caused by Acinetobacter 
spp. (8.8%) and Enterobacteriaceae ESBL(+) 
(1.9%). This is a sign of unwanted global trend of 
increasing number of infections caused by multi-drug 
resistant (MDR) Gram-negative bacteria, including 
Acinetobacter spp. (6). In 1970 Acinetobacter spp. 
strains were susceptible for ampicillin.  Ten years later 
almost all the strains were susceptible for carbapenems, 
and in 1990 the large number of Acinetobacter spp. 
was susceptible for colistin and tigecycline only. In 
the United States the number of infections caused by 
Acinetobacter spp. increased from 9% in 1995 to 40% 
in 2004 (7). There are many reasons of such situation; 
including important role of bacterial carriage of patients 
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admitted to the hospital, as well as human migrations 
and touristics. The microbiological assessment of 
people travelling to regions with low level of hygiene 
revealed an increased number of MDR bacteria in their 
stool (8). Kantele et al. (9) found that the number of 
Enterobacteriaceae ESBL(+) strains in their stool may 
increase almost 20 times, from 1.2% to 21%.

The aims of the study were: (1) to assess changes 
in bacterial flora with special attention to multi-drug 
resistant bacteria, and (2) to examine the underlying 
reasons for bacterial resistance to antibiotics, including 
their individual resistance mechanisms, in patients 
hospitalized in our center. 

MATERIAL AND METHODS

Study design was approved by the institutional 
Ethical Committee (no. 45/WIM/2014, issued 
November 14th, 2014). 

Collecting and Processing of Biological Samples. 
The biological samples were withdrawn from patients 
hospitalized in our center. We decided to analyze only 
the first isolate of each pathogen; next isolates of the 
same species from the same patients were not analyzed. 

The biological material was processed according 
to standard microbiological procedures. Samples 
were inoculated on standard culture media (e.g. 
Columbia agar, and MacConkey agar, bioMérieux, 
France), then incubated at 37 °C for 24 to 48 h. When 
growth of mixed bacterial culture was observed, 
separating procedures to obtain pure strains of 
pathogens were performed.

The accurate microbial identification was 
performed with automatic VITEK® 2 testing system 
(bioMérieux, France). The microbroth dilution method 
with VITEK® 2 AST Cards was used for antibiotic 
susceptibility testing of isolated pathogens. 

The microbiological analyses between 2005 and 
2010 were performed according to the Clinical and 
Laboratory Standard Institute (CLSI) recommendations, 
and since 2011 according to the regulations of the 
European Committee on Antimicrobial Susceptibility

Testing (EUCAST), and the National Reference 
Centre for Susceptibility Testing (NRCST, Warsaw, 
Poland). Control susceptibility tests included reference 
strains of P. aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella 
pneumoniae ATCC 700603, Staphylococcus aureus 
ATCC 29213 and ATCC 43300, Enterococcus faecium 
ATCC 27270, and Enterococcus faecalis ATCC 29212.

The analysis of mechanisms of bacterial 
resistance was performed according to European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
(EUCAST) guidelines for detection of resistance 
mechanisms and specific resistances of clinical and/or 
epidemiological importance (5).

z 9% w 1995 roku do 40% w 2004 (7). Przyczyn takiej 
sytuacji jest wiele; istotną rolę odgrywa nosicielstwo 
bakterii u osób przyjmowanych do szpitala, ale także mi-
gracje ludności i turystyka. Wykazano, że w stolcu osób 
podróżujących do regionów o niskim poziomie higieny 
znajduje się więcej bakterii MDR (8). Kantele i wsp. (9) 
wykazali, że liczba bakterii Enterobacteriaceae ESBL(+) 
w stolcu może być zwiększona nawet dwudziestokrotnie, 
z 1,2% to 21%.

Celem pracy była: (1) ocena zmian flory bakteryj-
nej, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii wielo-
lekoopornych, oraz (2) analiza oporności bakterii na 
antybiotyki, z uwzględnieniem indywidualnych me-
chanizmów oporności, u pacjentów hospitalizowanych 
w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. 

MATERIAŁ I METODY

Badanie zostało zaaprobowane przez Komisję 
Bioetyczną Wojskowego Instytutu Medycznego 
w Warszawie (zgoda nr 45/WIM/2014 z 14.11.2014). 

Próbki biologiczne. Próbki biologiczne były pobie-
rane od pacjentów hospitalizowanych w Wojskowym 
Instytucie Medycznym w Warszawie. Oceniano tylko 
pierwszy izolat danego patogenu; kolejne izolaty tego 
samego gatunku uzyskane od tego samego pacjenta nie 
były oceniane. 

Dalsze postępowanie z uzyskanym materiałem 
było zgodne ze standardowymi procedurami mikro-
biologicznymi. Próbki przenoszono na standardowe 
podłoża mikrobiologiczne (np. agar Columbia, agar 
MacConkey’a, bioMérieux, Francja), następnie inku-
bowano w 37°C przez 24 do 48 h. W przypadku gdy 
obserwowano wzrost mieszanej flory bakteryjnej, 
przeprowadzano jej rozizolowanie mające na celu 
otrzymanie czystych szczepów patogenów. 

Szczegółowa identyfikacja mikrobiologiczna była 
przeprowadzano za pomocą automatycznego systemu 
VITEK® 2 (bioMérieux, France). Do oznaczania wrażliwo-
ści patogenów na antybiotyki wykorzystano automatyczną 
metodę mikrorozcieńczeń przy użyciu kart do oznaczania 
lekowrażliwości drobnoustrojów VITEK® 2 AST.

Analizy mikrobiologiczne w latach 2005 - 2010 wy-
konywano zgodnie z zaleceniami Clinical and Laboratory 
Standard Institute (CLSI), a od 2011 roku zgodnie 
z wytycznymi European Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing (EUCAST), a także z reko-
mendacjami Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. 
Lekowrażliwości Drobnoustrojów, Warszawa, Polska 
(KORLD). W kontroli testów wrażliwości wykorzysta-
no referencyjne szczepy P. aeruginosa ATCC 27853, 
Klebsiella pneumoniae ATCC 700603, Staphylococcus 
aureus ATCC 29213 i ATCC 43300, Enterococcus faecium 
ATCC 27270, oraz Enterococcus faecalis ATCC 29212.

Analiza mechanizmów oporności bakteryjnej została 
przeprowadzona zgodnie z wytycznymi EUCAST (5).

Zmiany flory bakteryjnej i profile oporności patogenów na antybiotykiChanges in bacterial flora and antibiotic resistance
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(a) Extended spectrum β-lactamase producing 
Enterobacteriaceae 

The ESBL production was tested by the Double Disc 
Synergy Test (DDST) by using a disc of amoxicillin-
clavulanate (20/10 µg) along with ceftazidime (30 
µg) and cefotaxime (30 µg). An increase in the zone 
towards the disc of amoxicillin-clavulanate was 
considered as positive for ESBL production.

(b) KPC-like carbapenemase - producing Entero- 
bacteriaceae (KPC-like CPE)

All suspected CPE isolates were subjected to KPC 
phenotypic detection, using the combined disk test 
with phenylboronic acid on the Mueller-Hinton agar. 
The test was considered positive when the diameter 
of the growth-inhibitory zone around a β-lactam disk 
with phenylboronic acid was ≥4 mm larger than that 
around a disk containing the β-lactam substrate alone.

The identification of KPC-like CPE was confirmed 
in NRCST, Warsaw, Poland, with the genetic methods. 

(c) Carbapenemase-producing non-Enterobac-
teriaceae  

Double Disc Synergy Tests (DDST) with EDTA, 
ceftazidime (30 µg), and imipenem (10 µg) discs 
placed on Mueller-Hinton agar were used. The 
tests results were interpreted according to CLSI and 
EUCAST guidelines. 

(d) Methicillin resistant S. aureus (MRSA)
Disc diffusion test with cefoxitine (30 µg) disc 

placed on Mueller-Hinton agar was performed. Isolates 
showing inhibition zone size ≤ 19 mm were considered 
as resistant. 

Penicillin-binding protein (PBP2a) latex 
agglutination test (Slidex® MRSA, bioMérieux, 
France) was performed according to manufacturer’s 
protocol.

(e) Vancomycin resistant E. faecium and E. 
faecalis

Detection of resistance mechanisms to 
glycopeptides was performed with gradient MIC 
methods, using the paper strips with vancomycin and 
teicoplanin, according to manufacturer’s protocol 
(Etest, bioMérieux, France).

RESULTS

The study was conducted between 2005 and 2012. 
From 3,350 to 4,500 samples were collected each year 
during the study period. Totally 26,256 samples were 
analyzed, the places of its origin was shown in Table 
1. From this material 28,066 pathogens were isolated, 
including 18,021 Gram-negative (64%), and 10,045 
Gram-positive bacteria (36%). Amongst them there 
was 9,641 (34.3%) multidrug resistant pathogens. 

(a) Enterobacteriaceae wytwarzające β-lakta-
mazy o rozszerzonym spektrum działania

Do wykrycia ESBL zastosowano tzw. test dwóch 
krążków (double disc synergy test, DDST) wykorzy-
stując krążki z amoksycyliną/klawulanianem (20/10 
µg) oraz ceftazydymem 30 µg i cefotaksymem 30 µg). 
Wyraźne powiększenie strefy zahamowania wzrostu 
wokół krążka z ceftazydymem lub cefotaksymem od 
strony krążka zawierającego kwas klawulanowy od-
czytywano jako wynik pozytywny, potwierdzający 
wytwarzanie ESBL.

(b) Wykrywanie karbapenemaz typu KPC 
u Klebsiella pneumoniae 

Do określania zdolności wytwarzania karba-
penemazy klasy A zastosowano kombinowany test 
z kwasem fenyloboronowym (inhibitor KPC) z wy-
korzystaniem krążków z meropenem (10 µg) / me-
ropenemem i kwasem fenyloboronowym (10/300 µg) 
umieszczonych na podłożu Mueller-Hinton (bioMérie-
ux, Francja). Wynik odczytywano jako dodatni, jeśli 
średnica strefy zahamowania wzrostu wokół krążka 
z meropenemem w stosunku do krążka zawierające-
go meropenem/kwas fenyloboronowy była równa lub 
większa niż 4 mm. 

Identyfikację szczepów KPC potwierdzano 
w KORLD w Warszawie metodami genetycznymi. 

(c) non-Enterobacteriaceae wytwarzające MBL
Wykorzystano test zbliżeniowy z użyciem krążków 

z EDTA, ceftazydymem (30 µg) i imipenemem (10 
µg). Krążki umieszczano na podłożu Mueller-Hinton 
(bioMérieux, Francja) . Wyniki testów interpretowano 
zgodnie z zaleceniami CLSI oraz EUCAST. 

(d) Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę 
(MRSA)

Zastosowano test dyfuzyjny; krążek z cefoksyty-
ną (30 µg) umieszczano na podłożu Mueller-Hinton 
(bioMérieux, Francja). Izolaty, wokół których strefa 
zahamowania wzrostu wynosiła ≤ 19 mm uznawano 
jako oporne. 

Test aglutynacji lateksowej do wykrywania 
Staphylococcus aureus meticylinoopornych poprzez 
oznaczanie PBP2a (Slidex® MRSA, bioMérieux, 
Francja) przeprowadzano zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. 

(e) E. faecium i E. faecalis oporny na wankomy-
cynę

Wykrywanie mechanizmu oporności na wanko-
mycynę przeprowadzono metodą gradientową z uży-
ciem plastikowych pasków z gradientem stężeń wan-
komycyny zgodnie z zaleceniami producenta (Etest, 
bioMérieux, Francja).
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Table I. The origin and number of biological samples  
                analyzed in the study. 
Tabela I. Miejsce pobrania materiału biologicznego i liczba  
               pobranych próbek. 

samples number  
of samples percentage

blood 1,824 6.9
other body fluids 776 2.9
wounds 10,033 38.2
ulcerations 1,458 5.6
fistulas 457 1.7
abscesses 838 3.2
broncho-alveolar lavage 754 2.9
sputum 258 1.0

samples collected by the 
catheter from bronchial tree 
via artificial airway

2,096 8.0

urine 7,762 29.6
total 26,256 100.0 

The most frequent isolated group of pathogens was 
Enterobacteriaceae (12,719 strains, amongst them 1,817 
(14.3%) had ESBL resistance mechanism), followed by 
S. aureus and Staphylococcus coagulase-negative (totally 
6,562 strains, 37% of them were resistant to methycillin), 
and non–Enterobacteraceae (5,302 strains): P. aeruginosa 
(2,636 strains, 49.7%), Acinetobacter baumannii (2,666 
strains, 50.3%), and Enterococcus spp. (3,483 strains, 
amongst them 21 /0.6%/ had VRE resistance mechanism).

We found that among Gram-negative rods, the most 
frequent ESBL-positive strains were K. pneumoniae 
(n=976; 53.7%); followed by E. coli (n=287; 15.8%), 
Enterobacter cloacae (n=261; 14.8%), Proteus 
mirabilis (n=201; 11.1%), and other ESBL-positive 
Enterobacteriaceae (n=84; 4.6%). The carbapenems 
are still the most effective antibiotics against these 
pathogens. In our center, a decrease in resistant 
pathogens to carbapenems was observed since 2010; 
in 2012, the percentage of resistant strains was 2%.  

We found that resistance of methicillin susceptible 
coagulase negative Staphylococcus (MSCNS) was low: 
there were no resistance of MSCNS to cloxacillin, and 
in 2012 only 3% of isolated strains were resistant to 
gentamycin and 4% were resistant to ciprofloxacin. All 
isolated strains of MRSA were susceptible to vancomycin, 
as well as all E. faecalis to ampicillin. However, in 2012 
eighty-eight per cent of E. faecium strains were resistant to 
ampicillin. There were no Enterococcus spp. VRE strains 
to linezolid and tigecycline. All strains of K. pneumonia 
KPC were susceptible to colistin and tigecycline. There was 
low resistance (only 2% in 2012) of Enterobacteriaceae 
ESBL strains to meropenem and imipenem/cilastatine was 
noted. Ceftazidime is still the most effective 3rd generation 
cephalosporin against P. aeruginosa. 

WYNIKI

Badanie przeprowadzono w latach 2005 - 2012. 
W tym czasie, każdego roku pobierano od 3 350 do 
4 500 próbek. Łącznie analizowano 26 256 próbek; 
miejsca ich pobrania przedstawiono w tabeli 1. Z tego 
materiału wyizolowano 28 066 patogenów, w tym 
18 021 bakterii Gram-ujemnych (64%) i 10 045 Gram-
dodatnich (36%). Wśród nich było 9 641 (34,3%) pa-
togenów wielolekoopornych. 

Najczęściej izolowaną grupą patogenów były 
Enterobacteriaceae (12 719 szczepów, spośród nich 
1 817 (14,3%) posiadało mechanizm oporności ESBL), 
następnie S. aureus i Staphylococcus koagulazo-ujem-
ny (łącznie 6 562 szczepów, 37% z nich było opornych 
na metycylinę), oraz non–Enterobacteriaceae (5302 
szczepów): P. aeruginosa (2 636 szczepów; 49,7%), 
Acinetobacter baumannii (2 666 szczepów; 50,3%) 
i Enterococcus spp. (3 483 szczepów, spośród nich 21 
/0,6%/ było opornych na wankomycynę) – tabela II.

Spośród bakterii Gram-ujemnych, najczęstszy-
mi patogenami posiadającymi mechanizm oporności 
ESBL była K. pneumoniae (n=976; 53,7%); a na-
stępnie E. coli (n=287; 15,8%), Enterobacter cloacae 
(n=261; 14,8%), Proteus mirabilis (n=201; 11,1%), 
oraz inne ESBL-dodatnie Enterobacteriaceae (n=84; 
4,6%). Najskuteczniejsze w stosunku do tych patoge-
nów ciągle pozostają karbapenemy. W naszym ośrod-
ku, od 2010 roku obserwuje się zmniejszanie oporno-
ści na karbapenemy; w 2012 roku odsetek szczepów 
opornych wynosił 2%. 

W analizowanym materiale oporność szczepów 
gronkowca koagulazo-ujemnego wrażliwego na me-
tycylinę (methicillin susceptible coagulase negative 
Staphylococcus, MSCNS) była niska: nie stwierdzono 
oporności MSCNS na kloksacylinę, w 2012 roku tylko 
3% spośród wyizolowanych szczepów było opornych 
na gentamycynę a 4% było opornych na ciprofloksa-
cynę. Wszystkie wyizolowane szczepy MRSA były 
wrażliwe na wankomycynę, a wszystkie szczepy E. fa-
ecalis na ampicylinę. Jednak w 2012 roku 88% szcze-
pów E. faecium było opornych na ampicylinę. Nie 
stwierdzono szczepów Enterococcus spp. VRE opor-
nych na linezolid i tygecyklinę. Wszystkie szczepy 
K. pneumonia KPC były wrażliwe na kolistynę i tyge-
cyklinę. Niska (tylko 2% w 2012 roku) była oporność 
szczepów Enterobacteriaceae ESBL na meropenem 
i imipenem z cilastatyną. Ciągle najbardziej skuteczną 
wobec P. aeruginosa cefalosporyną trzeciej generacji 
był ceftazydym. 

Dane na temat zmian oporności bakteryjnej 
Enterobacteriaceae ESBL(+), K. pneumoniae, P. ae-
ruginosa, A. baumannii, MSSA, MRSA, MSCNS, 
MRCNS, oraz E. faecalis i E. faecium na antybiotyki 
przedstawiono w tabelach III do V. 
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The data concerning changes in bacterial resistance 
of Enterobacteriaceae ESBL(+), K. pneumoniae, P. 
aeruginosa, A. baumannii, MSSA, MRSA, MSCNS, 

Table II. The percentage of isolated bacterial strains in each year and number of isolated pathogens (in parentheses) between  
              2005 and 2012. 
Tabela II. Odsetek (w nawiasach: liczba) wyizolowanych szczepów bakteryjnych od 2005 do 2012 roku. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total number of isolates 2,945 3,271 3,309 3,346 3,706 3,803 3,662 4,024

Enterobacteriaceae 40.44 
(1,191)

41.15 
(1,346)

40.86 
(1,352)

43.84 
(1,467)

47.00 
(1,742)

48.46 
(1,843)

49.84 
(1,825)

48.53  
(1,953)

ESBL (+) 3.56
(105)

2.45
(80)

3.38
(112)

4.72
(158)

6.74
(250)

8.28
(315)

8.73
(320)

11.85
(477)

K. pneumoniae 
KPC(+) not analyzed 0.49 (16) 0.73 (27) 0.43 (13) 0.25 (9) 0.20 (8)

P. aeruginosa 8.12  
(239)

9.63  
(315)

11.27 
(373)

10.58 
(354)

9.23  
(342)

8.78  
(334)

8.22  
(301)

9.39  
(378)

MBL(+) 1 2 2 1 3 2 6 12

A. baumannii 8.18  
(241)

8.99  
(294)

10.00 
(331)

9.80  
(328)

8.53  
(316)

8.97  
(341)

10.16 
(372)

11.01  
(443)

MBL(+) 0 0 0 0 1 1 1 3

S. aureus 18.68 
(550)

16.94 
(554)

16.32 
(539)

15.87 
(531)

16.08 
(596)

14.23 
(541)

14.17 
(519)

13.15  
(529)

MRSA 107 123 100 90 119 104 132 86

Staphylococcus CNS 10.9  
(321)

10.82 
(354)

8.04  
(266)

6.46  
(216)

7.31  
(271)

7.18  
(273)

6.91  
(253)

6.19  
(249)

MRCNS 239 253 189 159 197 161 185 184
MSCNS 82 101 77 57 74 112 68 65

E. faecalis 8.62  
(254)

9.23  
(302)

1.10 
 (365)

11.06 
(370)

9.74  
(361)

9.73  
(370)

8.55  
(313)

8.95  
(360)

VRE(+) 0 0 1 0 0 1 0 0

E. faecium 5.06  
(149)

3.24  
(106)

2.51  
(83)

2.39  
(80)

2.10  
(78)

2.66  
(101)

2.16  
(79)

2.78  
(112)

VRE(+) 0 0 0 5 1 5 2 6

Table III. The percentages of antibiotic-resistant Enterobacteriaceae ESBL(+) and Klebsiella pneumoniae KPC(+) isolated  
                between 2005 and 2012.
Tabela III. Odsetek opornych na antybiotyki szczepów Enterobacteriaceae ESBL(+) i Klebsiella pneumoniae KPC(+)  
                  wyizolowanych w latach 2005 – 2012. 
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) 2005
not analyzed*2006 0 19 5 0 67 2006

2007 0 29 12 0 50 2007
2008 0 54 22 18 57 2008 33 8 0 0 100
2009 0 62 24 25 31 2009 33 0 0 0 100
2010 0 72 8 8 27 2010 40 9 0 0 100
2011 0 84 5 5 45 2011 10 0 0 0 100
2012 0 87 2 2 49 2012 10 10 0 0 100

* First KPC strain was isolated in 2008.

MRCNS, as well as E. faecalis and E. faecium to 
antibiotics were shown in Tables III – V. 
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Table IV. The percentages of antibiotic-resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii isolated between  
                2005 and 2012.
Tabela IV. Odsetek opornych na antybiotyki szczepów Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii wyizolowanych  
                w latach 2005 – 2012. 
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2008 28 9 29 19 19 0 2008 35 44 76 21 21 0

2009 28 22 30 19 21 0 2009 25 48 73 26 23 0

2010 22 21 25 19 20 0 2010 28 30 79 34 34 0

2011 34 20 18 16 20 0 2011 30 29 89 66 66 0

2012 29 50 18 32 29 0 2012 32 35 92 73 71 0

Table V. The percentages of antibiotic-resistant Staphylococcus MSSA and MSCNS isolated between 2005 and 2012.
Tabela V. Odsetek opornych na antybiotyki szczepów Staphylococcus MSSA i MSCNS wyizolowanych w latach 2005 – 2012. 
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2008 8 14 2 4 0 2008 46 3 3 5
2009 21 19 4 5 0 2009 49 4 4 4
2010 21 17 2 3 0 2010 28 2 4 12
2011 19 13 2 3 0 2011 18 4 6 0
2012 18 14 3 4 0 2012 29 7 9 5

MSSA – methicillin susceptible Staphylococcus aureus
MSCNS - methicillin susceptible coagulase negative Staphylococci

Table VI. The percentages of antibiotic-resistant Staphylococcus MRSA and MRCNS isolated between 2005 and 2012.
Tabela VI. Odsetek opornych na antybiotyki szczepów Staphylococcus MRSA i MRCNS wyizolowanych w latach 2005 – 2012. 
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2006 52 63 0 0 0 13 2006 47 56 57 0 0 11
2007 54 57 0 0 0 11 2007 48 57 49 0 0 13
2008 39 77 0 0 0 8 2008 46 81 82 0 0 7
2009 38 81 0 0 0 6 2009 50 70 78 0 0 6
2010 45 71 0 0 0 8 2010 54 67 63 0 0 8
2011 34 68 0 0 0 34 2011 52 66 52 0 0 8
2012 55 67 0 0 0 47 2012 60 77 61 0 0 11

MRSA – methicillin resistant Staphylococcus aureus
MRCNS – methicillin resistant coagulase negative Staphylococci
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DYSKUSJA

Zakażenia szpitalne w Wojskowym Instytucie 
Medycznym (WIM) wywoływane były głównie przez 
bakterie Gram-ujemne, zwłaszcza z mechanizmem opor-
ności ESBL. Wnioski z badania EPIC II (3) są podobne. 

W okresie przeprowadzania badania liczba izo-
lowanych szczepów Enterobacteriaceae ESBL(+) 
i ESBL(-) zwiększyła się. Choć liczba szczepów 
Enterobacteriaceae ESBL(-) była wyższa niż ESBL(+), 
to właśnie te ostatnie stanowią najpoważniejszy pro-
blem kliniczny. Taką sytuację notowano także w in-
nych badaniach klinicznych na świecie, a dotyczyła 
głównie szczepów K. pneumoniae i Escherichia coli. 
Przykładowo, częstość występowania patogenów 
ESBL(+) w Europie zwiększa się z północy na połu-
dnie: od 1% w Danii i Szwecji do 7-31% w Portugalii  
i Hiszpanii. W Polsce w 2008 roku wynosiła ona 11,1% 
 (10). 

W WIM pierwszy szczep K. pneumoniae KPC 
wykryto w sierpniu 2008 roku, w następnych 4 la-
tach było ich 73. W porównaniu ze wzrostem liczby 
szczepów Enterobacteriaceae, wzrost kultur non-En-
terobacteriaceae, wyrażany zarówno w liczbach bez-
względnych jak i procentowo, jest niższy niż w innych 
badaniach (11).

W analizowanym materiale bakterie Gram-
ujemne stanowiły 64% izolowanych patogenów. Jest 
to zbliżone do obserwacji Messika i wsp. (12), że 
Enterobacteriaceae są częściej przyczyną respirato-
rowego zapalenia płuc (ventilator-associated pneumo-
nia, VAP) niż Pseudomonas spp. i Acinetobacter spp. 
Martin-Loeches i wsp. (13) analizowali 27 oddziałów 
intensywnej terapii w Europie; 27,6% przypadków za-

DISCUSSION

The hospital infections in Military Institute of 
Medicine were mainly caused by Gram-negative 
bacteria, especially with ESBL resistance mechanism. 
The results of EPIC II study (3) were similar. 

The number of isolated ESBL-positive and ESBL-
negative Enterobacteriaceae cultures in the study 
period increased. Although the number of ESBL-
negative Enterobacteriaceae strains was higher than 
the ESBL-positive strains, the latter pose a major 
clinical problem. This situation has been observed 
across the world in other studies, and concerns mainly 
K. pneumoniae and Escherichia coli strains. For 
instance, the occurrence of ESBL-positive strains in 
Europe has been reported to increase from north to 
south: from 1% in Denmark and Sweden do 7-31% in 
Portugal and Spain. In 2008 Poland it was 11.1 % (10). 

The first K. pneumoniae KPC strain in our center 
was registered in April 2008, and over the next four 
years, we reported 73 strains of KPC. Compared with the 
increase in the number of positive Enterobacteriaceae 
cultures, the increase of non-Enterobacteriaceae 
cultures expressed both in absolute numbers and 
percentages was lower in comparison to other studies 
(11).

In our material the Gram-negative bacteria 
constituted 64% of isolated pathogens. This is 
similar to observations of Messika et al (12), that 
Enterobacteriaceae are becoming more frequent 
causes of ventilator-associated pneumonia (VAP) than 
Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. Martin-
Loeches et al. (13) analyzed 27 intensive care units in 
Europe. They found that 27.6% cases of pneumonia 
were caused by E. coli and K. pneumoniae. 

Furthermore, data obtained from 55 intensive 
care units in South America, Morocco, and 
Turkey demonstrated that 55% of isolated strains 
of Enterobacteriaceae responsible for cases of 
pneumonia, blood infections, and urinary tract 
infections were ESBL-positive (14). Studies of VAP-
type infections in cardio-surgical patients who were 
treated in Cracow, Poland demonstrated that in 37.5%, 
the etiological factors of the infections were Gram-
negative rods along with ESBL-positive mechanisms 
of resistance (15). The carbapenems are still the 
most effective antibiotics against these pathogens. 
In our center, a decrease in resistant pathogens to 
carbapenems was observed since 2010; in 2012, the 
percentage of resistant strains was 2%.  

The number of isolated strains of Staphylococcus 
aureus collected in every year of study period was 
generally similar. In the case of MRSA – except for 
within individual years – a downward trend was 
observed. This is an opposite situation in comparison to 

Table VII. The percentages of antibiotic-resistant Enterococcus  
       faecalis and Enterococcus faecium isolated be 
                 tween 2005 and 2012.
Tabela VII. Odsetek opornych na antybiotyki szczepów  
               Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium  
                     wyizolowanych w latach 2005 – 2012. 
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palenia płuc było spowodowanych przez E. coli i K. 
pneumoniae. 

Ponadto, dane z 55 oddziałów intensywnej terapii 
w Ameryce Południowej, Maroku i Turcji wskazują, że 
55% izolowanych szczepów Enterobacteriaceae od-
powiedzialnych za przypadki zapalenia płuc, zakażeń 
krwi i zakażeń układu moczowego miało mechanizm 
oporności ESBL (14). Badania nad zakażeniami typu 
VAP u pacjentów kardiochirurgicznych, przeprowa-
dzone w Krakowie wykazały, że w 37,5% czynnikiem 
etiologicznym były patogeny Gram-ujemne, w tym 
ESBL(+) (15). 

Najskuteczniejsze w stosunku do tych patogenów 
ciągle pozostają karbapenemy. 

W WIM od 2010 roku obserwuje się zmniejsza-
nie oporności na karbapenemy; w 2012 roku odsetek 
szczepów opornych wynosił 2%.

W analizowanym okresie liczba izolowanych każ-
dego roku szczepów gronkowca złocistego utrzymy-
wała się na stałym poziomie. W przypadku MRSA – 
poza pojedynczymi latami – obserwowano tendencję 
zniżkową. Gronkowce są odpowiedzialne za 9,6% 
(dane europejskie) do nawet 26% (badania przepro-
wadzane w Europie, Azji i Ameryce Południowej) 
zakażeń krwi związanych z obecnością cewników na-
czyniowych. W omawianych badaniach odsetek izo-
lowanych szczepów gronkowca koagulazo-ujemnego 
wynosił odpowiednio 10,9% oraz 19,7% (16). 

W materiale pobranym od pacjentów hospitalizo-
wanych w WIM stwierdzono zmniejszanie się liczby 
izolowanych szczepów MRSA (poza rokiem 2006 
i 2011) oraz szczepów MRCNS (poza rokiem 2006). 
Ponadto, enterokoki stanowiły 14,7% izolowanych 
bakterii Gram-dodatnich. Odsetek enterokoków opor-
nych na wankomycynę był niski (21 szczepów; 0,6%). 

Skuteczność analizowanych antybiotyków (poza 
kolistyną) w stosunku do P. aeruginosa była różna. 
W czasie obserwacji oporność bakteryjna na ceftazy-
dym zmniejszała się, a w 2012 roku ceftazydym był 
najbardziej skutecznym antybiotykiem wobec P. aeru-
ginosa; prawdopodobnie wskutek restrykcyjnego sto-
sowania. 

Oporność szczepów A. baumannii na antybiotyki 
zwiększa się na całym świecie, natomiast w Europie 
odsetek patogenów opornych na karbapenemy waha 
się od 0% w Estonii do 90% na Malcie (17). Analizy 
danych z oddziałów intensywnej terapii w południo-
wo-wschodniej Polsce wskazują, że 10,3% szczepów 
A. baumannii było opornych na imipenem, 16,4% na 
meropenem, a 30% patogenów było opornych na ami-
noglikozydy (18). Od 20 do 30% izolowanych w WIM 
patogenów było opornych zarówno na karbapenemy 
jak i aminoglikozydy. W badaniu Munoz-Price i wsp. 
(6) 18,9% izolowanych szczepów A. baumannii było 
opornych na karbapenemy, 100% na ciprofloksacynę, 

analysis of Timsit et al. They found that Staphylococci 
cause up to 26.2% (in studies including Europe, Asia, 
and South America) that arise in intensive care units. 
The percentage of coagulase negative Staphylococci 
in these studies were 10.9% and 19.7%, respectively 
(16).

Our results showed decreased numbers of isolated 
MRSA strains (except for in 2006 and 2011) and 
MRCNS strains (except for in 2006). Furthermore, 
the Enterococci represented 14.7% of isolated Gram-
positive bacteria. The percentage of VRE was low (21 
strains; 0.6%). 

The efficiency of the analyzed antibiotics (except 
for colistin) against P. aeruginosa varied. We observed 
that bacterial resistance to ceftazidime decreased in the 
observation period, and in 2012, ceftazidime became 
the most effective antibiotic against P.aeruginosa; 
probably due to its restricted administration. 

The resistance of A. baumannii strains to antibiotics 
has been increasing worldwide. The percentage of 
bacterial strains resisted to carbapenems in Europe 
varies between 0% in Estonia to 90% in Malta (17). 
Analyses from critical care units in southeast Poland 
revealed that 10.3% of A. baumannii were resistant to 
imipenem, 16.4% to meropenem, and 30% of pathogens 
were resistant to aminoglycosides (18). Our analysis 
showed that 20-30% of pathogens were resistant to 
both carbapenems and aminoglycosides. In the study 
of Munoz-Price et al. (6) 18.9% of isolated strains of 
A. baumannii were resistant to carbapenems, 100% to 
ciprofloxacin, 88% to amikacin, 7.6% to tigecycline, 
and 75% rifampicin, while 100% were susceptible to 
colistin with a breakpoint value of 4µg/ml. All Gram-
negative bacteria were susceptible to colistin. 

Among Gram-positive bacteria, the situation 
was better. Cloxacillin was effective against MSSA 
infections; low resistance was reported to gentamicin 
and ciprofloxacin (in 2012, the rates were 3% and 
4%, respectively). In 2012, little resistance was 
reported to erythromycin and clindamycin (18% and 
14% respectively). In the case of MRSA infections, 
vancomycin, linezolid, and tigecycline demonstrated 
full effectiveness, with levels that remained unchanged 
during the studied period. In 2012, however, 
the resistance of MRSA strains to gentamicin, 
clindamycin, and rifampicin was high (55%, 67%, and 
47%, respectively).

According to the data from other intensive care 
units (17), there were no resistance to vancomycin 
in all studied countries. Furthermore, resistance to 
rifampicin was 0% in Sweden, Croatia, and the Czech 
Republic, 1% in Hungary, 3.3% in Malta, 38.2% in 
Romania, and 90.1% in Turkey.

In our materials, 60% of MRCNS strains were 
resistant to gentamicin, 61% to clindamycin, and 
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77% to ciprofloxacin. However, we did not find any 
MRCNS strains resistant to vancomycin. Still, the 
clinical efficacy of vancomycin depends on the MIC 
value of this antimicrobial (19, 20). 

Enterococci are the third most frequent cause 
of hospital infections (21). Our data confirmed that 
ampicillin was fully effective against E. faecalis 
infections. However, E. faecium was highly resisted 
to antibiotics. In 2005, 2010, and 2011, the resistance 
to ampicillin exceeded 90%. The increase of E. 
faecium resistance to ampicillin is related to changes 
in PBP5, which cause a decrease in the affinity to 
β-lactams, including all penicillins and carbapenems. 
The resistance of E. faecium to gentamicin in 2012 
decreased to 22% compared with 2005.

Vancomycin-resistant E. faecalis isolates are 
still quite rare (22). Our analysis confirmed that the 
resistance of E. faecium to vancomycin was more 
frequent in comparison to E. faecalis strains. Our 
results showed that the predominant etiologic factors 
of blood infections in our materials were Staphylococci 
and ESBL-producing Gram-negative bacteria, which 
mainly caused pulmonary infections. Infections of the 
skin and subcutaneous tissue were caused by mixed 
pathogens.

Due to the analysis of collected data we were able 
to recognize the epidemiological situation in our center 
as well as provide the optimal empirical antimicrobial 
treatment to hospitalized patients. The decrease 
in number of infections caused by Staphylococci 
(including MRSA) is probably due to improve in 
epidemiological procedures, including washing hands 
and disinfection. According to data unpublished in this 
paper, the amount of disinfectants used in our center 
increased from 1,676 liters in 2007 to 3,816 liters in 
2012. Also, the vancomycin spending was lower. 

Our paper is a large, single-center, epidemiological 
study. The number of such analyses is quite high. 
However, most of them there were not applied to Central 
East Europe, including Poland. To the beginning of 
this study we found only one paper analyzing the 
epidemiology of hospital infections in Poland (23). We 
found that our hospital, concerning both the isolated 
pathogens and its resistance to antimicrobial agents, 
may be located in the middle of European centers, 
because of the lower incidence of infections caused 
by MRSA, the lack of resistance of MRSA strains to 
vancomycin, effectiveness of carbapenems against 
ESBL-producing pathogens, low incidence of VRE 
strains as well as resistance of KPC and A. baumannii 
stains to colistin and tigecycline.

We believe that our observations may be important 
in analyzing trends of changes of etiology of hospital 
infections and bacterial resistance to antibiotics. 

88% na amikacynę, 7,6% na tygecyklinę, a 75% na 
rifampicinę, podczas gdy 100% szczepów było wraż-
liwych na kolistynę, przy punkcie odcięcia 4 µg/ml. 
Wszystkie bakterie Gram-ujemne były wrażliwe na 
kolistynę. 

Sytuacja, co do bakterii Gram-dodatnich jest lep-
sza. Kloksacylina była antybiotykiem skutecznym 
w zakażeniach wywoływanych przez MSSA; nie-
wielki odsetek bakterii był oporny na gentamycynę 
i ciprofloksacynę (w 2012 roku było to odpowiednio 
3% i 4%). W roku 2012 donoszono o niewielkiej opor-
ności na erytromycynę i klindamycynę (odpowiednio 
18% i 14%). Wankomycyna, linezolid i tygecyklina 
były antybiotykami w pełni skutecznymi w zakaże-
niach wywołanych przez MRSA; w analizowanym 
okresie dane te nie ulegały zmianom. Jednak w 2012 
roku oporność szczepów MRSA na gentamycynę, 
klindamycynę i ryfampicynę była wysoka (odpowied-
nio 55%, 67% i 47%).

Zgodnie z danymi z innych oddziałów intensyw-
nej terapii (17), we wszystkich badanych krajach nie 
wyizolowano szczepów opornych na wankomycy-
nę. Ponadto, oporność na ryfampicynę wynosiła 0% 
w Szwecji, Chorwacji i w Czechach, 1% na Węgrzech, 
3,3% na Malcie, 38,2% w Rumunii i 90,1% w Turcji.

W analizowanym materiale 60% szczepów 
MRCNS było opornych na gentamycynę, 61% na klin-
damycynę, a 77% na ciprofloksacynę. Jednak żaden ze 
szczepów MRCNS nie był oporny na wankomycynę. 
Ciągle skuteczność wankomycyny zależy od wartości 
MIC tego antybiotyku (19, 20). 

Enterokoki są trzecią co do częstości przyczyną 
zakażeń szpitalnych. (21). Dane WIM potwierdzają, że 
ampicylina była w pełni skuteczna wobec E. faecalis. 
Jednak E. faecium jest patogenem wysoce opornym na 
antybiotyki. W latach 2005, 2010 i 2011 oporność na 
ampicylinę przekroczyła 90%. Zwiększenie oporności 
E. faecium na ampicylinę jest związana ze zmianami 
w PBP5, co powoduje zmniejszenie powinowactwa do 
β-laktamów, w tym wszystkich penicylin i karbapene-
mów. W roku 2012 oporność E. faecium na gentamy-
cynę zmniejszyła się do 22%, w porównaniu z 2005. 

Rzadko izolowane są szczepy E. faecalis oporne 
na wankomycynę (22). Również w WIM oporność 
E. faecium na wankomycynę występuje częściej niż 
w przypadku szczepów E. faecalis. Dominującym 
czynnikiem etiologicznym zakażeń krwi były gron-
kowce i bakterie Gram-ujemne wytwarzające ESBL, 
odpowiedzialne głównie za zakażenia płuc. Zakażenia 
skóry i tkanki podskórnej były wywoływane przez flo-
rę mieszaną. 

Analiza uzyskanych danych pozwoliła na pozna-
nie sytuacji epidemiologicznej w WIM oraz optymalne 
zastosowanie terapii empirycznej u hospitalizowanych 
pacjentów. Zmniejszenie liczby zakażeń wywołanych 
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ABSTRACT

BACKGROUND. Dual therapy (PegIFN and ribavirin) (DT) had been the standard of care in patients infected 
with HCV genotype 4 (HCV-4) until 2014. Thereafter, new treatment options were available including IFN-
based and other IFN-free regimens. 
Objectives: The aim was to assess the efficacy (SVR24) of DT and a selection of predictive factors of SVR in 
HCV-4 infected patients.
METHODS. 112 patients (62 men) of median age 23 years were treated with DT for 48/72 weeks (107/5). Most 
of them were treatment naïve (80.4%) and with fibrosis F≤2(83.1%). Individuals with prior hepatitis B virus 
(HBV) infection, i.e. positive antibodies to the hepatitis B core antigen (anti-HBc), negative hepatitis B surface 
antigen and undetectable serum HBV DNA were included into the analysis.
RESULTS. SVR24 was achieved in 46/112(41.1%) patients. Null response (NR) was recognized in 24.1%, 
partial response in 13.4%, relapse in 10.7% and breakthrough in 6.2% of patients. SVR24 was associated with 
lack of previous treatment experience, younger age (<40 years), pretreatment viral load <2x105IU/ml, less 
advanced fibrosis (F≤2) and >10% loss of baseline weight. Anti-HBc was detected in 25(22.3%) patients out of 
which four (16%) achieved SVR24 in comparison to 42(48.8%) patients with anti-HBc negative (p<0.005); NR 
was observed in 10(40%) individuals vs 17(19.8%) in anti-HBc negative patients.
CONCLUSIONS. SVR24 was low. The age <40 years, less advanced fibrosis, pretreatment viral load <2x105IU/
ml, lack of previous treatment experience, loss of body weight were the positive predictive factors of SVR24. 
Prior HBV infection correlated with poorer SVR24 and NR.

Key words: pegylated interferon, HCV genotype 4, sustained virologic response, anti-Hbc 



178

Dorota Kozielewicz, Anna Grabińska i inni

WPROWADZENIE

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C 
(HCV) jest jedną z głównych przyczyn przewlekłej 
choroby wątroby u ludzi na całym świecie. Jego glo-
balne rozpowszechnienie szacowane jest na 1,1% 
(0,9-1,4%), co oznacza 80 (64-103) milionów osób do-
tkniętych tą infekcją (1). Genotyp 4 HCV (HCV-4) jest 
najbardziej rozpowszechniony w krajach Afryki Pół-
nocnej i na Środkowym Wschodzie, co koresponduje 
z wysoką liczbą infekcji w Egipcie (1). W Europie od-
setkowy udział genotypu 4 we wszystkich infekcjach 
HCV waha się od 0,5-1,7% (m.in. Słowacja, Węgry, 
Szwecja) do ponad 10% (m.in. Grecja, Montenegro, 
Albania, Belgia). Większość chorych w tych krajach 
stanowią osoby stosujące dożylne środki psychoak-
tywne, osoby z koinfekcją HCV/HIV, imigranci z kra-
jów endemicznych i repatrianci, którzy przebywali 
w Afryce (1-4). 

Terapia dwulekowa (TD) z zastosowaniem pe-
gylowanego interferonu alfa (PegIFN) i rybawiryny 
(RBV) do początku 2014 roku stanowiła standard 
terapeutyczny (5). Od tego czasu dostępne stały się 
nowe opcje terapeutyczne, z których jedne są nadal 
oparte na interferonie, a inne wykluczają jego zasto-
sowanie - tzw. terapie bezinterferonowe (6-7). Nowe 
badania wykazały wysoką skuteczność i niski odsetek 
nawrotów po terapiach opartych na interferonie, nawet 

BACKGROUND

Hepatitis C virus (HCV) infection is one of the 
main causes of chronic liver disease worldwide. 
The global viraemic HCV infections were estimated 
at 1.1% (0.9-1.4%), corresponding to 80 (64-103) 
million infections (1). HCV genotype 4 (HCV-4) is the 
most common in North Africa and the Middle East, 
what is attributable to its high prevalence in Egypt (1). 
In Europe, HCV-4 prevalence ranges from 0.5-1.7% 
(i.e. Slovakia, Hungary, Sweden) to above 10% (i.e. 
Greece, Montenegro, Albania, Belgium). In these 
countries, most of the infected patients are intravenous 
drug users (IVDUs), HCV/HIV co-infected individuals 
and immigrants from endemic countries and returning 
expatriate communities who lived in Africa (1-4). 
Dual therapy (DT) with pegylated interferon alpha 
(PegIFN) and ribavirin (RBV) had been the standard 
of care in chronic HCV-4 until the beginning of 2014 
(5). Thereafter, new treatment options were available, 
some of them IFN-based and other IFN-free regimens 
(6-7). New studies show that the IFN-containing 
composition has high efficacy and low rate of relapse, 
even in patients with advanced fibrosis (8). Moreover, 
in children DT remains the only possible treatment 
option. Therefore, our assumption is that in certain 
countries the IFN-containing regimens remain in use.

STRESZCZENIE

WSTĘP. Terapia dwulekowa (PegIFN i rybawiryna) (TD) do 2014 roku była leczeniem z wyboru w przypadku 
pacjentów zakażonych genotypem 4 HCV (HCV-4). Następnie pojawiły się nowe opcje terapeutyczne 
uwzględniające schematy oparte na interferonie i wykluczające jego wykorzystanie.
CEL. Założeniem pracy było oszacowanie skuteczności (SVR24) TD i wyłonienie czynników predykcyjnych 
osiągnięcia trwałej odpowiedzi wirusologicznej u chorych zakażonych genotypem 4 HCV.
METODY. 112 pacjentów (62 mężczyzn) o medianie wieku 23 lata było leczonych TD przez 48/72 tygodnie 
(107/5). Większość z nich nie otrzymywała uprzednio leczenia przyczynowego (80,4%) i charakteryzowała się 
włóknieniem ocenianym na poziomie F≤2 (83.1%). W analizie uwzględniono osoby z wykładnikami serologicznymi 
przebytej infekcji HBV, identyfikowane na podstawie obecności przeciwciał do antygenu rdzeniowego wirusa 
(anty-HBc) i braku antygenu powierzchniowego (HBsAg) oraz niewykrywalnego HBV DNA.
WYNIKI. SVR24 osiągnęło 46/112 (41,1%) pacjentów. Brak odpowiedzi wirusologicznej (null responders, NR) 
stwierdzono u 24,1% badanych, częściową odpowiedź wirusologiczną rejestrowano u 13,4% leczonych, nawrót 
u 10,7% a u 6,2% przełom wirusologiczny. Większą szansę na uzyskanie SVR24 mieli pacjenci uprzednio nie 
leczeni, w młodszym wiekiem (<40 lat), z niską wiremią wyjściową (<2x105IU/ml), mniej zaawansowanym 
włóknieniem i utratą powyżej 10% wyjściowej masy ciała w trakcie leczenia. Anty-HBc zostały wykryte 
u 25 (22,3%) pacjentów, z których czterech (16%) uzyskało SVR24 w porównaniu do 42 (48,8%) chorych 
z ujemnym wynikiem antyHBc (p<0,005); brak odpowiedzi wirusologicznej stwierdzono u 10 (40%) leczonych 
anty-HBc(+) w odniesieniu do 17 (19,8%) anty-HBc (-) pacjentów.
WNIOSKI. Odsetek SVR24 był niski. Wiek <40 lat, mniej zaawansowane włóknienie, niska wiremia 
wyjściowa <2x105IU/ml, brak uprzedniego leczenia przyczynowego oraz utrata masy ciała w trakcie terapii 
były pozytywnymi czynnikami predykcyjnymi uzyskania SVR24. Przebyta infekcja HBV korelowała z niższym 
odsetkiem SVR2 i częstszym brakiem odpowiedzi na leczenie.

Słowa kluczowe: interferon pegylowany, genotyp 4 HCV, trwała odpowiedź wirusologiczna, anty-HBc.
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Trwała odpowiedź wirusologiczna u pacjentów zakażonych genotypem 4 HCVSVR in patients with infections genotype 4 HCV

OBJECTIVES

The aim of our study was to assess the efficacy, 
i.e. sustained virologic response at post treatment 
week 24 (SVR24) of DT in HCV-4 infected patients. 
The secondary objective was to assess a selection of 
predictive factors of SVR24.

MATERIALS AND METHODS

Patients
One hundred and thirty two consecutive patients with 

confirmed chronic HCV-4 infection started DT at the 
two liver centers between January 2006 and December 
2014. One hundred and twelve patients fulfilled the 
inclusion criteria and were enrolled in the analysis. The 
group included 50 women and 62 men aged 18-80 years 
who underwent therapy with PegIFN-α2a and RBV (54 
patients), or PegIFN-α2b and RBV (58 patients). The 
inclusion criteria were presence of chronic HCV infection 
defined as detectable levels of HCV RNA in serum 
together with positive anti-HCV antibodies for more than 
6 months and histological changes for chronic hepatitis C 
in percutaneous liver biopsy performed within two years 
before the start of DT. The fibrosis stage was assessed in 
Metavir score. Individuals with prior hepatitis B virus 
(HBV) infection, i.e. positive antibodies to the hepatitis 
B core antigen (anti-HBc), negative hepatitis B surface 
antigen (HBsAg) and undetectable serum HBV DNA 
were included into the analysis. Patients with other hepatic 
diseases (e.g., active HBV infection, Wilson’s disease, 
alcoholic liver disease, autoimmune hepatitis, drug-
induced hepatitis), HIV co-infection, decompensated 
cirrhosis and other known contraindications to DT were 
excluded.

Patients received one subcutaneous dose of 180 
µg PegIFN-α2a (Pegasys®, Roche, Grenzach-Wyhlen, 
Germany) weekly and oral RBV (Copegus®, Roche, 
Grenzach-Wyhlen, Germany) twice daily, adjusted to 
patients’ weight (1000 mg for <75 kg, 1200 mg for >75 
kg). PegIFN-α2b (PegIntron®, MSD, Herdfordshire, 
GB) was injected subcutaneously at a dose of 1.5 µg/kg 
once a week and RBV (Rebetol®, MSD, Herdfordshire, 
GB) was given orally twice daily at a dose adjusted to 
patients’ weight (800 mg for <65 kg, 1000 mg for 65-
85 kg, 1200 mg for >85kg). PegIFN and RBV type was 
prescribed at the discretion of the doctor as patients 
were treated in routine practice. The planned treatment 
duration was 48 weeks. In case of the delayed virologic 
response, treatment duration was extended to week 
72. Standard definitions for rapid, early, delayed and 
sustained virologic response as well as null, partial 
response and relapse or breakthrough were applied 
(5). Futility rules were defined in compliance with the 
guidelines valid in a given treatment period (2,5).

w grupie pacjentów z zaawansowanym włóknieniem 
(8). Co więcej, u dzieci TD pozostaje jak dotąd jedyną 
dostępną opcją terapeutyczną. Zakładamy, że w pew-
nych krajach terapie oparte na interferonie nadal pozo-
staną w użyciu.

CEL

Celem naszego badania była ocena skuteczności 
TD (m.in. trwałej odpowiedzi wirusologicznej ocenia-
nej 24 tygodnie po zakończonym leczeniu (SVR24)) 
u chorych zakażonych genotypem 4 HCV.

MATERIAŁ I METODY

Pacjenci
Stu trzydziestu dwóch kolejnych pacjentów z po-

twierdzonym przewlekłym zakażeniem genotypem 4 
HCV rozpoczęło TD w dwóch polskich ośrodkach he-
patologicznych pomiędzy styczniem 2006 a grudniem 
2014 roku. Stu dwunastu pacjentów spełniało kryte-
ria włączenia do badania i zostało uwzględnionych 
w dalszej analizie. Grupa składała się z 50 kobiet i 62 
mężczyzn w wieku 18-80 lat, którzy przebyli terapię 
PegIFN-α2a i RBV (54 pacjentów), oraz PegIFN-α2b 
i RBV (58 pacjentów). Kryteria włączenia obejmowa-
ły cechy przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby 
typu C, definiowane jako wykrywalny poziom HCV 
RNA w surowicy oraz dodatnie przeciwciała anty-
-HCV, utrzymujące się co najmniej 6 miesięcy oraz 
zmiany histologiczne typowe dla przewlekłego wiru-
sowego zapalenia wątroby typu C, stwierdzone w prze-
zskórnej biopsji wątroby wykonanej w ciągu dwóch lat 
poprzedzających rozpoczęcie TD. Stopień włóknienia 
był oceniany w skali Metavir. W analizie uwzględnio-
no osoby z przebytą infekcją wirusem zapalenia wątro-
by typu B (HBV), definiowaną jako wykrywalne prze-
ciwciała dla antygenu rdzeniowego HBV (anty-HBc), 
z nieobecnym antygenem powierzchniowym HBV 
(HBsAg) oraz z niewykrywalnym surowiczym HBV 
DNA. Pacjenci z innymi hepatopatiami (m.in. aktywna 
infekcja HBV, choroba Wilsona, alkoholowa choroba 
wątroby, autoimmunizacyjne zapalenie wątroby, zapa-
lenie wątroby indukowane lekami), z koinfekcją HIV, 
zdekompensowaną marskością wątroby oraz innymi 
znanymi przeciwwskazaniami do TD zostali wyklu-
czeni z analizy.

Pacjenci otrzymywali 180 µg PegIFN-α2a (Pe-
gasys®, Roche, Grenzach-Wyhlen, Niemcy) podskór-
nie raz w tygodniu oraz RBV (Copegus®, Roche, 
Grenzach-Wyhlen, Niemcy) doustnie dwa razy dzien-
nie w dawce dobowej dostosowanej do masy ciała 
pacjenta (1000 mg dla <75 kg, 1200 mg dla >75 kg). 
PegIFN-α2b (PegIntron®, MSD, Herdfordshire, Wiel-
ka Brytania) był podawany w iniekcji podskórnej raz 
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Methods
Biochemical laboratory tests [serum alanine 

aminotransferase (ALT), hemoglobin level, platelet 
and leukocyte counts] and HCV RNA levels were 
determined in all patients at baseline, treatment weeks 
4, 12, 24, 48 or 72, and 24 weeks after the end of 
therapy. Two quantitative PCR assays were used to 
measure HCV RNA: Roche COBAS TaqMan v.2.0 
(lower limit of quantification (LLOQ) of 15IU/mL) or 
Abbott RealTime System (LLOQ of 12IU/mL). HCV 
genotype was determined using INNO-LiPA HCV 
assay (Immunogenetics®, Belgium) or Linear Array 
HCV Genotyping Test (LA HCV GT) reagents from 
Roche. Anti-HCV antibodies were analyzed using 
Elisa Murex HCV v.4.0 assay. HBsAg and anti-HBc 
were determined by chemiluminescent immunoassays 
(CLIA), using the Biomedica test (Vienna, Austria) and 
the LIAISON XL analyser from DiaSorin (Saluggia, 
Italy). HBV DNA was quantified by PCR-based method 
with product analysis using real-time PCR, automatic 
DNA isolation on the Cobas AmpliPrep apparatus and 
amplification on the Cobas TaqMan Roche analyser 
(Amplicor HBV monitor, Roche Diagnostics, Basel, 
Switzerland). A LLOQ was 20IU/ml and it was linear 
over the range from 20 to 1.7x108IU/ml (1.3-8.23log10).

Compliance with Ethical Standards
This study was retrospective, conducted with 

respect to the Declaration of Helsinki principles and was 
approved by local Ethics Committee (KB/684/2016). 
Analysis of medical records of patients was used 
to collect the study data. All patient data were de-
identified.

Statistical analysis
The summary statistics for normally distributed 

continuous variables are presented as mean ± standard 
deviation (SD) or as median with range for non-
normally distributed variables. Categorical variables 
are presented as frequencies. Differences between 
continuous normally distributed variables were 
analyzed by the t test or by the Wilcoxon test for 
not normally distributed variables. Differences for 
categorical variables were assessed using the chi-square 
or Fisher exact test for independence. The Logistic 
Regression Analysis was used to find the independent 
predictors of SVR24. Variables significant at the 0.2 
level in the univariable models were considered for 
inclusion into the multivariable model. The backward 
elimination feature selection procedure was applied 
for selection of the most significant subset of predictor 
variables. The virologic response to the therapy 
defined as an undetectable or detectable HCV RNA 
level during the course of treatment was also studied 
using the Generalized Estimating Equations (GEE) 
for binary data, which takes account of the correlation 
between repeated observations of the same individual 

w tygodniu w dawce 1,5 µg/kg wraz z RBV (Rebe-
tol®, MSD, Herdfordshire, Wielka Brytania) podawaną 
doustnie dwa razy dziennie w dawce dobowej dosto-
sowanej do masy ciała pacjenta (800 mg dla <65 kg, 
1000 mg dla 65-85 kg, 1200 mg dla >85kg). Rodzaj 
PegIFN i RBV był ustalany przez lekarza prowadzą-
cego terapię. Planowany czas trwania terapii wynosił 
48 tygodni. W przypadku opóźnionej odpowiedzi wi-
rusologicznej był on wydłużany do 72 tygodni. Dla 
określenia szybkiej, wczesnej, opóźnionej i trwałej 
odpowiedzi wirusologicznej oraz braku odpowiedzi, 
nawrotu i wyłomu zastosowano standardowe defini-
cje (5). Zasady przerywania kuracji z powodu niesku-
teczności były zgodne z wytycznymi obowiązującymi 
w okresie, w którym je prowadzono (2,5).

Metody
Badania biochemiczne (aktywność transamina-

zy alaninowej (ALT), stężenie hemoglobiny, płytek 
i leukocytów) oraz poziom HCV RNA wykonano 
u wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem leczenia 
oraz w 4, 12, 24, 48 lub 72 tygodniu terapii i 24 ty-
godnie po jej zakończeniu. Do oceny ilościowej HCV 
RNA wykorzystano dwie metody: Roche COBAS 
TaqMan v.2.0 (minimalny próg detekcji (LLOQ) - 15 
IU/mL) lub Abbott RealTime System (LLOQ - 12 IU/
mL). Genotyp HCV określono przy pomocy testu IN-
NO-LiPA HCV (Immunogenetics®, Belgia) lub Linear 
Array HCV Genotyping Test (LA HCV GT) firmy Ro-
che. Przeciwciała anty-HCV wykrywano przy pomo-
cy testu Elisa Murex HCV v.4.0. HBsAg i anty-HBc 
były wykrywane metodą chemoimmunoluminescencji 
(CLIA), firmy Biomedica (Wiedeń, Austria) na apara-
cie LIAISON XL firmy DiaSorin (Saluggia, Włochy). 
HBV DNA oceniano metodą PCR (real-time PCR) 
wykorzystującą zautomatyzowane aparaty do izolacji 
DNA (Cobas AmpliPrep) i amplifikacji uzyskanego 
materiału (analizator Cobas TaqMan Roche, Amplicor 
HBV monitor, Roche Diagnostics, Basel, Szwajcaria). 
LLOQ wynosił 20 IU/ml, zakres uzyskiwanych wyni-
ków od 20 do 1,7x108IU/ml (1.3-8.23log10).

Standardy etyczne
Poniższa analiza miała charakter retrospektywny, 

prowadzono ją zgodnie z zasadami Deklaracji Hel-
sińskiej. Badanie zostało zatwierdzone przez lokalną 
Komisję Bioetyczną (KB/684/2016). Wszystkie dane 
pochodzące od chorych zostały pozbawione możliwo-
ści identyfikacji personalnej.

Analiza statystyczna
Zbiorcza analiza statystyczna dla zmiennych cią-

głych o rozkładzie normalnym została zaprezentowana 
jako średnia i odchylenie standardowe (SD) lub jako 
mediana i rozstęp dla zmiennych o rozkładzie innym 
niż normalny. Zmienne nominalne i skategoryzowa-
ne zaprezentowano jako częstości. Porównanie roz-
kładów zmiennych typu ciągłego zgodnych z rozkła-

Dorota Kozielewicz, Anna Grabińska i inni
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at multiple time points. The Receiver Operating 
Characteristic (ROC) curve analysis was used to select 
the cut-off point of baseline HCV RNA concentration, 
referring to its discriminative properties in predicting 
the SVR achievement by a patient. A p-value < 
0.05 was considered as statistically significant. The 
statistical analysis was performed with the use of the 
R-software, version 3.0.3.

RESULTS

Baseline patients’ characteristics
112 patients fulfilled the inclusion criteria and 

were further analyzed. At the beginning of DT, the 
median age of patients was 23 years. The majority was 
men (55.4%) and treatment-naïve individuals (80.4%). 
Risk factor analysis confirmed nosocomial and health-
care associated transmissions as the major routes 
of transmission (49.1%). The mean (SD) viral load 
was 5.55log10(0.65log10) IU/ml. Forty-one patients 
(36.6%) had an increased ALT activity. Mild fibrosis 
(F0-F2) was present in 93 subjects and 3/15 patients 
with advanced fibrosis (F3-F4) had compensated 
liver cirrhosis. In four patients liver biopsy was not 
performed because of contraindications or lack of 
patient consent forms. 54(48%) patients discontinued 
therapy before week 48. The most common reasons 
for premature discontinuation was lack of efficacy 
(49 patients), serious adverse events (3 patients) or 
withdrawal of consent (2 patients). 

Factors associated with sustained virologic 
response

Overall, SVR24 was achieved in 46/112(41.1%) 
patients treated for 48/72 weeks. It was significantly higher 
in treatment-naïve patients (48%) than in those treatment-
experienced (14%). Null response (NR) was recognized 
in 27(24.1%) patients, partial response in 15(13.4%) 
patients, relapse in 12(10.7%) patients and breakthrough 
in 7(6.2%) patients. NR was observed in 10/25(40%) anti-
HBc positive individuals vs 17/86(19.8%) in anti-HBc 
negative patients (p<0.005). Table I presents characteristics 
of the patients who achieved SVR and those who failed to 
respond to the therapy. Gender, baseline ALT activity and 
PegIFN type did not demonstrate any association with the 
DT response, while younger age (<40 years) (p=0.001), 
lower pretreatment viral load (≤2x105IU/ml) (p=0.024), 
less advanced fibrosis (F≤2) (p=0.004), platelet count 
>140x109/L (p=0.044), hemoglobin level within the 
normal range (p=0.040) and lack of anti-HBc (p=0.005) 
were associated with good response to DT. SVR rate was 
significantly higher in treatment-naïve patients than in 
those treatment-experienced (47.8% vs 13.6%; p=0.004). 
Additionally, loss of weight, defined as >10% loss of 
baseline weight over the first 24 weeks of treatment, was 
associated with higher SVR rate (p=0.038). To select 

dem normalnym przeprowadzono za pomocą testu t 
lub - dla zmiennych o rozkładzie innym niż normal-
ny - testu Wilcoxona. Sprawdzenie zależności między 
zmiennymi nominalnymi przeprowadzono za pomocą 
testu niezależności chi-kwadrat lub dokładnego testu 
Fishera. Do wyłonienia niezależnych czynników pre-
dykcyjnych SVR24 wykorzystano analizę regresji lo-
gistycznej. Zmienne istotne na poziomie 0,2 w mode-
lach z jedną zmienną objaśniającą były uwzględniane 
w modelach z wieloma zmiennymi objaśniającymi. 
Procedura wstecznej eliminacji zmiennych pozwoliła 
na identyfikację najistotniejszych predyktorów. Od-
powiedź wirusologiczna na terapię, definiowana jako 
wykrywalny lub niewykrywalny poziom HCV RNA 
w trakcie leczenia, była również analizowana przy 
użyciu uogólnionych równań estymujących (Genera-
lized Estimating Equations - GEE), które umożliwia-
ją uwzględnienie korelacji  pomiędzy obserwacjami 
u tych samych osób. Analiza krzywej ROC  (Receiver 
Operating Characteristic - ROC) została wykorzysta-
na do określenia punktu odcięcia dla stężenia HCV 
RNA wykazującego  najlepsze własności predykcyjne 
SVR. Różnice uznawano za statystycznie istotne, gdy 
p<0,05. Obliczenia statystyczne przeprowadzono za 
pomocą pakietu R version 3.0.3.

WYNIKI

Charakterystyka wyjściowa pacjentów
112 pacjentów odpowiadało kryteriom włączenia 

i zostało uwzględnionych w analizie. Na początku TD 
mediana wieku pacjentów wynosiła 23 lata. Większość 
stanowili mężczyźni (55,4%) i osoby nie poddawane 
uprzednio leczeniu przeciwwirusowemu (80,4%). 
Analiza potwierdziła, że kontakty szpitalne i związane 
ze służbą zdrowia były głównym czynnikiem ryzyka 
sprzyjającym transmisji zakażenia (49,1%). Średnia 
wiremia wyjściowa wynosiła 5,55log10(0,65log10) IU/
ml. Czterdziestu jeden pacjentów (36,6%) miało pod-
wyższoną aktywność ALT. Łagodne włóknienie wątro-
by (F0-F2) stwierdzono u 93 chorych, a 3/15 pacjen-
tów z zaawansowanym włóknieniem (F3-F4) prezen-
towało marskość wątroby bez cech dekompensacji jej 
funkcji. U 4 chorych nie wykonywano biopsji wątroby 
z powodu przeciwwskazań do zabiegu lub braku zgo-
dy. U 54 (48%) chorych przerwano terapię przed 48 
tygodniem. Najczęstszą przyczyną przedwczesnego 
ukończenia leczenia była jego nieskuteczność (49 pa-
cjentów), poważne działania niepożądane (3 chorych) 
lub wycofanie zgody na leczenie (2 pacjentów).

Czynniki związane z trwałą odpowiedzią wiru-
sologiczną

Ogółem SVR24 osiągnęło 46/112 pacjentów 
(41,1%) leczonych przez 48/72 tygodnie. Odsetek ten 
był znacząco wyższy w grupie chorych dotychczas 

Trwała odpowiedź wirusologiczna u pacjentów zakażonych genotypem 4 HCVSVR in patients with infections genotype 4 HCV
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a subset of independent predictors Logistic Regression 
Analysis was applied (Table II). Younger age and lack 
of therapy experience increase the odds of achieving 
SVR (OR=4.17(1.11-16.67) and OR=5.56(1.33-25.0), 
respectively), whereas higher baseline viral load and 
anti-HBc presence tend to decrease the probability of 
achieving SVR (OR=0.35(0.12-1.01) and OR=0.15(0.03-
0.63), respectively). The weight loss is also associated 
with higher probability of the virologic response 
(OR=7.06(1.84-27.06)). Also, more advanced fibrosis 
seems to decrease the probability of SVR (OR=0.07(0-
1.29), p=0.074). Figure 1 shows the virologic response 
to the therapy and the proportion of patients during the 
therapy with undetectable HCV RNA level for factors 
recognized as potentially related to the DT response. For 
all time points considered, the virologic response rate is 
higher in treatment-naïve patients, in anti-HBc negative 
individuals, in younger patients, in patients with less 
advanced fibrosis and finally in individuals with lower 
baseline viral load. Also, loss of weight brought a better 
response to the therapy as compared to the figures for 
patients without the observed weight loss. In order to 
get a deeper insight into the dynamics of the virologic 
response and its correlation with the causing factors, 
the GEE model with logit link function was applied. 
The obtained estimates (Table II) indicate that the more 
advanced fibrosis, higher baseline viral load and anti-HBc 
presence lower the odds of HCV RNA suppression by 
about 85%, 50% and 60%, respectively (OR=0.15(0.06-
0.36), OR=0.46(0.26-0.81) and OR=0.4(0.18-0.86)) at 
any time point. In contrast, lack of the previous treatment 
experience increases the probability of achieving the 
undetectable HCV RNA level (OR=2.92(1.05-8.17)). 
The weight loss is also associated with higher probability 
of the virologic response (OR=3.23(1.77-5.89)). In 
general, the estimates obtained from both models are in 
good agreement and mutually confirm the significance of 
factors selected as associated with SVR24. They cover 
the same set of covariates, though the estimates obtained 
by the Logistic Regression model refer to the probability 
of achieving SVR at the end of treatment while the GEE 
model estimates refer to the probability of the HCV RNA 
suppression at any time point during the therapy period.

DISCUSSION

HCV genotype 4 infection is not common among 
native residents of Europe, especially in its northern 
region. Higher HCV-4 prevalence may be noted in 
western but mainly southern European countries 
(1). In our country, HCV-4 is recognized in 4.9% of 
HCV infected patients (1). High percentage of HCV-
4 infections is demonstrated among HIV co-infected 
individuals (24.0%) while low in the HBV co-infected 
group (9). Our data confirm this as well: 18 out of 20 

nieleczonych (48%) niż uprzednio poddawanych te-
rapii (14%). Brak odpowiedzi wirusologicznej (null 
response - NR) rozpoznano u 27 (24,1%) pacjentów, 
częściową odpowiedź wirusologiczną u 15 (13,4%), 
nawrót u 12 (10,7%), a wyłom wirusologiczny u 7 
(6,2%) chorych. NR rejestrowano u 10/25 (40%) an-
ty-HBc pozytywnych badanych w odniesieniu do 
17/86 (19,8%) chorych z grupy anty-HBc negatyw-
nej (p<0,005). Tabela I prezentuje charakterystykę 
chorych, którzy osiągnęli SVR i tych, którzy nie od-
powiedzieli na terapię. Płeć, wyjściowa aktywność 
ALT oraz typ PegIFN nie wpływały na odsetek osią-
gniętych odpowiedzi na TD, podczas gdy młodszy 
wiek (<40 r.ż.) (p=0,001), niższa wiremia wyjściowa 
(≤2x105IU/ml) (p=0,024), mniej zaawansowane włók-
nienie (F≤2) (p=0,004), liczba płytek krwi >140x109/L 
(p=0,044), poziom hemoglobiny mieszczący się w za-
kresie normy (p=0,040) oraz brak przeciwciał anty-
-HBc (p=0,005) były powiązane z dobrą odpowiedzią 
na TD. Odsetek SVR był znacząco wyższy w grupie 
pacjentów niedoświadczonych wcześniejszymi tera-
piami, niż u uprzednio leczonych (47,8% vs 13,6%; 
p=0,004). Dodatkowo utrata masy ciała, definiowana 
jako jej spadek o >10% w pierwszym półroczu lecze-
nia, w stosunku do wartości wyjściowej, była związana 
z wyższym odsetkiem SVR (p=0,038). Dla wyłonienia 
zbioru niezależnych predyktorów odpowiedzi wiruso-
logicznej zastosowano metodę Analizy Regresji Logi-
stycznej (Tabela II). Młodszy wiek, brak uprzedniego 
leczenia zwiększały szanse na uzyskanie SVR (odpo-
wiednio OR=0,35(0,12-1,01) i OR=0,15(0,03-0,63)). 
Utrata masy ciała była również związana z większym 
prawdopodobieństwem odpowiedzi wirusologicznej 
(OR=7,06(1,84-27,06)). Ponadto bardziej zaawanso-
wane włóknienie wydawało się zmniejszać szansę na 
skuteczność leczenia (OR=0,07(0-1,29), p=0,074). 
Rycina 1 przedstawia odpowiedź wirusologiczną na 
terapię i stosunek pacjentów z niewykrywalnym HCV 
RNA w odniesieniu do czynników identyfikowanych 
jako potencjalnie związane z efektywnością TD. Dla 
wszystkich analizowanych punktów czasowych od-
powiedź wirusologiczna była wyższa w grupie cho-
rych uprzednio nieleczonych, anty-HBc negatywnych, 
młodszych, z mniej zaawansowanym włóknieniem 
wątroby i z niższą wiremią wyjściową. Dodatkowo 
utrata masy ciała wpływała na lepszy współczynnik 
odpowiedzi w odniesieniu do danych obrazujących 
efektywność kuracji w grupie bez utraty masy ciała. 
Dla uzyskania lepszego wglądu w dynamikę odpo-
wiedzi wirusologicznej i jej korelację z potencjalnymi 
czynnikami na nią wpływającymi, zastosowano model 
GEE z funkcją logitową. Uzyskane kalkulacje (Tabela 
II) wskazują, że bardziej zaawansowane włóknienie, 
wyższa wiremia wyjściowa i obecność przeciwciał 
anty-HBc obniżają szansę na supresję HCV RNA od-
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Table I. Factors associated with sustained virologic response (SVR24).
Tabela I. Czynniki związane z trwałą odpowiedzią wirusologiczną (SVR24).

Factors SVR = no
(N=66)

SVR = yes
(N=46) p-value

n (%) n (%)
Gender Women 31 (62.0) 19 (38.0)

     Men 35 (56.5) 27 (43.5) 0.689
Age (in years) 25 (18-73)* 21 (18-80)* 0.007

< 40 39 (49.4) 40 (50.6)
≥ 40 27 (81.8) 6 (18.2) 0.001

Liver fibrosis F ≤ 2 51 (54.8) 42 (45.2)
F > 2 14 (93.3) 1 (6.7) 0.004

Type of PegIFN-α PegIFN-α2a 34 (63.0) 20 (37.0)
PegIFN-α2b 32 (55.2) 26 (44.8) 0.518

PegIFN-α dose reduction No 45 (58.4) 32 (41.6)
Yes 21 (60.0) 14 (40.0) 1

PegIFN-α dose reduction due to thrombocytopenia
No 57 (55.9) 45 (44.1)
Yes 9 (90.0) 1 (10.0) 0.045

PegIFN-α dose reduction due to neutropenia
No 57 (58.2) 41 (41.8)
Yes 9 (64.3) 5 (35.7) 0.885

RBV dose reduction No 45 (56.2) 35 (43.8)
Yes 21 (65.6) 11 (34.4) 0.485

Treatment experience No 47 (52.2) 43 (47.8)
Yes 19 (86.4) 3 (13.6) 0.004

Anti-HBc presence** No 44 (51.2) 42 (48.8)
        Yes 21 (84.0) 4 (16) 0.005

HCV RNA level (IU/l) ≤ 2x 105 15 (42.9) 20 (57.1)
>2x 105 51 (66.2) 26 (33.8) 0.024

ALT activity > ULNa 46 (64.8) 25 (35.2)
normal value 20 (48.8) 21 (51.2) 0.113

Hb level < LLNb 7 (100) 0 (0)
normal value 59 (56.2) 46 (43.8) 0.040

Platelet count < LLNc 12 (92.3) 1 (7.7)
normal value 53 (54.1) 45 (45.9) 0.044

Leukocyte count < LLNd 7 (77.8) 2 (22.2)
normal value 59 (57.3) 44 (42.7) 0.304

ILS No 37 (63.8) 21 (36.2)
Yes 29 (53.7) 25 (46.3) 0.338

Loss of body weighte No 56 (64.4) 31 (35.6)
Yes 10 (40.0) 15 (60.0) 0.038

SVR, sustained virologic response; *, median (range); PegIFN-α, pegylated interferon alpha; RBV, ribavirin; anti-HBc, 
antibodies to the hepatitis B core antigen; **for 1 patient in group SVR = no the data referring to the anti-HBc presence is 
not available; ULNa, upper limit of normal (ALT activity ≥ 33U/l for women and ≥ 41U/l for men); Hb, hemoglobin; LLNb, 
lower limit of normal (b – for Hb of 12g/dl and 14g/dl for women and man, respectively; c – for platelets of 140x109/L; d – 
for leukocytes of 4x109/L); ILS, influenza-like symptoms; e, defined as > 10% loss of baseline body weight over the first 24 
weeks of treatment
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patients withdrawn from the analysis were HIV co-
infected while only 2 carried also HBV. The analyzed 
group consisted mostly of young individuals where the 
most common mode of transmission was nosocomial 
and health-care associated contact, mainly in childhood. 
This stands in opposition to the studies from other 
countries where median age of HCV-4 infected patients 
was higher (45 years in France, 44 years in Greece, 
39 years in Spain) and the predominant route of HCV 
transmission was IVD abuse (3-4, 10-13). Another factor 
analyzed was liver fibrosis. A low percentage of patients 
with advanced fibrosis (F3-F4), recognized in 13.4% 
of the treated individuals, is particularly striking. The 
proportion of patients with advanced fibrosis was higher 
in Spain (21%), French group (24.2%) and in Greek 
patients (58.4%) (3-4,10). Another newer Greek study 
demonstrated 11.2% of patients with liver cirrhosis (13).

powiednio o około 85%, 50% i 60% (OR=0,15(0,06-
0,36), OR=0,46(0,26-0,81) i OR=0,4(0,18-0,86)) 
w dowolnym punkcie czasowym. Natomiast brak 
uprzedniego leczenia zwiększa szansę na uzyskanie 
niewykrywalnej wiremii (OR=2,92(1,05-8,17)). Utra-
ta masy ciała również była związana z wyższym praw-
dopodobieństwem uzyskania odpowiedzi wirusolo-
gicznej (OR=2,92(1,05-8,17)). W ujęciu całościowym, 
szacunki uzyskane z obu modeli są zgodne i wspólnie 
potwierdzają znaczenie czynników wyłonionych jako 
związane z SVR24. Oba modele uwzględniają te same 
zbiory zmiennych objaśniających, jednak wyniki uzy-
skane z modelu regresji logistycznej odnoszą sie do 
prawdopodobieństwa uzyskania SVR w momencie 
zakończenia leczenia, podczas gdy wyniki z modelu 
GEE odnoszą się do prawdopodobieństwa supresji 
HCV RNA w dowolnym punkcie terapii.

Table II. Predictive factors of SVR24 identified by Simple and Multiple Logistic Regression and by GEE analysis.  
              OR (CI) – odds ratio with 95% confidence interval.
Tabela II. Czynniki predykcyjne SVR 24 zidentyfikowane przez zastosowanie Prostej i Złożonej Regresji  
                  Logistycznej oraz analizę GEE. OR(CI) - iloraz szans z 95% przedziałem ufności.

Logistic Regression model
Covariate Unadjusted OR (CI) p-value Adjusted OR (CI) p-value

Age < 40 vs ≥ 40 4.54 (1.82 – 14.29) 0.002 4.17 (1.11 - 16.67) 0.035

Liver fibrosis F> 2 vs ≤ 2  0.17 (0.03 - 0.67) 0.026 0.07 (0 - 1.29) 0.074
ALT activity: ULN* vs normal  0.52 (0.24 - 1.13) 0.099
Hemoglobin level < LLN vs > LLN** 0.09 (0.0 - 1.86) 0.118

Platelet count < 140x109/L vs > 140x109/L 0.1 (0.01 - 0.78) 0.029   

PegIFN dose reduction due to 
thrombocytopenia   0.14 (0.02 - 1.15) 0.068

Naïve vs TE 5.88 (1.82 – 25.0) 0.006 5.56 (1.33 – 25.0) 0.019

HCV RNA level > 2x 105 vs ≤ 2x105IU/ml 0.38 (0.17 - 0.87) 0.022 0.35 (0.12 - 1.01) 0.052

Anti-HBc present vs absent     0.2 (0.06 - 0.63) 0.006 0.15 (0.03 - 0.63) 0.010

Loss of body weight 2.71 (1.09 - 6.75) 0.032     7.06 (1.84 - 27.06) 0.004

Generalized Estimating Equations model
Covariate OR(CI) p-value

Time [weeks] 1.02 (1.02 - 1.03) <0.001
Age < 40 vs ≥ 40 1.77 (0.86 - 3.65) 0.122
Liver fibrosis F> 2 vs F≤ 2 0.15 (0.06 - 0.36) <0.001
Naïve vs TE 2.92 (1.05 - 8.17) 0.041

HCV RNA level > 2x105 vs ≤ 2x105IU/ml 0.46 (0.26 - 0.81) 0.007

Anti-HBc present vs absent 0.4 (0.18 - 0.86) 0.019
Loss of body weight 3.23 (1.77 - 5.89) <0.001
ALT, alanine aminotransferase; ULN*, upper limit of normal (ALT activity ≥ 33U/l for women and ≥ 41U/l for men); 
LLN**, lower limit of normal for hemoglobin of 12 and 14g/dl for women and men, respectively; TE, treatment  
– experienced; anti-HBc, antibodies to the hepatitis B core antigen
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Fig. 1. Virologic response (percentage of patients with undetectable HCV RNA level) during  
        treatment and the follow-up period depending on patients’ characteristics. Error bars represent 
                standard errors of proportion estimates.
Ryc. 1. Odpowiedź wirusologiczna (odsetek pacjentów z niewykrywalnym HCV RNA) podczas 
           leczenia i kontroli po zakończonym leczeniu w zależności od czynników zależnych od chorych. 
                  Słupki błędów odzwierciedlają standardowe błędy szacowania proporcji.

Legend to Figure 1.
anti-HBc, antibodies to the hepatitis B core antigen; TE, treatment - experience; Naïve, treatment naïve; loss of weight, > 
10% loss of baseline body weight over the first 24 weeks of treatment
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The DT response rate in Central and Eastern European 
countries is poorly documented. We found the results from 
the two prospective studies from Austria. In the first, HCV-
4 infected patients with early virologic response were 
randomized to 48 (12 patients) or 72 (16 patients) weeks of 
treatment with PegIFN-α2a+RBV. SVR24 achieved 50% 
and 43.5% of patients, respectively (14). In another study, 
26/30 patients (87%) with rapid virologic response treated 
for 24 weeks with PegIFN-α2a+RBV achieved SVR24 
(15). The limitation of these clinical trials were small 
HCV-4-infected patient groups. Although there is more 
data coming from other European countries, the number of 
Europeans included in the cohorts is limited. In the French 
group presented by Roulot et al., 40.3% of patients achieved 
SVR24 (3). Papastergious et al. received a similar result 
in Greek patients (43.6%) (4). This is compatible with the 
findings of another recent trial in Greece (37.1%) (13). By 
contrast, in Spain 55% of 29 patients group treated with 
rIFN-α+RBV or PegIFN-α2b+RBV achieved SVR24 
(10). In a more recent and larger Spanish study published 
in 2013, the SVR24 rate was similar (52.7%) (12). Here, 
the response rate was lower and only 41.1% of patients 
had SVR24. Interestingly, except for Spaniards, there is 
a similar SVR24 rate in the majority of European groups, 
despite the country of their origin.

Up to date, the following predictive factors of SVR24 
in HCV-4-infected patients were analyzed: age, gender, 
ethnicity, advanced liver fibrosis, pretreatment viral load, 
type of PegIFN used, coexisting conditions like diabetes 
or insulin resistance, treatment discontinuation, IL28B 
polymorphism and HCV-4 subtype. Not all of them 
were addressed in our analysis because of retrospective 
character of the study. In the multivariable analysis, we 
found the following factors as independently associated 
with SVR: lower age, less advanced fibrosis, lower 
pretreatment viral load, lack of previous treatment 
experience, absence of anti-HBc, and loss of weight. 
There is no unequivocal consensus on positive predictors 
of SVR in HCV-4 infected patients. According to the 
available results of European studies, the most commonly 
listed is absence of advanced liver fibrosis and lack of 
previous history of HCV treatment (3-4,13). Our results 
confirm this as well. With regard to the remaining 
predictors such as lower age, ethnicity, low pretreatment 
viral load and IL28B polymorphism, the results are not 
conclusive. The studies differ in defining a young age, e.g. 
our group included patients <40 years of age, while for 
the Greek group it was <45 years of age. Also, unlike for 
HCV-1 infection, definitions of a low baseline viral load 
vary and no arbitrary standards are available. In our study 
it was defined as 5.3log10 (2x 105IU/ml), in the French 
group the value was just above 5.4log10 (3x 105IU/ml) 
while in a trial conducted in Greece 5.6log10 (4x 105IU/
ml) (3-4). Moreover, analyzing the baseline HCV RNA 
levels across Europeans infected with HCV-4, a tendency 
towards values lower than the literature data on HCV-1-

DYSKUSJA

Zakażenie genotypem 4 HCV nie jest powszechne 
wśród rdzennych mieszkańców Europy, szczególnie 
zamieszkujących jej północne rejony. Wyższa prewa-
lencja HCV-4 jest odnotowywana w zachodnich i głów-
nie południowych krajach kontynentu (1). W Polsce 
infekcja HCV-4 jest rozpoznawana u 4,9% pacjentów 
zakażonych HCV (1). Częściej dotyczy osób współza-
każonych HIV (24%), niż chorych z koinfekcją HBV 
(9). Nasze dane potwierdzają te obserwacje: 18 spo-
śród 20 chorych wyłączonych z analizy było zakażo-
nych HIV, podczas gdy zaledwie 2 HBV. Badana grupa 
składała się głównie z osób młodych, wśród których 
najpowszechniejszym modelem transmisji zakażenia 
były kontakty szpitalne/ze służbą zdrowia, głównie 
w dzieciństwie. Dane te pozostają w opozycji do tych  
pochodzących innych krajów, gdzie mediana wieku 
osób zakażonych HCV-4 była wyższa (45 lat we Fran-
cji, 44 lata w Grecji, 39 lat w Hiszpanii), a dominują-
cą drogą transmisji dożylne stosowanie środków psy-
choaktywnych (3-4, 10-13). Innym czynnikiem podda-
nym analizie było włóknienie wątroby. Zwraca uwagę 
niski odsetek pacjentów z zaawansowanym włóknie-
niem (F3-F4), które stwierdzono u 13,4% leczonych. 
Odsetek pacjentów z zaawansowanym włóknieniem 
był wyższy w Hiszpanii (21%), w grupie francuskiej 
(24,2%) oraz wśród pacjentów narodowości greckiej 
(58,4%) (3-4,10). Nowsze badanie greckie wykazało 
marskość wątroby u 11,2% leczonych (13).

Danych dotyczących odpowiedzi na TD pocho-
dzących z Europy Centralnej i Wschodniej jest nie-
wiele. Znaleźliśmy wyniki dwóch prospektywnych 
badań z Austrii. W pierwszym, pacjenci zakażeni 
HCV-4 z wczesną odpowiedzią wirusologiczną byli 
randomizowani do dwóch grup leczonych PegIFN-
-α2a+RBV przez 48 (12 pacjentów) lub 72 tygodnie 
(16 pacjentów). SVR24 osiągnęło odpowiednio 50% 
i 43,5% pacjentów (14). W innym badaniu 26/30 pa-
cjentów (87%) z szybką odpowiedzią wirusologicz-
ną, leczonych przez 24 tygodnie PegIFN-α2a+RBV 
osiągnęło SVR24 (15). Ograniczeniem tych badań 
były mało liczne grupy chorych zakażonych HCV-4. 
Mimo że dostępnych jest więcej danych z innych kra-
jów europejskich, liczba Europejczyków włączonych 
do kohort jest ograniczona. W grupie francuskiej, 
przedstawionej przez Roulot i wsp., 40,3% pacjentów 
osiągnęło SVR24 (3). Papastergious i wsp. uzyskali 
podobne wyniki w grupie pacjentów greckich (43,6%) 
(4). Dane te są zbieżne z wynikami innego badania 
przeprowadzonego niedawno w Grecji (37,1%) (13). 
Dla kontrastu, w Hiszpanii 55% z 29 pacjentów leczo-
nych rIFN-α+RBV lub PegIFN-α2b+RBV osiągnęło 
SVR24 (10). W nowszym i większym badaniu hisz-
pańskim opublikowanym w 2013 roku odsetek SVR24 
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infected individuals may be noticed. In Spain, a mean 
value noted was 5.6log10 (4.1x 105IU/ml) and 5.8log10 
(6.9x 105IU/ml) (10-12).

As determined in the studied population, an additional 
predictive factor of SVR not analyzed in the available 
literature was loss of body weight. Although still to be 
confirmed in a bigger study, this adverse event of DT may 
have an effect on SVR. Weight loss during therapy without 
a concurrent RBV dose reduction may result in blood RBV 
concentration increase. It was demonstrated that in patients 
receiving RBV at a dose >10.6 mg/kg, regardless of viral 
genotype or its load, the response rate was significantly 
higher than in patients receiving RBV at a dose ≤10.6 mg/
kg. Patients receiving RBV at a dose >13.2 mg/kg achieved 
the highest SVR. Most likely we observed the same effect 
in the studied population. PegIFN was responsible for the 
weight loss but it did not have an effect on the rise in SVR. 
Multiple dosing of PegIFN resulted in accumulation of 
immunoreactive interferons in the body. However, the rise 
in their biological activity is only minor with no effect on 
the virologic response.

A separate issue analyzed was an impact of prior 
hepatitis B infection on the SVR24. Patients did not meet 
a criterion for diagnosis of occult hepatitis B virus infection 
(OBI). We have not examined HBV DNA in liver tissue 
before the start of therapy. OBI is defined as the presence 
of viral DNA in the liver tissue (regardless of HBV DNA 
detectability in serum) of individuals testing negative for 
serum HbsAg (16). Hence we were able to compare our 
results only to research used the similar criteria. Trapero-
Marugan et al. reported presence of anti-HBc in 41% 
of HCV-4 Spanish patients analyzed, which was more 
frequent than in Egypt (1.85% - 38.3%) (10,17-18). In 
France, it amounts 18.7% in patients with undetectable 
serum HBV DNA regardless of HCV genotype (19). We 
found anti-HBc in 22.3% of our patients. This would be 
the first published result of anti-HBc prevalence in HCV-
4-infected patients in Poland. Role of anti-HBc presence 
or OBI in treatment response in chronic HCV infected 
individuals is still unclear and controversial. Emara et al. 
reported that anti-HBc presence was associated with poor 
response to the DT in patients infected with HCV-4 (20). 
Also, our study suggested an association between the 
presence of anti-HBc and a lower virologic response rate.

Some limitations of our study result from its 
retrospective character. We examined HBV DNA in 
serum only before the start of therapy. Lack of serum 
HBV DNA evaluation in patients during and after 
the end of treatment limits the correlation assessment 
between prior HBV infection and HCV infection. 
However, our group of anti-HBc positive patients was 
sufficiently large and carefully selected. Moreover, 
we evaluated the effect of anti-HBc presence on the 
treatment results in HCV-4-infected individuals.

In conclusion, this is the first study presenting the 
DT results in Polish adult patients infected with HCV-
4 and develops our understanding of HCV genotype 4 

był podobny (52,7%) (12). W naszej kohorcie odpo-
wiedzi na terapię był niższy i wynosił 41,1% pacjen-
tów uzyskało SVR24. Interesujące jest, że z wyjątkiem 
Hiszpanów, obserwowany jest podobny współczynnik 
SVR24 w większości grup europejskich, niezależnie 
od kraju ich pochodzenia.

Dotychczas, zgodnie z danymi z piśmiennictwa, 
następujące czynniki podlegały analizie jako poten-
cjalne czynniki predykcyjne uzyskania odpowiedzi 
wirusologicznej w grupie chorych zakażonych HCV-
4: wiek, płeć, pochodzenie etniczne, zaawansowanie 
włóknienia wątroby, wyjściowy poziom wiremii, typ 
zastosowanego PegIFN, współistniejące schorzenia, 
takie jak cukrzyca czy insulinooporność, przerwa-
nie leczenia, polimorfizm Il28B i podtyp HCV-4. Nie 
wszystkie z powyższych zmiennych mogły być wzięte 
pod uwagę w naszej analizie ze względu na jej retro-
spektywny charakter. Niemniej jednak wyłoniliśmy 
następujące predyktory uzyskania SVR: niższy wiek, 
mniej zaawansowane włóknienie, niższą wiremię 
wyjściową, brak uprzedniego leczenia, nieobecność 
przeciwciał anty-HBc i utratę masy ciała. Brak jest 
jednoznacznej zgody co do pozytywnych predyktorów 
SVR24 u pacjentów zakażonych HCV-4. Najczęściej 
wymienianymi w badaniach europejskich są brak za-
awansowanego włóknienia i uprzednich prób leczenia 
przyczynowego (3-4, 13), co pokrywa się z wnioskami 
płynącymi z naszej pracy. W odniesieniu do pozosta-
łych predyktorów, takich jak młodszy wiek, pochodze-
nie etniczne, niska wiremia wyjściowa i polimorfizm 
Il28B wyniki, nie są rozstrzygające. W różnych bada-
niach różnie definiowany jest młody wiek, np. w na-
szej grupie obejmował osoby <40 roku życia, podczas 
gdy w grupie pacjentów greckich był to wiek <45 
roku życia. Również próg niskiej wiremii wyjściowej 
nie został arbitralnie ustalony dla pacjentów zakażo-
nych HCV-4. W naszym badaniu zdefiniowano go na 
poziomie 5,3log10 (2x 105IU/ml), w badaniu francu-
skim 5,4log10 (3x 105IU/ml), podczas gdy w badaniu 
prowadzonym w Grecji 5,6log10 (4x 105IU/ml) (3-4). 
Na podstawie danych z dostępnego piśmiennictwa, 
analiza wyjściowego poziomu HCV RNA u Euro-
pejczyków zakażonych HCV-4 wyłania tendencję do 
utrzymywania się wartości niższych, niż te notowane 
u chorych zakażonych HCV-1. W Hiszpanii poziomy 
wiremii wynosiły przeciętnie odpowiednio 5,6log10 
(4.1x 105IU/ml) (HCV-4) i 5,8log10 (6.9x 105IU/ml) 
(HCV-1) (10-12).

Dodatkowym czynnikiem predykcyjnym, ustalo-
nym w badanej grupie, a nie analizowanym w dostęp-
nej literaturze, była utrata masy ciała. Redukcja wagi 
może wpływać na prawdopodobieństwo uzyskania 
SVR, choć wymaga to jeszcze potwierdzenia na szer-
szej grupie badanej. Zmniejszenie masy ciała w trakcie 
terapii, bez towarzyszącej redukcji dawki RBV, pro-
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infection in Europe. Also, we demonstrate differences 
in the demographic characteristics and severity of the 
condition among Polish patients and those of other 
European countries. SVR rate achieved in HCV-4 
infected patients in our study was low. The following 
factors were demonstrated to be independently 
associated with SVR: lower age, less advanced fibrosis, 
lower pretreatment viral load, lack of previous treatment 
experience, absence of anti-HBc and body weight loss.

Therapeutic schemes have evolved from the 
long-lasting, immunomodulator-based treatments, 
associated with significant adverse events and limited 
efficacy (DT) into short regimens with nearly 100% 
efficacy and high safety profile. The latter are based on 
oral direct acting antivirals (DAA).

According to the Polish Group of HCV Experts 
(PGE HCV), the recommended treatment for HCV-
4 patients is ombitasvir, paritaprevir and ritonavir 
with or without ribavirin (+/-RBV). Alternatively, 
a combination of ledipasvir and sofosbuvir (+/-RBV) 
or grazoprevir and elbasvir is used. Additionally, 
the European Association for the Study of Liver 
recommends therapies, currently unavailable in 
Poland, with sofosbuvir and velpatasvir, sofosbuvir 
and daclatasvir or sofosbuvir and simeprevir (22).
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wadzi do wzrostu stężenia RBV w surowicy. Wykaza-
no, że w grupie chorych otrzymujących RBV w dawce 
>10,6 mg/kg, bez względu na genotyp lub ładunek wi-
rusa, odpowiedź na leczenie była znacząco lepsza, niż 
u pacjentów otrzymujących RBV w dawce ≤10,6 mg/
kg. Chorzy leczeni RBV w dawce >13,2 mg/kg osiąga-
li najwyższy odsetek SVR. Prawdopodobnie podobny 
efekt obserwowano w naszej grupie badanej. PegIFN 
był odpowiedzialny za utratę masy ciała, ale nie wpły-
wał na wzrost odsetka SVR. Wielokrotna podaż PegI-
FN skutkowała co prawda kumulacją immunomodu-
lującego działania interferonu, jakkolwiek wzrost jego 
aktywności biologicznej ma znaczenie drugorzędne, 
bez wpływu na odpowiedź wirusologiczną.

Odrębnym zagadnieniem poddanym analizie, był 
wpływ przebytej infekcji HBV na SVR24. Utajona 
infekcja HBV (OBI) definiowana jest jako obecność 
wirusowego DNA w tkance wątrobowej (niezależnie 
od detekcji wiremii w surowicy krwi obwodowej) 
u pacjentów z niewykrywalnym HBsAg (16). Chorzy 
nie spełniali kryteriów rozpoznania OBI, przed rozpo-
częciem terapii nie dokonywano bowiem oznaczeń wi-
rusowego DNA w tkance wątrobowej. Z powyższych 
względów nasze wyniki musieliśmy porównać do 
prac, w których posłużono się podobnymi kryteriami. 
Trapero-Marugan i wsp. wykazali obecność anty-HBc 
u 41% hiszpańskich pacjentów zakażonych HCV-4, 
co było znacząco wyższym odsetkiem niż notowany 
w Egipcie (1,85%-38,3%) (10,17-18). We Francji od-
setek ten wynosił 18,7% u chorych z niewykrywal-
nym HBV DNA niezależnie od genotypu HCV (19). 
W naszej grupie badanej anty-HBc wykryto u 22,3% 
pacjentów. Jest to pierwsze opublikowane doniesienie 
o prewalencji przeciwciał anty-HBc u chorych zakażo-
nych HCV-4 w Polsce. Znaczenie obecności anty-HBc 
lub OBI w odpowiedzi na leczenie przewlekłego za-
każenia HCV pozostaje nadal niejasne i kontrowersyj-
ne. Emara i wsp. donosili, że obecność anty-HBc jest 
związana ze słabszą odpowiedzią na TD u pacjentów 
zakażonych HCV-4 (20). Również wyniki naszej pra-
cy sugerują związek pomiędzy obecnością przeciwciał 
anty-HBc a niższym odsetkiem odpowiedzi wirusolo-
gicznej.

Nasze badanie ma pewne ograniczenia wynikające 
z jego retrospektywnego charakteru. HBV DNA było 
oznaczane wyłącznie przed rozpoczęciem leczenia. 
Brak oceny HBV DNA u chorych w trakcie prowa-
dzonej terapii i po jej zakończeniu limituje możliwość 
oceny związku pomiędzy przebytą infekcją HBV a in-
fekcją HCV. Niemniej jednak grupa chorych z obec-
nymi przeciwciałami anty-HBc była wystarczająco 
duża i uważnie dobrana. Co więcej, oceniliśmy wpływ 
obecności przeciwciał anty-HBc na wyniki leczenia 
w szczególnej grupie chorych z infekcją HCV-4.

Dorota Kozielewicz, Anna Grabińska i inni
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Reasumując, powyższe badanie jest pierwszą pra-
cą oceniającą wyniki leczenia TD w grupie polskich 
dorosłych pacjentów zakażonych HCV-4 i stanowi 
ważny element w rozwoju wiedzy na temat zakaże-
nia HCV-4 w Europie. Dodatkowo prezentuje różnice 
w charakterystyce demograficznej i zaawansowaniu 
choroby u polskich pacjentów i tych pochodzących 
z innych krajów europejskich. Odsetek SVR osiągnię-
ty przez chorych przestawionych w naszym badaniu 
był niski. Następujące czynniki w sposób obiektywny 
i niezależny były związane z SVR24: młodszy wiek, 
mniej zaawansowane włóknienie, niższa wiremia wyj-
ściowa, brak uprzedniego leczenia przeciwwirusowe-
go, brak przeciwciał anty-HBc oraz utrata masy ciała 
w czasie prowadzonego leczenia.

Schematy terapeutyczne ewoluowały od długo-
trwałych, opartych na substancjach immunomodulu-
jących, obciążonych istotnymi działaniami niepożąda-
nymi i ograniczoną skutecznością (TD) do krótkich, 
cechujących się prawie 100-procentową skutecznością 
i wysokim bezpieczeństwem. Podstawą tych ostatnich 
są doustne leki o bezpośrednim działaniu przeciwwi-
rusowym (Direct Acting Antivirals - DAA).

Zgodnie z rekomendacjami Polskiej Grupy Eks-
pertów HCV (PGE HCV) dla pacjentów zakażonych 
genotypem 4 HCV zalecane są terapie ombitaswirem, 
parytaprewirem i rytonawirem z lub bez rybawiryny 
(+/-RBV). Alternatywna kuracja obejmuje zastosowa-
nie ledipaswiru z sofosbuwirem +/-RBV lub grazo-
prewiru z elbaswirem +/-RBV (21). Europejskie To-
warzystwo Badań nad Wątrobą (European Association 
for the Study of Liver) dodatkowo zaleca, aktualnie 
niedostęne w Polsce, terapie sofosbuwirem i velpa-
taswirem, sofosbuwirem i daklataswirem lub sofosbu-
wirem i simeprewirem (22).
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ABSTRACT
Despite effective anti-HBV prophylaxis, cases of acute and chronic inflammation are still occurring, including 
among pregnant women. Studies in Asia suggest considering antiviral treatment among pregnant women with 
viremia above 10 log6 copies / ml. Current guidelines exclude the use of caesarean section as a method to reduce 
the likelihood of neonatal infection. At the same time, there are no grounds to ban the breastfeeding of a baby 
born to an HBV-infected mother. 
HCV infection can adversely affect the course of pregnancy. As with HBV infection, caesarean section does not 
reduce the risk of infection. Also breastfeeding among these patients is not contraindicated. The inability to use 
appropriate prophylaxis in newborns is one of the reasons for the targeted treatment of HCV-infected women at 
the procreation age in the first place.

Key words: HBV and HCV infection, pregnancy, treatment

STRESZCZENIE

Pomimo skutecznej profilaktyki przeciwko HBV nadal zdarzają się przypadki zachorowań na ostre i przewlekłe 
zapalenia wątroby (wzw B), w tym u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone w Azji sugerują rozważenie leczenia 
przeciwwirusowego ciężarnych z wiremią powyżej 10log6 kopii/ml. Aktualne wytyczne wykluczają stosowanie 
cięcia cesarskiego jako metody zmniejszającej prawdopodobieństwo zakażenia noworodka. Jednocześnie brak jest 
dziś podstaw zabraniania karmienia piersią dziecka urodzonego przez matkę zakażoną HBV.
Zakażenie HCV może wpływać negatywnie na przebieg ciąży. Podobnie jak w przypadku zakażenia HBV, cięcie 
cesarskie nie zmniejsza ryzyka zakażenia dziecka. Również w tej grupie chorych karmienie piersią nie jest prze-
ciwwskazane. Brak możliwości zastosowania odpowiedniej profilaktyki u noworodków jest jedną z przyczyn 
wskazujących na celowość terapii kobiet zakażonych HCV w wieku prokreacyjnym w pierwszej kolejności. 

Słowa kluczowe: zakażenie HBV i HCV, ciąża, leczenie

WSTĘP

W większości krajów Europy częstość zakażeń 
HBV waha się od 2 do 7%, co dotyczy również kobiet 
w ciąży. Niski odsetek zakażeń ciężarnych oraz skutecz-
na profilaktyka czynna i bierna noworodków urodzo-
nych przez ciężarne zakażone HBV wpływa na rzadkie, 
poniżej 1% zakażenia wśród dzieci (1). Zdarzające się 
zakażenia HBV u noworodków wskazują na koniecz-
ność rygorystycznego przestrzegania zapobiegania 
zakażeniom poporodowym, jak również powtarzania 
diagnostyki zakażenia HBV wśród kobiet w wieku pro-
kreacyjnym. Wyniki tych badań są istotne w odniesie-

INTRODUCTION

In most European countries, the frequency of 
HBV infection ranges from 2 to 7%, which also affects 
pregnant women. Low rates of pregnancy infections 
and effective active and passive prophylaxis of newborn 
born to pregnant infected HBV affect rare, less than 1% 
infected of infants (1). Occurring cases of HBV infection 
among newborns indicate the need for strict adherence 
to postpartum prevention, but also to repeat the diagnosis 
of HBV infection among procreative women. The results 
of these studies are relevant to the decision to approach 
a newborn and the possible treatment of a pregnant woman. 



192

Tadeusz Wojciech Łapiński

Increasing current behavior in the world of alcohol abuse, 
drugs, tattoos or ear tags poses a risk not only for HBV 
but also for HCV. Different to HBV infection, the HCV 
vaccine is not known, and the infection does not reduce the 
likelihood of reinfection. Any risky procedure is a serious 
risk of HCV infection. This infection is a particular problem 
among pregnant women. 

HBV INFECTION AMONG WOMEN OF 
REPRODUCTIVE AGE

Despite the low index of fertility in Europe, a large 
proportion of men and women seek to have offspring. 
HBV infection in procreative women should not 
influence of offspring. The best situation for women 
planning pregnancy is prior knowledge about this 
infection. The bigger problem is for women who 
become pregnant have been informed about infection 
with this virus. In vitro procedures have significantly 
increased the chances of pregnancy among women who 
have not been able to conceive until now, both for their 
own reasons and for their partner. This is an increasing 
number of patients with HBV infection and the need for 
adequate monitoring or initiation of therapy.

We should note to the problem of HBV infection 
at a partner of a woman of reproductive age. The new 
problem is antiviral therapy used by a partner. Both 
interferon and nucleoside and nucleotides analogs may 
have adverse effects on the fetus. For this reason, partner 
antiviral therapy should be discontinued 6 months prior 
to planned pregnancy. The same situation applies to men 
treated for HBV infection who want to don their sperm 

niu do postępowania poporodowego wobec noworodka, 
jak i ewentualnej terapii kobiety ciężarnej. Wzrastające 
we współczesnym świecie zachowania typu nadużywa-
nie alkoholu, narkotyków, wykonywanie tatuaży czy 
też zakładanie kolczyków stanowią ryzyko zakażenia 
HBV, ale również HCV. W odróżnieniu od HBV brak 
jest szczepionki przeciwko HCV, a przebycie tego zaka-
żenia nie zmniejsza prawdopodobieństwa ponownej in-
fekcji. Każde ryzykowne zachowanie stanowi poważne 
niebezpieczeństwo zakażenia HCV. Zakażenie to stano-
wi szczególny problem wśród kobiet w ciąży.

ZAKAŻENIE HBV U KOBIET 
W WIEKU PROKREACYJNYM

Pomimo niskiego wskaźnika dzietności w krajach 
Europy duży odsetek kobiet i mężczyzn dąży do posia-
dania potomstwa. Zakażenie HBV kobiet w wieku pro-
kreacyjnym praktycznie nie powinno mieć wpływu na 
posiadanie potomstwa. Najlepszą sytuacją dla kobiet pla-
nujących ciążę jest wcześniejsza wiedza dotycząca tego 
zakażenia. Trudniejsza sytuacja występuje u kobiet, które 
dopiero po zajściu w ciążę uzyskały informację o zaka-
żeniu tym wirusem. Dzięki procedurom in vitro znacznie 
zwiększono szansę na ciążę u kobiet, które do tej pory 
nie mogły zajść w ciążę, zarówno z powodów własnych 
jak i partnera. Jest to coraz liczniejsza grupa pacjentek 
z możliwym zakażeniem HBV i koniecznością odpo-
wiedniego monitorowania ich lub terapii (Tab.I).

Konieczne jest zwrócenie uwagi na problem zaka-
żenia HBV partnera kobiety w wieku prokreacyjnym. 
Nowym problemem jest terapia przeciwwirusowa sto-
sowana u partnera. Zarówno interferon, jak i analogi 
nukleozydowe i nukleotydowe mogą wykazywać nie-
korzystny wpływ na płód. Z tego też powodu leczenie 
przeciwwirusowe partnera powinno być przerwane 
i po 6 miesięcznej przerwie można rozpocząć plano-
wanie powiększenia rodziny. Taka sama sytuacja do-
tyczy mężczyzn leczonych przeciwwirusowo, którzy 
chcą oddać spermę celem jej wykorzystania w zapłod-
nieniu in vitro. 

Nie podlegającą dyskusji jest konieczność zasto-
sowania szczepienia profilaktycznego tych kobiet, któ-
re nie zostały w przeszłości zaszczepione przeciwko 
HBV, szczególnie w sytuacji, gdy partner jest zakażo-
ny HBV.

WPŁYW ZAKAŻENIA HBV NA CIĄŻĘ

Dotychczasowe obserwacje ciężarnych z ostrym 
wirusowym zapaleniem wątroby typu B wskazują na 
brak istotnego wpływu tego zakażenia na przebieg 
ciąży. Nie wykazano wyższej umieralności niemow-
ląt oraz wpływu teratogennego HBV na płód. Opisano 
sporadyczne przypadki występowania mniejszej masy 
urodzeniowej noworodków oraz porody przed termi-

Table 1. Groups of HBV-infected women and proposed  
                standards of procedure (15, 30)
Tabela 1. Grupy kobiet zakażonych HBV i proponowane  
                 standardy postępowań

Women with chronic HBV infection planning to start 
a family
Women with low viremia and low fibrosis (≤F2): should 
be treated after childbirth; 
Women with moderate liver failure, high viremia: patients 
should be treated before pregnancy (minimal 2 years); 
Women with advanced liver disease and high viremia: 
pregnancy is contraindicated, the procedure should be 
individualized in case of pregnancy.

Women during antiviral therapy that will get pregnant 
Antiviral therapy may be interrupted in the case of ≤ F2; 
Individual decision, however, with indication of 
continuation of therapy in the case of ≥F3

Women with first-seen HBV infection during pregnancy 
No indication to start therapy; 
Consider starting therapy in case of severe liver damage, 
high viral load
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nem wśród ciężarnych zakażonych HBV. Ostre zaka-
żenie HBV w początkowym oraz końcowym okresie 
ciąży zwiększa ryzyko zakażenia płodu tym wirusem 
(2).

Cui i wsp. porównując stan 513 ciężarnych prze-
wlekle zakażonych HBV z 20 491 ciężarnymi bez tego 
zakażenia wykazali niekorzystny wpływ tego zakaże-
nia na częstsze występowanie poronień (3). Już wcze-
śniej niektórzy badacze sygnalizowali występowanie 
u noworodków urodzonych przez ciężarne zakażone 
HBV przedterminowych porodów; mniejszej punkta-
cji w skali Apgar noworodków, większego ryzyka wy-
stąpienia cukrzycy oraz krwotoków przedporodowych 
u ciężarnych (4). Niektórzy autorzy negowali nieko-
rzystny wpływ HBV na przebieg ciąży (5). Wydaje się 
wielce prawdopodobne, że główną przyczyną nieko-
rzystnego wpływu HBV na przebieg ciąży jest stymu-
lacja przez ten wirus syntezy IL-2, IL-6, IL-10, czyn-
nika zahamowania migracji makrofagów oraz TNF-α 
u ciężarnych. Aktywność prozapalna tych czynników 
może negatywnie wpływać na przebieg ciąży (4). Po-
nadto, w czasie ciąży zwiększa się synteza i aktywność 
nadnerczowych kortykosteroidów wpływających na 
wzrost wiremii, poprzez oddziaływanie na znajdujący 
się w genomie HBV receptor glikokortykoidowy (6). 

W okresie okołoporodowym wzrost aktywności 
HBV może prowadzić do niewydolności wątroby. 
Wśród takich chorych obserwowano wystąpienie ze-
społu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowe-
go (DIC), encefalopatię wątrobową, zespół wątrobo-
wo-nerkowy, obrzęk mózgu, zakażenie dróg żółcio-
wych (7). W badaniach oceniających skuteczność ana-
logów nukleozydowych podawanych jako profilaktyka 
zakażenia HBV noworodków wykazano, że leki te nie 
zmniejszają ryzyka wystąpienia niewydolności wątro-
by wśród ciężarnych zakażonych HBV (8).

DROGI ZAKAŻENIA DZIECKA PRZEZ MATKĘ 
ZAKAŻONĄ HBV

Przez wiele lat uważano, że najczęstszą drogą za-
każenia dziecka od matki jest bezpośredni kontakt krwi 
matki i dziecka w okresie przejścia płodu przez drogi 
rodne matki. Sytuacja taka jest szczególnie niebez-
pieczna, jeśli wiremia matki jest powyżej 6 log10 kopii/
ml oraz stwierdza się HBeAg we krwi zakażonej. Pra-
widłowa profilaktyka poporodowa noworodków jest 
skuteczna u 95 - 97%. Obserwacje dzieci urodzonych 
drogą naturalną, którym po urodzeniu zastosowano 
prawidłową profilaktykę, wskazują na znikome nie-
bezpieczeństwo zakażenia. Inną drogą zakażenia HBV 
dziecka od matki jest zakażenie wewnątrzmaciczne. 
Tu również duże znaczenie ma obecność HBeAg i wy-
soka wiremia. Prawdopodobieństwo zakażenia dziecka 
w przypadku wiremii u ciężarnej powyżej 6 log10 ko-

to use in vitro fertilization. It is not question whether 
or not to use preventive vaccination among women 
who have not been vaccinated against HBV in the past, 
especially if the partner is HBV infected.

INFLUENCE OF HBV INFECTION ON 
PREGNANCY

The observations of pregnant women with acute 
hepatitis B show no significant effect of this infection 
on pregnancy. Among pregnant women with acute 
HBV infection, no more frequent infant mortality and 
teratogenic effects on the fetus are observed. In these 
women, the incidence of lower birth weight of infants 
and the occurrence of preterm births are sporadically 
reported. Acute HBV infection in early and late 
pregnancy increases the risk of fetal infection (2).

Cui et al., comparing 513 pregnant chronically 
infected HBV with 20491 pregnant without this infection 
showed a higher prevalence of miscarriage among 
HBV infected (3). Previous studies have suggested the 
occurrence of premature birth, the risk of diabetes and 
premenopausal haemorrhage in pregnant HBV infected 
and decreased Apgar scores among newborns (4). Some 
authors denied adverse effects of HBV on pregnancy 
(5). It seems highly likely that the main cause of adverse 
effects of HBV on pregnancy is the stimulation of IL-2, 
IL-6, IL-10, macrophage inhibitory factors and TNF-α 
in pregnant women. Proinflammatory activity of these 
factors may adversely affect the course of pregnancy 
(4). In addition, the synthesis and activity of adrenal 
corticosteroids that increase viremia are increased 
during pregnancy, by interacting with the glucocorticoid 
receptor in the HBV genome (6). 

In the perinatal period, an increase in HBV activity 
may lead to liver failure. Among such patients, 
disseminated intravascular coagulation (DIC), hepatic 
encephalopathy, hepato-renal syndrome, cerebral 
edemas, biliary tract infection were observed (7). In 
studies evaluating the efficacy of nucleoside analogs 
given as prophylaxis of neonatal HBV infection, these 
drugs have not been shown to reduce the risk of hepatic 
failure in pregnant HBV infected (8).

THE ROUTE OF INFECTION OF A CHILD BY 
A MOTHER INFECTED WITH HBV

For many years it has been thought that the most 
common route of infection of a child from a mother 
is direct contact of the blood of the mother and baby 
during the fetal passage. This condition is particularly 
dangerous if the mother’s viral load is above 6 log10 
copies / ml and HBeAg is present. The use of proper 
postnatal prophylaxis of neonates is effective in 95-
97%. Observations of naturally born babies who have 
been properly immunized after birth show little danger 
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of infection. Another possibility of mother-to-child HBV 
infection is intrauterine infection. HBeAg and high 
viremia are also important in such situations. Probability 
of infection in the case of vomiting in pregnant women 
is over 6log10 copies / ml is 4% and increases to more 
than 8% in viral loads above 8log10 copies/ml (9, 10). 
The infection can occur both intrauterine and perinatal. 
Among newborns HBV infected, postpartum prophylaxis 
is ineffective.

In breastfeeding women, HBV viral load is very 
low or zero. The viral level in milk is minimal but 
correlates with peripheral viremia and HBeAg (11). 
High levels of HBV viremia may be present in the 
serum fluid, which may occur in case of a possible skin 
rupture of the chest nodule. However, proper prenatal 
prophylaxis protects the child from possible infection. 
It is now clear that there is no contraindication to 
breast-feeding by HBV-infected mothers (2, 10).

DELIVERY BY CAESAREAN SECTION

Only a few years ago, it was considered that the 
use of c-section as a solution to pregnancy women 
with high HBV viral load reduces the likelihood of 
neonatal infection. Studies have suggested a reduction 
in the probability of neonatal infection in the case of the 
planned use of the c-section (12). Later analyzes of these 
studies indicated their low credibility (9). Currently, Hu 
et al., compared the incidence of anti-HBc and HBsAg in 
infants born via c-section (n=285) and by the nature way 
(n=261). The presence of these markers was comparable 
in both groups (anti-HBc: 2.5 v. 3.8 p=0.355; HBsAg 2.5 
v. 2.3 p=0.904), indicating no effect of planned c-section 
on reduction of HBV infection in infants (13). In current 
standards, c-section is not included as a measure to reduce 
the likelihood of neonatal HBV infection (14, 15).

PREGNANCY POSTPARTUM NEONATAL 
PROPHYLAXIS

The success of postpartum prophylaxis is not 
the occurrence of HBV infection and all children are 
immune to this infection. The use of active and passive 
prophylaxis in the period of 12 hours postpartum gives 
the best chance of such effectiveness. If no specific 
HBIG serum is given at this time, it can be given 
within 7 days. However, this type of treatment reduces 
the effectiveness of prophylaxis. The efficacy of HBV 
vaccination in neonatal groups not given or given 
HBIG is assessed at 97.7% v. 98.5% (16). Liang et al. 
showed a significantly lower incidence of anti-HBc 
(3.7% v. 5.6%) among children who received proper 
prenatal prophylaxis compared to those who did not 
have full prophylaxis (vaccination only), (17). 

pii/ml wynosi 4% i wzrasta do ponad 8% w przypadku 
wiremii powyżej 8 log10 kopii/ml (9, 10). Do zakażenia 
może dojść zarówno wewnątrzmacicznie, jak i w okre-
sie okołoporodowym. Wśród takich noworodków pro-
filaktyka poporodowa może okazać się nieskuteczna. 

W mleku kobiet karmiących wiremia HBV jest 
bardzo niska lub zerowa. Wiremia w mleku koreluje 
z wiremią w krwi obwodowej oraz obecnością HBeAg 
(11). Wysoką wiremię HBV można stwierdzić w pły-
nie surowiczym, występującym w przypadku ewen-
tualnych pęknięć skóry brodawki piersiowej. Jednak 
prawidłowa profilaktyka poporodowa zabezpiecza 
dziecko przed ewentualnym zakażeniem. Jednoznacz-
ne jest obecnie stanowisko wskazujące na brak jakich-
kolwiek przeciwwskazań do karmienia noworodka 
piersią przez matkę zakażoną HBV (2, 10).

CIĘCIE CESARSKIE

Jeszcze kilka lat temu uważano, że zastosowanie 
cięcia cesarskiego jako rozwiązania ciąży u kobiet 
z wysoką wiremią HBV zmniejsza prawdopodobień-
stwo zakażenia noworodka. Wyniki badań podawane 
przez wiele ośrodków sugerowały zmniejszenie praw-
dopodobieństwa zakażenia noworodka w sytuacji za-
stosowania planowanego cięcia cesarskiego (12). Póź-
niejsze badania wskazały na niską wiarygodność tych 
badań (9). Hu i wsp. porównali częstość występowania 
anty-HBc i HBsAg u noworodków po porodzie drogą 
cięcia cesarskiego (n=285) i noworodków urodzonych 
drogami natury (n=261). Występowanie tych marke-
rów było w obu grupach porównywalne (anty-HBc: 
2,5 v. 3,8 p=0.355; HBsAg 2,5 v. 2,3 p=0.904), co jed-
noznacznie wskazuje na brak wpływu planowanego 
cięcia cesarskiego na zmniejszenie prawdopodobień-
stwa zakażenia noworodka HBV (13). W aktualnych 
standardach cięcie cesarskie nie jest uwzględniane 
jako działanie zmniejszające prawdopodobieństwo za-
każenia HBV noworodka (14, 15). 

PROFILAKTYKA POPORODOWA 
NOWORODKÓW

Sukcesem profilaktyki poporodowej jest uzyska-
nie u wszystkich dzieci odpowiedzi na szczepienie 
i niewystąpienie zakażenia. Zastosowanie profilakty-
ki czynnej i biernej w okresie 12 godzin po porodzie 
daje największe szanse takiej skuteczności. W sytuacji 
niepodania w tym czasie swoistej surowicy HBIG, 
można ją podać w okresie kolejnych 7 dni. Jednak 
tego typu postępowanie zmniejsza skuteczność pro-
filaktyki. Skuteczność szczepienia przeciwko HBV 
w grupach noworodków, którym nie podawano HBIG 
i którym podano swoistą surowicę ocenia się na 97,7% 
v. 98,5% (16). Badania Liang i wsp. wykazały zna-

Tadeusz Wojciech Łapiński



195

Approximately 5% of newborns do not develop an 
anti-HBs antibody after prophylaxis. It may be related to 
incomplete vaccination. HBeAg positive and above 6log10 
copies/ml viremia in mothers also have an important role 
in the effectiveness prevention. Furthermore, in 1-16% of 
women with present HBeAg and viral load higher than 
6log10 copies/ml are observed the ineffectiveness of post-
natal prophylaxis may be associated with an inadequate 
activation of the immune system (10).

ANTIVIRAL TREATMENT OF PREGNANT 
WOMEN INFECTED WITH HBV

Studies on the use of antiviral drugs in pregnant women 
infected with HBV indicate their importance in reducing 
neonatal infections. However, none of the currently used 
nucleoside or nucleotide analogs is classified as category 
A according to the FDA and should therefore not be used 
in pregnant women. Currently, many researchers point to 
indicates the necessity of administration of antiviral drugs 
between 28 and 32 weeks of gestation in pregnant HBV 
infected viral hemodiaces above 6log10 IU / ml (9). 

Studies on the efficacy of antivirals among 
pregnant women were conducted in Asia. One of the 
drugs studied was lamivudine (category C by FDA). 
This is a cytosine analog that acts as an inhibitor of 
HBV reverse transcriptase. This drug in a short time 
(2 weeks) affects 97% reduction of HBV viremia (18). 
Han et al. performed a meta-analysis of 1693 pregnant 
women HBV infected with lamivudine treated from 28 
weeks of gestation. All patients received a significant 
decrease in viral load during delivery. Starting therapy 
at 32 weeks gestation was equally beneficial. Of 
the side effects, only one study showed jaundice in 
newborns, which could be the cause of the drug (19).

Tenofovir (category B by FDA) is a nucleoside 
analog that is considered a first-line drug for long-
term antiviral therapies. The safety assessment of the 
drug among pregnant women was conducted mainly 
in HIV-infected patients. While these studies may not 
replace the evaluation of the drug in HBV infection, 
they suggest that the drug is safe and does not cause 
side effects in pregnant women and children.

Telbivudine (category B by FDA) is a nucleoside 
analog that safely and effectively reduces HBV viral 
load among pregnant women. Studies on this drug have 
confirmed no adverse effects on the mother and the 
fetus when using the drug in the 2nd or 3rd trimester of 
pregnancy. Telbivudine is not a primary drug in long-
term therapy of chronic HBV infection (20).

Studies on the nucleoside or nucleotide analogues 
among pregnant women suggest that these drugs are 
safe. It is undisputed, however, that these drugs inhibit 
the synthesis of mtDNA necessary for the synthesis of 
metabolic and energy proteins. Overdose of these drugs 

miennie rzadsze występowanie przeciwciał anty HBc 
(3,7% v. 5,6%) wśród dzieci, którym przeprowadzono 
prawidłową profilaktykę poporodową w porównaniu 
do tych dzieci, które nie miały pełnej profilaktyki (tyl-
ko szczepienie) (17). 

U około 5% noworodków nie pojawiają się prze-
ciwciała anty HBs po przeprowadzonej profilaktyce. 
Może to być związane z niepełnym szczepieniem. 
Istotne znaczenie dla skuteczności profilaktyki ma 
również występowanie u matki HBeAg oraz wysoka, 
powyżej 6 log10 kopii/ml wiremia. Ponadto, u 1-16% 
ciężarnych z obecnym HBeAg i wiremią powyżej 6 
log10 kopii/ml obserwuje się nieskuteczność profilak-
tyki poporodowej związanej prawdopodobnie z niedo-
stateczną aktywacją układu immunologicznego (10). 

LECZENIE PRZECIWWIRUSOWE 
CIĘŻARNYCH ZAKAŻONYCH HBV

Badania nad zastosowaniem leków przeciwwiru-
sowych u ciężarnych zakażonych HBV wskazują na 
ich istotne znaczenie w zmniejszeniu zakażeń nowo-
rodków. Jednak żaden z aktualnie stosowanych analo-
gów nukleozy(-ty)dowych nie jest zaliczany do kate-
gorii A wg FDA, a zatem nie powinien być stosowany 
u kobiet w ciąży. Wielu autorów wskazuje jednak na 
celowość podania leków przeciwwirusowych w okre-
sie pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży u ciężarnych 
zakażonych HBV z wiremią powyżej 6log10 IU/ml (9).

Badania oceniające skuteczność leków przeciwwi-
rusowych wśród ciężarnych przeprowadzono w Azji. 
Jednym z leków badanych była lamiwudyna (kateria C 
wg FDA). Jest to analog cytozyny działający jako in-
hibitor odwrotnej transkryptazy HBV, który w krótkim 
czasie (2 tygodnie) powoduje 97% obniżenie wiremii 
HBV (18). Han i wsp. przeprowadzili metaanalizę 
badań obejmujących 1 693 ciężarne kobiety, zakażo-
ne HBV leczone lamiwudyną od 28 tygodnia ciąży. 
U wszystkich pacjentek uzyskano znaczący spadek 
wiremii w okresie porodu. Rozpoczęcie terapii w 32 
tygodniu ciąży dawało równie korzystne wyniki. Spo-
śród działań niepożądanych obserwowano w jednym 
badaniu wystąpienie żółtaczki u noworodka, które mo-
gło być spowodowane działaniem leku (19). 

Tenofowir (kategoria B wg FDA) jest analogiem 
nukleozydowym uznawanym za lek pierwszego rzutu 
w długotrwałych terapiach przeciwwirusowych. Ocenę 
bezpieczeństwa leku wśród ciężarnych przeprowadzo-
no u zakażonych HIV. Badania te nie mogą wprawdzie 
zastąpić oceny leku w zakażeniu HBV, jednak sugeru-
ją, że lek jest bezpieczny i nie powoduje wystąpienia 
działań niepożądanych u ciężarnej i dziecka. 

  Telbiwudyna (kategoria B wg FDA) jest analo-
giem nukleozydowym bezpiecznym i skutecznie obni-
żającym wiremię HBV wśród ciężarnych. Badania nad 

Zakażenie HBV lub HCV a ciążaHBV or HCV infection and pregnancy
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in chronically treated patients may result in metabolic 
acidosis, nephrotoxicity, myopathies, neuropathies, and 
fatty liver (21). Always give these medicines with caution.

HCV INFECTION AMONG PREGNANT WOMEN

The incidence of HCV infection among Europeans 
does not exceed 0.6-1.3% (22). The frequency of infection 
with this virus among pregnant women correlates with 
the overall number of infections in a given country. HCV 
infection is more common in southern and eastern Europe 
compared to northern and western countries (23).

EVALUATION OF HCV INFECTION IN 
PREGNANT WOMEN

Studies evaluating HCV infection should be performed 
in all pregnant women. This is important because this 
infection can negatively affect the course of pregnancy. 
Pregnant women infected with HCV should be monitored 
more frequently. This infection can be transferred to the 
fetus. Knowledge of maternal disease allows for early 
diagnosis and possible treatment of the child. It is also 
worth pointing out the purposeful and prompt treatment of 
women after pregnancy and feeding (9).

Currently there are no anti HCV drugs available 
for use in pregnant and lactating women. However, 
there are real indications that the rapid emergence of 
such drugs is likely (Harvoni).

Pregnant women with HCV antibodies are a unique 
group: HCV-RNA was detected only 60-70% and about 
40% are spontaneously eliminated of HCV-RNA (9).

INFLUENCE OF HCV INFECTION 
ON PREGNANCY

One of the largest studies evaluating the impact 
of HCV infection on pregnancy was the assessment of 
over 500 infected pregnant women in Washington state. 
Authors have demonstrated the negative effect of hepatitis 
C virus on pregnancy. Increased preterm births, low birth 
weight of newborns, premature amniotic membrane 
cracking, and frequent onset of diabetes and cholestasis 
have been reported. Relatively often newborns born of 
pregnant HCV-infected babies are observed to have 
neonatal abstinence syndrome (NAS). This syndrome 
manifests itself in the generalized disorder of the central 
and autonomic nervous system and various disorders 
within the gastrointestinal tract (24).

PROBABILITY OF HCV CHILD INFECTION 
BY PREGNANT WOMAN

The prevalence of HCV infection among pregnant 
women is very high: in the UK it is 0.2% and in 
Northern Italy 2.4% (23). The risk factors for infection 

tym lekiem potwierdziły brak działań niepożądanych na 
matkę i płód w przypadku zastosowania leku w 2, lub 
3, trymestrze ciąży. Telbiwudyna nie jest jednak lekiem 
pierwszego rzutu w długotrwałej terapii przewlekle za-
każonych HBV (20). 

Badania nad stosowaniem analogów nukleozy(-ty)
dowych u ciężarnych sugerują, że leki te są bezpieczne. 
Bezsporny jest jednak fakt, że leki te hamują syntezę 
mtDNA niezbędnego w syntezie białek metabolicznych 
i energetycznych. Przedawkowanie tych leków u pa-
cjentów przewlekle leczonych może skutkować kwasicą 
metaboliczną, nefrotoksycznością, miopatiami, neuropa-
tiami oraz stłuszczeniem wątroby (21). Zawsze podanie 
tych leków ciężarnym powinna cechować rozwaga.

ZAKAŻENIE HCV WŚRÓD CIĘŻARNYCH

Występowanie zakażenia HCV wśród Europejczyków 
nie przekracza 0,6-1,3% (22). Częstość zakażenia tym wi-
rusem wśród ciężarnych koreluje z ogólną liczbą wystę-
pujących zakażeń w danym kraju. Zakażenie HCV jest 
częstsze w krajach południowych i wschodnich Europy 
w porównaniu z krajami północnymi i zachodnimi (23).

OCENA ZAKAŻENIA HCV U CIĘŻARNYCH

Badania oceniające zakażenie HCV powinno być 
wykonywane u wszystkich kobiet w ciąży. Jest to istot-
ne, ponieważ zakażenie to może wpływać negatywnie na 
przebieg ciąży. Ciężarne kobiety zakażone HCV powinny 
być częściej monitorowane. Zakażenie to może być prze-
niesione na płód. Wiedza o chorobie matki pozwala na 
wczesną diagnostykę i ewentualną terapię dziecka. Warto 
również wskazać na celowe i szybkie leczenie kobiet po 
zakończonej ciąży i w okresie karmienia (9). 

Aktualnie brak jest leków przeciw HCV dopusz-
czonych do zastosowania u kobiet w ciąży i okresie 
karmienia. Istnieją jednak realne przesłanki wskazują-
ce na duże prawdopodobieństwo szybkiego pojawie-
nia się takich leków (Harvoni). 

Ciężarne, u których stwierdza się przeciwciała anty 
HCV, stanowią unikalną grupę: tylko u 60-70% potwier-
dza się obecność HCV-RNA, a u około 40% ciężarnych 
dochodzi do spontanicznej eliminacji HCV (9). 

WPŁYW ZAKAŻENIA HCV 
NA PRZEBIEG CIĄŻY

Jednym z największych badań oceniających wpływ 
zakażenia HCV na przebieg ciąży była ocena ponad 500 
zakażonych kobiet ciężarnych w stanie Waszyngton. 
Autorzy wykazali negatywny wpływ wirusa C hepatitis 
na ciąże. Obserwowano częstsze porody przedwczesne, 
niską masę urodzeniową noworodków, przedwczesne 
pękanie błony owodniowej, a ponadto częste pojawie-
nie się cukrzycy oraz cholestazy ciężarnych. Stosunko-
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with this virus by pregnant women are high viremia, 
HIV coinfection, premature amniocentesis, invasive 
procedures used during pregnancy monitoring (eg 
amniocentesis), (25). Simultaneous infection of pregnant 
HCV/HIV poses a risk of infection in 19.4% of children. 
High viremia, ≥2.5 x 6Log10 copies/ml is considered to 
be a significant risk factor for infectious disease (26).

Among neonates is the significant effect of the 
rs12979860 gene polymorphism on the development 
of chronic HCV infection. The CC genome at 83% of 
the polymorphism affected the elimination of HCV 
infection in children. In this group, HCV infection is 
observed in approximately 22% of neonates (27).

METHODS OF DELIVERY AND INFANT 
FEEDING

The decision to resolve the pregnancy should be 
taken by the obstetrician and the patient. The method 
of delivery does not affect the transmission of HCV 
infection. The solution of pregnancy by caesarean 
section does not prevent the transfer of HCV from 
mother to child in case of monoinfection and HCV/
HIV coinfection (25). In current standards of practice, 
caesarean section is not recommended in pregnant 
women infected with HCV (28).

According to current standards, HCV-infected 
women do not have any contraindications to breast-
feeding. Wiremia in breast milk is very low or 
undetectable (29).

PREVENTION OF NEONATAL INFECTION AND 
TREATMENT OF PREGNANT HCV INFECTED

Used in the past in the treatment of chronic HCV 
infection interferons, ribavirin and the first generation 
DAA (Telaprevir and Boceprewir) are contraindicated 
in the treatment of pregnant women. Also, the second 
generation DAA can not be used in the treatment of 
pregnant women, as none of these drugs have been 
tested for safety in pregnant women. All DAA drugs 
penetrate the placenta and are present in breast milk. 
Most DAA drugs, but not sofosbuwir, ledipasvir and 
dasabuvir, exhibit embryotoxic and teratotoxic effects 
(23). We do not currently have an antiviral drug that 
can be safely used in pregnant women infected with 
HCV, as well as in women who are breast-feeding.

The absence of antivirals that we can apply to pregnant 
women as well as the adverse effect of HCV on pregnancy 
has prompted the EASL recommendation for treatment of 
women of reproductive age in the first place (30). 

Among children currently under investigation 
are evaluating the possibility of using the second 
generation DAA. These studies concern children after 
7 years of age.

wo często u noworodków urodzonych przez ciężarne 
zakażone HCV obserwuje się wystąpienie zespołu abs-
tynencji noworodków (NAS). Zespół ten objawia się 
uogólnionym zaburzeniem centralnego i autonomiczne-
go układu nerwowego oraz różnorodnymi zaburzeniami 
w obrębie przewodu pokarmowego (24).

PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZAKAŻENIA HCV 
DZIECKA PRZEZ CIĘŻARNĄ

Zróżnicowanie częstości zakażeń HCV wśród cię-
żarnych jest bardzo duża: w Wielkiej Brytani dotyczy 
to 0,2%, a w Północnych Włoszech 2,4% (23). Czynni-
kami predysponującymi do zakażenia dziecka tym wi-
rusem przez ciężarną są: wysoka wiremia, współzaka-
żenie HIV, przedwczesne pęknięcie błony owodniowej, 
zabiegi inwazyjne stosowane w okresie monitorowania 
ciąży (np. amniocenteza), (25). Jednoczesne zakażenie 
ciężarnej HCV/HIV stwarza ryzyko zakażenia dziecka 
u 19,4%. Wysoka wiremia, ≥2.5 x 106 kopii/ml jest uzna-
wana za istotny czynnik ryzyka zakażenia dziecka (26).  
Wśród noworodków szczególnie silnie jest zaznaczony 
wpływ polimorfizmu genu rs12979860 na rozwój prze-
wlekłego zakażenia HCV. Genom CC w wymienionym 
miejscu polimorfizmu wpływa w 83% na eliminację za-
każenia HCV u dzieci. W tej grupie zakażenie HCV ob-
serwuje się u 22% noworodków (27). 

SPOSOBY ROZWIĄZANIA CIĄŻY 
I KARMIENIE NOWORODKA

Decyzja o sposobie rozwiązania ciąży powinna 
być podjęta przez położnika i pacjentkę. Rodzaj poro-
du nie wpływa na przeniesienie zakażenia HCV. Roz-
wiązanie ciąży przez cięcie cesarskie nie zapobiega 
przeniesieniu HCV z matki na dziecko w przypadku 
monoinfekcji jak i koinfekcji HCV/HIV (25). W aktu-
alnych standardach postępowania nie zaleca się cięcia 
cesarskiego u ciężarnych zakażonych HCV (28).

Zgodnie z aktualnymi standardami kobiety zaka-
żone HCV nie mają żadnych przeciwwskazań do kar-
mienia piersią. Wiremia w mleku matki jest bardzo 
niska lub niewykrywalna (29). 

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIU NOWORODKÓW 
I LECZENIE CIĘŻARNYCH ZAKAŻONYCH HCV

Używane w przeszłości w terapii przewlekle za-
każonych HCV interferony, rybawiryna oraz pierwszej 
generacji DAA (Telaprewir i Boceprewir) są przeciw-
wskazane w terapii ciężarnych. Również drugiej gene-
racji DAA nie mogą być stosowane w leczeniu ciężar-
nych, ponieważ żaden z tych leków nie był zbadany 
pod względem bezpieczeństwa zastosowania u ciężar-
nych. Wszystkie leki DAA przenikają przez łożysko 

Zakażenie HBV lub HCV a ciążaHBV or HCV infection and pregnancy
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i są obecne w mleku matki. Większość leków DAA, 
oprócz sofosbuwiru, ledipasviru i dasabuviru wykazu-
je działanie embriotoksyczne i teratotoksyczne (23). 
Obecnie nie dysponujemy lekiem przeciwwirusowym, 
który można bezpiecznie zastosować u kobiet w ciąży 
zakażonych HCV, jak również u kobiet w okresie kar-
mienia.

Brak leków przeciwwirusowych, które można za-
stosować u kobiet w ciąży, jak również niekorzystny 
wpływ HCV na przebieg ciąży spowodował zalecenia 
przez EASL leczenia kobiet w wieku prokreacyjnym 
w pierwszej kolejności (30).

Wśród dzieci trwają aktualnie badania oceniające 
możliwość zastosowania drugiej generacji DAA. Ba-
dania te dotyczą dzieci po 7. roku życia. 

Tadeusz Wojciech Łapiński
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ABSTRACT
INTRODUCTION. In hospitals outbreaks of nosocomial infections are recorded i.e. the occurrence of at least two 
clearly related cases of infections. In these outbreaks not only patients but also hospital staff are getting infected. Due to 
the fact, that nosocomial infections are inseparably related to the hospitalisation of the patients, there is a need to build a 
culture of active surveillance of emerging infections and their reporting to the authorities of the State Sanitary Inspection. 
MATERIAL AND METHODS. This article was developed on the basis of the information gathered in the 
report about the occurrence of outbreaks in entities carrying out the medical activities. This report is the result of 
the analysis of the preliminary reports submitted by the hospitals in the cases where there was a suspicion of or 
an epidemic outbreak and the final reports of the epidemic outbreak suppressions. 
RESULTS. In the years 2011-2015 in all hospitals in Poland a total number of 1 912 outbreaks of nosocomial 
infections was reported; in those outbreaks 15 282 patients and 1 226 medical personnel were infected. The 
biggest numbers of outbreaks of nosocomial infections were reported in the voivodeships: Masovia and Silesia. 
The most frequently etiological factor was Clostridium difficile; it caused 519 hospital outbreaks. Out of the 
viral factors, most of the outbreaks were due to the rotavirus - 359 of such instances. In addition to the numerous 
bacterial and viral factors, the outbreaks of nosocomial infections were also caused by fungi and parasites.

Key words: biological factors, Clostridium difficile, infections of the patients and hospital staff, outbreaks of 
nosocomial infections
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STRESZCZENIE
WSTĘP. W szpitalach rejestrowane są ogniska zakażeń szpitalnych, czyli występowanie co najmniej dwóch 
wyraźnie powiązanych ze sobą przypadków zakażeń. W ogniskach tych zakażeniom ulegają nie tylko pacjenci, 
ale również personel zatrudniony w szpitalach. W związku z tym, że zakażenia szpitalne są zjawiskiem nieroz-
łącznie związanym z hospitalizacją pacjentów, należy budować kulturę aktywnego nadzoru nad pojawiającymi 
się zakażeniami oraz ich zgłaszania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
MATERIAŁ I METODY. Artykuł ten został opracowany na podstawie informacji zebranych w sprawozdaniu 
o występowaniu ognisk epidemicznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Sprawozdanie to 
powstaje na skutek analizy przesyłanych przez szpitale raportów wstępnych o podejrzeniu lub wystąpieniu ogni-
ska epidemicznego oraz raportów końcowych z wygaszenia ogniska epidemicznego. 
WYNIKI. W latach 2011-2015 we wszystkich szpitalach w Polsce odnotowano łącznie wystąpienie 1 912 
ognisk zakażeń szpitalnych, w ogniskach tych łącznie uległo zakażeniu 15 282 pacjentów i 1 226 osób persone-
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INTRODUCTION

Nosocomial infections are directly related to 
hospitalization of patients. Prevention of hospital 
infections is not possible in 100%, however therapeutic 
entities must make every effort to minimize the risk 
of their occurrence. Not all outbreaks of infections 
are reported to the authorities of the State Sanitary 
Inspection. The reasons for this situation can be: fear 
of claims of patients and fear about losing the good 
name of the hospital. It should be noted, however, that 
it is necessary to promote a culture of reporting such 
events in order to monitor the occurrence of outbreaks 
of nosocomial infections. The knowledge of the 
occurrence of nosocomial infections allows to create 
policies of preventive action.

The aim of this article is to describe the 
epidemiological situation of occurrence of outbreaks 
of nosocomial infections in Poland in the years 2011-
2015.

MATERIAL AND METHODS

The analyzed data were summarized annually 
by the State Sanitary Inspection in the report about 
the occurrence of outbreaks in entities carrying out  
a healthcare activity in the years 2011-2015. The report 
was submitted by the District Sanitary Inspectors to 
the Voivodeship Sanitary Inspectors and then to the 
Chief Sanitary Inspectorate. The factors that have 
led to outbreaks of infections were given a thorough 
analysis. The data was obtained from the Chief Sanitary 
Inspectorate in Warsaw and Health status of the 
country for the years 2011-2015 was reviewed (1-5). 
 Also the existing legal acts were rewieved.

RESULTS

During the five-year period - 2011-2015, in 
hospitals 1 912 outbreaks of nosocomial infections 
(total) were reported. In this analized period the number 
of outbreaks in particular years looked as fallows: 339 
in 2011, 301 in 2012, 394 in 2013, 401 in 2014 and 
477 in 2015. Most outbreaks (477) was registered in 
the year 2015.

lu medycznego. Najwięcej ognisk zakażeń szpitalnych zgłoszono w województwach: mazowieckim i śląskim. 
Czynnikiem etiologicznym była najczęściej bakteria Clostridium difficile, która spowodowała wystąpienie 519 
ognisk szpitalnych. Spośród czynników wirusowych ogniska zakażeń najczęściej wywołał rotawirus, który spo-
wodował wystąpienie 359 takich zdarzeń. Oprócz licznych czynników bakteryjnych i wirusowych ogniska za-
każeń szpitalnych wywołały również grzyby oraz pasożyty.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, czynniki biologiczne, ogniska zakażeń szpitalnych, zakażenia pacjentów 
i personelu szpitala

WSTĘP

Zakażenia szpitalne są zjawiskiem bezpośrednio 
związanym z hospitalizacją pacjentów. Zapobieganie za-
każeniom szpitalnym nie jest możliwe w 100%, jednak 
podmioty lecznicze muszą dołożyć wszelkich starań, by 
minimalizować ryzyko ich powstania. Nie wszystkie ogni-
ska zakażeń są zgłaszane organom Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Przyczynami takiej sytuacji mogą być: obawa 
przed roszczeniami pacjentów na drodze sądowej oraz 
obawa o utratę dobrego imienia szpitala. Jednak podkre-
ślić należy, że konieczne jest promowanie kultury zgłasza-
nia takich zdarzeń w celu monitorowania występowania 
ognisk zakażeń szpitalnych. Posiadanie wiedzy na temat 
występowania zakażeń szpitalnych pozwala na kreowanie 
polityki podejmowania działań zapobiegawczych. 

Celem tego artykułu jest naświetlenie sytuacji epi-
demiologicznej występowania ognisk zakażeń szpital-
nych w Polsce w latach 2011-2015.

MATERIAŁ I METODY

Poddano analizie informacje podsumowywane co-
rocznie przez Państwową Inspekcję Sanitarną w spra-
wozdaniu o występowaniu ognisk epidemicznych w pod-
miotach wykonujących działalność leczniczą, w latach 
2011-2015. Sprawozdanie to przekazywane jest przez 
Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych do 
Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych, 
a następnie do Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod-
dano szczegółowej analizie czynniki, które doprowadziły 
do wystąpienia ognisk zakażeń szpitalnych. Dane pozy-
skano z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warsza-
wie oraz dokonano przeglądu opracowanej przez Głów-
ny Inspektorat Sanitarny analizy „Stan sanitarny kraju 
za lata 2011-2015” (1-5). Dokonano również przeglądu 
obowiązujących aktów prawnych. 

WYNIKI

 W okresie pięcioletnim, w latach 2011-2015 w szpi-
talach odnotowano łącznie wystąpienie 1 912 ognisk za-
każeń szpitalnych. W analizowanym okresie liczba ognisk 
wynosiła w poszczególnych latach: 339 w 2011 r., 301 
w w 2012 r., 394 w 2013 r., 401 w 2014 r. i 477 w 2015 r. 
Najwięcej ognisk (477) zarejestrowano w roku 2015.

Renata Cieślik-Tarkota, Marta Albertyńska i inni
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In 2015 the outbreak of infections in Poland 
occurred in 233 hospitals, which is in 24.7% of them. 
In outbreaks of nosocomial infections total number 
of infected people was 16 508, including 15 282 
patients (92,6%) and 1 226 personnel (7.4%). Most of 
the infected – 4 853 people, both of the patients and 
medical personnel, was in the year 2015 (Tab. I).

Most outbreaks have been registered in 
voivodeships: Silesian and Masovian - above 250 (Fig. 
1). Factors causing outbreaks of nosocomial infections 
were bacteria, viruses, fungi, parasites.

Viral factor caused 595 outbreaks of nosocomial 
infections. Outbreaks of infections were most often 
caused by rotaviruses (359 outbreaks) and noroviruses 
(135 outbreaks). Bacterial factors caused 1 067 outbreaks, 
most were infections caused by Clostridium difficile 
(519 outbreaks), Klebsiella species (184 outbreak) and 
Acinetobacter baumani (138 outbreaks). Parasites caused 
80 outbreaks of infections, with 67 of them caused by itch 
mites. Only 2 of registered outbreaks were caused by fungal 
factor: Aspergillus species and Candida glabrata (Tab. II).

W 2015 roku ogniska zakażeń w Polsce wystąpiły 
w 233 szpitalach, czyli w 24,7% z nich. W ogniskach 
zakażeń szpitalnych łącznie zakażeniu uległo 16 508 
osób, w tym 15 282 pacjentów (92,6%) oraz 1 226 
osób personelu (7,4%). Najwięcej zakażonych – 4 853 
osoby, zarówno spośród pacjentów i personelu me-
dycznego, było w roku 2015 (Tab. I).

Najwięcej ognisk zarejestrowano w wojewódz-
twach: mazowieckim i śląskim – powyżej 250 (Ryc. 
1). Czynnikami wywołującymi ogniska zakażeń szpi-
talnych były bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty. 

Czynnik wirusowy spowodował wystąpienie 595 
ognisk zakażeń szpitalnych. Ogniska zakażeń najczę-
ściej wywołane były przez rotawirusy (359 ognisk) 
i norowirusy (135 ognisk). Czynniki bakteryjne wy-
wołały 1 067 ognisk, najczęściej były to zakażenia 
spowodowane Clostridium difficile (519 ognisk), 
Klebsiella species (184 ogniska) i Acinetobacter bau-
mani (138 ognisk). Pasożyty spowodowały wystąpie-
nie 80 ognisk zakażeń, z czego 67 z nich wywołanych 
było przez świerzbowca. Zarejestrowano tylko 2 ogni-
ska spowodowane czynnikiem grzybiczym: Aspergil-
lus species i Candida glabrata (Tab. II).

Tab. I. The number of infected people in outbreaks of nosocomial infections in 2011-2015
Tab. I. Liczba osób zakażonych w ogniskach zakażeń szpitalnych w latach 2011-2015

 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. Ogółem
Liczba zakażonych 
pacjentów (%) 2902 (19) 2291 (15) 2695 (18) 2978 (19) 4416 (29) 15282

Liczba osób zakażonych 
z personelu (%)

293 (24) 133 (11) 201 (16) 162 (13) 437 (36) 1226

Liczba osób zakażonych 
ogółem (%)

3195 (19) 2424 (15) 2896 (18) 3140 (19) 4853 (29) 16508

 

Fig. 1. The number of outbreaks of nosocomial infections with division into the provinces in years 

2011-2015 

Ryc. 1. Liczba ognisk zakae szpitalnych z podziałem na województwa w latach 2011-2015 

 

Fig. 1. The number of outbreaks of nosocomial infections with division into the provinces in years 2011-2015 
Ryc. 1. Liczba ognisk zakażeń szpitalnych z podziałem na województwa w latach 2011-2015

Ogniska zakażeń szpitalnych w PolsceOutbreaks and nosocomial infections in Poland
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Tab. II. Etiological factors in outbreaks of nosocomial infections in 2011-2015
Tab. II. Czynniki etiologiczne w ogniskach zakażeń szpitalnych w latach 2011-2015

czynnik etiologiczny / rok 2011 2012 2013 2014 2015 Suma
czynniki wirusowe

Rotawirus 75 53 69 96 66 359
Norowirus 35 20 23 17 40 135
Adenowirus 4 1 1 2 0 8
Wirus grypy - potwierdzony badaniami 16 2 22 14 9 63
Wirus grypy lub grypopodobny 3 0 0 0 3 6
Wirus paragrypy typ 3 0 0 0 0 1 1
RSV 2 3 1 2 1 9
HCV 1 0 1 0 2 4
HBV 0 0 1 0 0 1
Wirus odry 0 1 1 0 0 2
Wirus ospy wietrznej 0 1 1 4 1 7

czynniki bakteryjne
Clostridium difficile 37 82 112 124 164 519
Clostridium perfringens 2 1 0 0 0 3
Staphylococcus aureus MRSA 21 11 10 5 7 54
Staphylococcus aureus MSSA 8 10 4 2 9 33
Staphylococcus epidermidis MRSE 4 0 0 0 0 4
Streptococcus pneumoniae 0 0 1 0 0 1
Streptococcus pyogenes 2 0 0 1 1 4
Mycobacterium tuberculosis 1 1 1 0 1 4
Enterococcus faecium VRE 3 4 8 4 8 27
Enterococcus faecalis HLAR 1 0 1 0 1 3
Enterobacter cloacae 0 0 0 0 3 3
Escherichia coli 4 0 1 1 3 9
Escherichia coli ESBL 0 1 5 2 1 9
Salmonella Enteritidis 1 1 1 0 0 3
Morganella morganii 0 1 0 0 0 1
Klebsiella pneumoniae ESBL 19 14 37 28 25 123
Klebsiella pneumoniae 0 3 0 4 1 8
Klebsiella pneumoniae KPC 5 7 10 0 3 25
Klebsiella pneumoniae NDM 0 0 6 7 9 22
Klebsiella pneumoniae MBL 0 0 0 0 3 3
Klebsiella oxytoca 0 0 1 0 0 1
Klebsiella ozaenae 1 1 0 0 0 2
Enterobacter cloacae ESBL 6 2 2 1 0 11
Enterobacter cloacae 0 0 1 0 0 1
Proteus mirabilis ESBL 0 0 0 1 0 1
Serratia marcescens 0 0 1 0 0 1
Acinetobacter baumannii 27 27 28 19 26 127
Acinetobacter baumannii oporny na karbapenemy 0 0 0 6 5 11
Pseudomonas aeruginosa 15 3 7 10 10 45
Pseudomonas aeruginosa MBL 0 0 0 0 2 2
Pseudomonas fluorescens 0 0 0 0 1 1
Bordetella pertussis 1 0 0 0 0 1
Stenotrophomonas maltophilia 1 0 0 0 0 1
Xanthomonas maltophilia MBL 0 1 0 0 0 1
Achromobacter xylosoxidans 0 0 1 0 0 1

czynniki pasożytnicze
Świerzbowiec 13 14 18 11 11 67
Wesz ludzka 1 1 3 4 4 13

czynniki grzybicze
Aspergillus species 0 1 0 0 0 1
Candida glabrata oporna na flukonazol 0 0 0 0 1 1

czynniki nieokreślone
Nieokreślone 37 37 20 38 62 194
Razem 346 304 399 403 484 1936

Renata Cieślik-Tarkota, Marta Albertyńska i inni
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In recent years in Poland  the number of nosocomial 
infections caused by the bacterium C. difficile is 
increasing - in 2011 – 37 outbreaks, in 2015 - even 164 
- an increase of 343,2%. 

Outbreak caused by this  factor in 2014-2015 were 
recorded in each voivodeship. In the analized five-year 
period the most outbreaks of nosocomial infections caused 
by C. difficile occured in the Silesian Voivodeship, 97 
outbreaks (18.7%) were registered. Therefore, it must be 
stated that the problem of infections due to this factor is the 
most noticeable in hospitals of Silesia (Fig. 2). 

In Silesian Voivodeship most outbreaks caused by 
this bacteria occurred in 2013 and 2015, each of these 
years 31 cases were registered.

Some factors were not characterised due to the 
wrong direction of diagnostics or the lack of it. 
However, the number of outbreaks, which etiological 
factor was not specified, is maintaining at a constant 
level not exceeding 13%. The best situation was in 
2013, when only 20 outbreaks of nosocomial infections 
(5%) has not been described by the etiological factor.

DISCUSSION

Managers of medical entities carrying out a kind 
of therapeutic activities, in accordance to the Act of 5 
December 2008 on the prevention and combating of 
infections and communicable diseases (Dz.U. of 2016, 
No 294, item 1866), are required to report within 24 
hours the confirmed epidemic increase of the number 
of hospital acquired infections to the competent State 
Sanitary Inspector. The confirmed epidemic increase 
number of infections is the outbreak of hospital infections. 

W ostatnich latach w Polsce narasta liczba zakażeń 
szpitalnych spowodowanych bakterią C. difficile - w 2011 
roku 37 ognisk, w 2015 roku aż 164 - wzrost o 343,2%.

Ogniska wywołane ww. czynnikiem w latach 2014-
2015 rejestrowano w każdym województwie. W analizo-
wanym pięcioletnim okresie najwięcej ognisk zakażeń 
szpitalnych wywołanych C. difficile wystąpiło w woje-
wództwie śląskim, zarejestrowano tam łącznie 97 ognisk 
(18,7% ). W związku z tym stwierdzić należy, że problem 
zakażeń wywołanych tym czynnikiem najbardziej odczu-
walny jest w szpitalach województwa śląskiego (Ryc. 2).

W województwie śląskim najwięcej ognisk wy-
wołanych ww. bakterią wystąpiło w roku 2013 i 2015, 
zarejestrowano wówczas po 31 takich zdarzeń.

Część czynników nie została określona w związku 
z niewłaściwym kierunkiem prowadzonej diagnostyki 
lub jej brakiem. Jednakże liczba ognisk, w których nie 
określono czynnika etiologicznego utrzymuje się na 
stałym poziomie nieprzekraczającym 13%. Najlepiej 
sytuacja przedstawiała się w roku 2013, kiedy jedynie 
w 20 ogniskach zakażeń szpitalnych (5%) nie ustalono 
czynnika etiologicznego.

DYSKUSJA

Kierownicy podmiotów leczniczych wykonują-
cych działalność leczniczą w rodzaju świadczeń szpi-
talnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1866), są obowią-
zani do zgłaszania w ciągu 24 godzin potwierdzonego 
epidemicznego wzrostu liczby zakażeń szpitalnych 

 

Fig. 2. The total number of outbreaks of nosocomial infections caused by Clostridium difficile with 

division into the provinces in years 2011-2015 

Ryc. 2. Łczna liczba ognisk zakae szpitalnych, wywołanych Clostridium difficile w latach 2011-

2015 z podziałem na województwa 
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Ryc. 2. Łączna liczba ognisk zakażeń szpitalnych, wywołanych Clostridium difficile w latach 2011-2015 z podziałem  
              na województwa
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właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarne-
mu. Taki potwierdzony epidemicznie wzrost liczby 
zakażeń to ognisko zakażenia szpitalnego. Zakażenia 
szpitalne również zostały uwzględnione w załączniku 
do ww. ustawy „Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych”, 
tym samym wskazano, iż zdarzenia takie należy bez-
względnie zgłaszać (6, 7). Wystąpienie ogniska zaka-
żenia szpitalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie listy 
czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpital-
nych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżą-
cej sytuacji epidemiologicznej szpitala należy przesłać 
wraz z raportem wstępnym o podejrzeniu lub wystą-
pieniu ogniska epidemicznego. Natomiast w okresie 
30 dni od daty zakończenia ogniska epidemicznego 
należy sporządzić i posłać do właściwego terenowo 
PPIS raport końcowy z wygaszenia ogniska epide-
micznego (8).

Zakażenia szpitalne mogą być rejestrowanie na 
wszystkich oddziałach szpitalnych, jednak mogą po-
jawiać się częściej tam, gdzie przebywają pacjenci 
w podeszłym wieku. U osób starszych występują za-
burzenia układu immunologicznego, zaburzenia czyn-
ności narządów wewnętrznych, zaburzenia czynności 
zwieraczy, nieadekwatny odruch kaszlowy. Te wszyst-
kie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia zakażenia 
szpitalnego (9). Zakażenia szpitalne występują czę-
ściej również u wcześniaków, osób w ciężkim stanie 
klinicznym, z poważną chorobą podstawową, leczo-
nych lekami immunosupresyjnymi. Zakażenia wystę-
pujące w szpitalu mogą dotyczyć: układu moczowego, 
przewodu pokarmowego, układu oddechowego, miej-
sca operowanego (9, 10).

Opracowanie ogniska zakażenia szpitalnego za-
wsze powinno być prowadzone w oparciu o: zdefinio-
wanie przypadku uzupełnione o charakterystykę ogni-
ska, czynne wyszukiwanie przypadków innych niż 
zgłoszone na wstępnym etapie dochodzenia, potwier-
dzenie wystąpienia ogniska, przygotowanie i analizę 
czynników narażenia, formułowanie i sprawdzanie 
hipotez co do przyczyn i dróg szerzenia się zakażenia 
oraz czynników ryzyka. Podczas opracowywania ogni-
ska zakażenia szpitalnego należy zaplanować sposoby 
zwalczania zakażenia, wyeliminowania źródła zakaże-
nia i przecięcia dróg szerzenia się zakażenia (11).

Wystąpienie ogniska zakażenia szpitalnego wyma-
ga podjęcia skoordynowanych działań z zakresu izo-
lacji, dekontaminacji rąk i powierzchni, postępowania 
ze sprzętem medycznym, sprzątania, postępowania 
z czystą i brudną bielizną, odpadami medycznymi, 
dystrybucji posiłków i postępowania z naczyniami po 
spożyciu posiłków. Działania te muszą być dostoso-
wane do specyfiki ogniska, czynnika, który je wywołał 
oraz dróg szerzenia się zakażenia (12, 13, 14).

Nosocomial infections have also been included in the 
annex to the mentioned above act “The list of infections 
and infectious diseases”, this indicated that such cases 
must be reported (6,7). In accordance to the regulation 
of the Minister of Health from 23 December 2011 on the 
list of alarm factors, register of nosocomial infections and 
alarm factors and reports on the current epidemiological 
situation, the information about an outbreak of hospital 
infection must be submitted together with an introductory 
report of an epidemic outbreak or the suspicion of it. 
However, within 30 days from the date of the end of 
an epidemic outbreak, the final report of epidemic 
outbreak suppression  should be drawn up and sent to the 
appropriate District Sanitary Inspector (8). 

Nosocomial infections may be observed in all 
hospital wards, however they can appear more often 
in wards where they are elderly patients. Older 
patients may suffer from immune system disorders, 
organ dysfunction, dysfunction of the anal sphincter, 
inadequate cough reflex. All these factors increase the 
risk of hospital infections (9). Nosocomial infections are 
also more common in premature infants, people in severe 
clinical condition, with severe primary diseases, treated 
with immunosuppressive drugs. Infections that occur in 
the hospital may include: urinary tract, gastrointestinal 
tract, respiratory tract, surgical site (9, 10).

The elaboration of an outbreak of a nosocomial 
infection should always be based on: case definition 
complemented by outbreak characteristics, active search 
for cases other than those reported at the initial stage of 
the investigation, confirmation of outbreak, preparation 
and analysis of exposure factors, formulation and 
validation of hypotheses on causes and routes of spread 
of infections and risk factors. In developing the outbreak 
of nosocomial infection, you should plan ways to fight 
infection, eliminate the source of infection and cut off 
the spread of infection (11).

The outbreak of a nosocomial infection requires 
co-ordinated action in the areas of isolation, hand 
and surface decontamination, handling of medical 
equipment, cleaning, handling of clean and dirty linen, 
medical waste, distribution of meals and handling of 
dishes after meals. These actions must be adapted to 
the specificity of the outbreak, the factor that triggered 
it, and the ways of spreading the infection (12, 13, 14).

SUMMARY AND CONCLUSIONS

The outbreaks of nosocomial infections in Poland 
has been recorded since 2005, the current legal act in this 
area was the ordinance of the Minister of Health of 11 
March 2005 on the registers of occupational infections 
and reports on the occurrence of these infections (Dz. U. 
No 54, item 484). This regulation was in force until the 
end of 2011. The Ordinance of the Minister of Health of 
23 December 2011 on the list of alarm factors, register of 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Ogniska zakażeń szpitalnych na terenie Polski 
rejestrowane są od roku 2005, wówczas obowiązują-
cym aktem prawnym w tym zakresie było rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 roku 
w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz rapor-
tów o występowaniu tych zakażeń (Dz. U. Nr 54, poz. 
484). Rozporządzenie to obowiązywało do końca 2011 
roku. Obecnie obowiązującym wykonawczym aktem 
prawnym jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
23 grudnia 2011 roku w sprawie listy czynników alar-
mowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników 
alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epide-
miologicznej szpitala (Dz. U. Nr 294, poz. 1741). Na-
leży mieć świadomość, iż nie wszystkie ogniska za-
każeń szpitalnych są zgłaszane organom Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, dlatego też należy propagować 
świadomą dyscyplinę ich zgłaszania, co pozwoli na 
pełne poznanie tego zjawiska, które jest nierozłącz-
nie związane z leczeniem szpitalnym pacjentów. Nie 
ma szpitali, w których nie występują ogniska zakażeń 
szpitalnych, są tylko takie, które ich nie rejestrują, nie 
nadzorują i nie zgłaszają.

nosocomial infections and alarm factors and reports on 
the current epidemiological situation of the hospital (Dz. 
U. No 294, item 1741) is currently in force. Be aware that 
not all outbreaks of nosocomial infections are reported 
to the authorities of the State Sanitary Inspection, and 
therefore the conscious discipline of their reporting should 
be promoted, so as to fully understand the phenomenon 
that is inseparable from the hospital treatment of patients. 
There are no hospitals where there are no outbreaks of 
nosocomial infections, only those that do not register, do 
not monitor and do not report. 
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ABSTRACT

This paper is the fifth part of the series concerning the search for new preparations for antibacterial therapy and 
discussing new compounds belonging to the oxazolidinone class of antibacterial chemotherapeutics. This arti-
cle presents five new substances that are currently at the stage of clinical trials (radezolid, sutezolid, posizolid, 
LCB01-0371 and MRX-I). The intensive search for new antibiotics and antibacterial chemotherapeutics with 
effective antibacterial activity is aimed at overcoming the existing resistance mechanisms in order to effectively 
fight against multidrug-resistant bacteria, which pose a real threat to public health. The crisis of antibiotic resis-
tance can be overcome by the proper use of these drugs, based on bacteriological and pharmacological knowl-
edge. Oxazolidinones, with their unique mechanism of action and favorable pharmacokinetic and pharmacody-
namic parameters, represent an alternative way to effectively treat serious infections caused by Gram-positive 
microorganisms.

Key words: novel antibiotics, oxazolidinone, Gram-positive bacteria, radezolid, sutezolid
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STRESZCZENIE

Niniejsza praca stanowi V część cyklu dotyczącego poszukiwania nowych preparatów do terapii przeciwbak-
teryjnej i omawia nowe związki należące do kolejnej klasy chemioterapeutyków przeciwbakteryjnych: oksazo-
lidynonów. Artykuł przedstawia 5 nowych substancji znajdujących się na etapie badań klinicznych. Wszystkie 
należą do grupy oksazolidynonów (radezolid, sutezolid, posizolid, LCB01-0371 oraz MRX-I). Intensywne po-
szukiwanie nowych antybiotyków i chemioteraputyków przeciwbakteryjnych o skutecznej aktywności przeciw-
bakteryjnej jest nadzieją na pokonanie istniejących mechanizmów oporności i skuteczną walkę z wielolekoopor-
nymi bakteriami, które stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Kryzys związany z ograniczeniami 
w antybiotykoterapii może zostać pokonany jedynie w wyniku racjonalnego stosowania tych leków, opartego 
na wiedzy bakteriologicznej i farmakologicznej. Oksazolidynony dzięki unikatowemu mechanizmowi działania, 
korzystnym parametrom farmakokinetycznym i farmakodynamicznym, stanowią alternatywny sposób skutecz-
nego leczenia ciężkich zakażeń, wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie.

Słowa kluczowe: nowe antybiotyki, oksazolidynony, bakterie Gram-dodatnie
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The present article is a continuation of the series 
“Looking for the new preparations for antibacterial 
therapy,” which describes compounds that have been 
introduced for the treatment of bacterial diseases in the 
21st century, including those at the stage of clinical tri-
als. The first part of the series discusses new antibiotics 
and chemotherapeutics that have received marketing 
authorisation (1); the second part presents a group of 
β-lactam antibiotics and β-lactamase inhibitors at the 
stage of clinical trials (2); the third part deals with new 
chemotherapeutic agents from the quinolone and flu-
oroquinolone groups, and also describes hybrid com-
pounds containing quinolone as part of their molecular 
structure (3); and the fourth part presents new antibac-
terial compounds belonging to the aminoglycoside, 
macrolide and tetracycline groups (4). The fifth sec-
tion, presented here, describes new antibacterial com-
pounds belonging to the oxazolidinone group. Official 
registers and a database of clinical trials were used 
as the primary source of information on the various 
phases of clinical trials for the compounds described 
below (5). 

HISTORY OF OXAZOLIDINONES

Oxazolidinones were synthesised by a research 
group from E. I. du Pont de Nemours and Company 
(DuPont) in 1978, and their antimicrobial activity was 
discovered in 1987. The oxazolidinones are a com-
pletely synthetic group of antimicrobial agents, whose 
mechanism of action involves inhibition of protein 
synthesis by interacting with the 50S ribosomal sub-
unit and blocking the connection of aminoacyl-tRNA 
to the A site of the peptidyltransferase centre, prevent-
ing the translation process (6). The uniqueness of this 
mechanism relies upon inhibition of the early stage of 
protein synthesis at the phase of initiation of the 70S 
complex, not at the phase consisting of extension of 
the polypeptide chain, as is the case for macrolides, 
lincosamides, streptogramins, aminoglycosides, tet-
racyclines, chloramphenicol and fusidic acid. Due to 
this mechanism, MLSB cross-resistance does not apply 
to oxazolidinones (7). However, oxazolidinone-resis-
tant strains of Staphylococcus aureus and enterococci 
were identified shortly after marketing authorisation of 
linezolid, the first representative of this group (8). Bac-
terial resistance to linezolid results from the G2576U 
mutation, and rarely the T2500 mutation, in domain 
V of the 23S rRNA, causing decreased affinity to the 
chemotherapeutic agent, which is presumably a con-
sequence of therapy with this drug for too long (9). 
The maximum duration of linezolid treatment has been 
determined to be 28 days. Moreover, the emergence 
of a new type of resistance has been observed, which 
occur independently of the length of therapy and the 
previously described mutations, but may be related to 

Niniejszy artykuł jest kontynuacją cyklu prac do-
tyczących „Poszukiwania nowych preparatów do tera-
pii przeciwbakteryjnej” omawiających nowe związki 
wprowadzone do lecznictwa chorób bakteryjnych 
w XXI wieku oraz będące na etapie badań klinicznych. 
W I części omówiono nowe antybiotyki i chemiotera-
peutyki przeciwbakteryjne, które zostały dopuszczone 
do obrotu (1), w II części cyklu przedstawiono związki 
z grupy antybiotyków β-laktamowych i inhibitorów 
β-laktamaz znajdujące się na etapie badań klinicznych 
(2), natomiast III część dotyczyła nowych chemiote-
rapeutyków przeciwbakteryjnych z grupy chinolo-
nów, fluorochinolonów oraz związków hybrydowych 
posiadających w swojej strukturze cząsteczkę chino-
lonu (3). W kolejnej, IV części przedstawiono nowe 
związki przeciwbakteryjne należące do znanych od lat 
grup antybiotyków aminoglikozydowych, makrolidów 
oraz tetracyklin (4). W niniejszym artykule omówiono 
związki należące do stosunkowo młodej grupy che-
mioterapeutyków oksazolidynonów. Źródłem informa-
cji dotyczących poszczególnych faz badań klinicznych 
poniższych związków były przede wszystkim oficjalne 
rejestry i baza danych o badaniach klinicznych (5).

HISTORIA OKSAZOLIDYNONÓW

Oksazolidynony zostały zsyntetyzowane przez 
grupę badawczą z E. I. du Pont de Nemours & Co 
(DuPont) w 1978 roku, natomiast ich aktywność prze-
ciwbakteryjną odkryto w roku 1987. Jest to całkowi-
cie syntetyczna grupa związków przeciwbakteryjnych, 
których mechanizm działania polega na zahamowaniu 
syntezy białek poprzez oddziaływanie z podjednostką 
50S rybosomu i blokowaniu połączenia aminoacylo-
-tRNA z miejscem A centrum peptydylotransferazy, 
co uniemożliwia proces translacji białek (6). Unika-
towość tego mechanizmu polega na zahamowaniu 
wczesnego stadium syntezy białek na etapie tworze-
nia kompleksu inicjacyjnego 70S, a nie na wydłuża-
niu łańcucha polipeptydowego, jak ma to miejsce 
w przypadku makrolidów, linkozamidów, streptogra-
min, aminoglikozydów, tetracyklin, chloramfenikolu, 
i kwasu fusydowego. Dzięki temu mechanizmowi, 
krzyżowa oporność typu MLSB nie dotyczy oksazo-
lidynonów (7). Jednakże, oporne na oksazolidynony 
szczepy Staphylococcus aureus oraz enterokoków 
zidentyfikowano w niedługim czasie po dopuszcze-
niu linezolidu – pierwszego przedstawiciela tej grupy 
związków – do obrotu (8). Oporność bakterii na line-
zolid wynika z mutacji G2576U oraz rzadziej T2500A 
domeny V 23S rRNA skutkujących zmniejszeniem po-
winowactwa do chemioterapeutyku, co przypuszczal-
nie może wynikać z prowadzenia zbyt długotrwałej 
terapii tym lekiem (9). Określono maksymalny czas 
stosowania linezolidu, który wynosi 28 dni. Co wię-
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cej, zaobserwowano pojawienie się nowego rodzaju 
oporności, której występowanie nie jest zależne od 
długości terapii ani od pojawiających się mutacji, ale 
związane jest prawdopodobnie z obecnością genu cfr 
(chloramfenicol-florfenicol resistance). Produkt tego 
genu – metylotransferaza – odpowiedzialna jest za me-
tylację 23S rRNA w pozycji A2503. Ten mechanizm 
oporności zaobserwowano zarówno u drobnoustrojów 
Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych, a gen cfr zlo-
kalizowano w transpozonach i plazmidach szczepów 
pochodzących z różnych regionów świata, co suge-
ruje jego zdolność do łatwego rozprzestrzeniania się 
wśród różnych szczepów bakterii (9). Niemniej jednak 
oksazolidynony to jedyne chemioterapeutyki przeciw-
bakteryjne, których zarówno miejsce wiązania z ry-
bosomem, jak i mechanizm działania są odmienne od 
innych antybiotyków, które łączą się z rybosomem. 
Dzięki temu wykazują aktywność przeciwbakteryjną 
wobec szczepów bakterii Gram-dodatnich opornych 
na inne antybiotyki i odgrywają istotną klinicznie rolę 
w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez wielo-
lekooporne drobnoustroje. 

Linezolid to pierwszy przedstawiciel oksazolidy-
nonów (preparat Zyvox, Pfizer), zaaprobowany do le-
czenia przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Le-
ków (FDA, Food and Drug Administration) w kwiet-
niu 2000 r. W Polsce linezolid został zatwierdzony 
procedurą narodową przez Urząd Rejestracji Produk-
tów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych (URPLWMiPB) w lutym 2002 r. w posta-
ci produktu leczniczego o nazwie Zyvoxid.

W czerwcu 2014 r. FDA wydała zgodę na dopusz-
czenie do obrotu drugiego oksazolidynonu, produktu 
Sivextro (Cubist Pharmaceuticals, obecnie tedizolid 
firmy Merck), zawierającego fosforan tedizolidu. Te-
dizolid, w postaci proszku do sporządzania koncentra-
tu roztworu do infuzji, 200 mg oraz tabletek w takiej 
samej dawce został także zrejestrowany procedurą 
centralną przez Europejską Agencję Leków (EMA, 
European Medicines Agency) w marcu 2015 r. i jest 
dostępny we wszystkich państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (10). Nazwa, dawka i postać farma-
ceutyczna nie zostały zmienione.

NOWE ZWIĄZKI 
Z GRUPY OKSAZOLIDYNONÓW

Obecnie, na etapie badań klinicznych znajdują 
się: radezolid, sutezolid, posizolid, LCB01-0371 oraz 
MRX-I.

Radezolid (Rx-01_667, RX-1741; Rib-X Pharma-
ceuticals) to biarylowy analog linezolidu posiadający 
w swojej strukturze chemicznej pierścień triazolowy 
i fenylowy oraz heteroarylowy łańcuch. Radezolid 
charakteryzuje aktywność przeciwbakteryjna wobec 

presence of the cfr gene (chloramfenicol-florfenicol 
resistance). The product of this gene, methyltransfer-
ase, is responsible for methylation of the 23S rRNA in 
the A2503 position. This mechanism of resistance was 
observed in both Gram-positive and Gram-negative 
bacteria, and the cfr gene was found to be located in 
the transposons and plasmids of strains derived from 
different regions of the world, indicating the ability 
of this gene to spread easily between various bacteri-
al strains (9). Nevertheless, the oxazolidinones are the 
only antibacterial chemotherapeutic agents for which 
the ribosomal binding site and the mechanism of ac-
tion are different, as other antibiotics bind to the ribo-
some. Consequently, oxazolidinones exhibit antibac-
terial activity against Gram-positive bacteria that are 
resistant to other antibiotics, and play an important role 
in the clinical treatment of serious infections caused by 
multidrug resistant (MDR) microorganisms.

Linezolid was the first of the oxazolidinones 
(Zyvox, Pfizer) approved by the Food and Drug Ad-
ministration (FDA), which occurred in April 2000. 
In Poland, linezolid was approved by the national 
procedure by the Office for Registration of Medici-
nal Products, Medical Devices and Biocidal Products 
(URPLWMiPB) under the name “Zyvoxid” in Febru-
ary 2002. In June 2014, the FDA gave marketing au-
thorisation for a second oxazolidinone named “Sivex-
tro” (Cubist Pharmaceuticals, now Merck) containing 
tedizolid phosphate. Tedizolid, sold as both a powder 
for infusion (200 mg) and tablets at the same dosage, 
was also registered by central procedure by the Euro-
pean Medicines Agency (EMA) in March 2015, and is 
available in all European Union member states (10). 
The name, dosage and pharmaceutical form has not 
been changed.

NEW COMPOUNDS FROM 
THE OXAZOLIDINONES GROUP

The oxazolidinones that are currently at the stage 
of clinical trials include radezolid, sutezolid, posizolid, 
LCB01-0371 and MRX-I.

Radezolid (Rx-01_667, RX-1741; Rib-X Phar-
maceuticals) is a biaryl analogue of linezolid, pos-
sessing triazole and phenyl rings as well a heteroaryl 
chain in its chemical structure. Radezolid shows ac-
tivity against Gram-positive bacteria including meth-
icillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and 
linezolid-resistant (LinR) staphylococci, enterococci 
and streptococci. The lowest concentration of antimi-
crobial agent inhibiting growth of 90% of microbial 
strains (MIC90, Minimal Inhibitory Concentration) is 
4- to 8-times lower than the MIC90 values for linezolid, 
but 2- to 4-times higher than the MIC90 of tedizolid 
against LinR S. aureus containing the cfr gene. Ra-
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dezolid is distinguishable from linezolid and tedizol-
id by its extended spectrum of antibacterial activity, 
which includes the Gram-negative Haemophilus influ-
enzae and Moraxella catarrhalis strains (MIC90 ≤ 1 µg/
mL) (11). Coagulase-negative staphylococci exhibit no 
sensitivity to radezolid or linezolid. The MIC90 values 
of radezolid against susceptible and vancomycin-resis-
tant enterococci (VRE) does not exceed 1 µg/mL (11). 
Lawrence et al. (12) determined that the activity of ra-
dezolid with respect to linezolid was 16-times higher 
against Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia tra-
chomatis strains, 4-times greater against Legionella 
pneumophila and 2-times greater against Mycoplasma 
hominis and Ureaplasma urealyticium. The antimicro-
bial efficacy profile of radezolid suggest its use in the 
treatment of acute bacterial skin and soft tissue infec-
tions, as well as community-acquired pneumonia.

Lemaire et al. (13,14) revealed that radezolid rap-
idly accumulates in macrophages and granulocytes 
(uptake and elimination half-life is 6 and 9 minutes, 
respectively), achieving an intracellular concentra-
tion 11-fold higher than the extracellular concentra-
tion. This is a strong, reversible process which is not 
concentration-dependent, but does depend on the pH 
of the intracellular fluids. The justification for a such 
an action may be related to the large distribution vol-
ume of radezolid, which is 1.5- to 1.8-times higher 
than linezolid. This greatly improves tissue penetra-
tion and allows higher concentrations of the drug to 
reach the site of infection. Additionally, accumulation 
in the granulocytes and macrophages greatly acceler-
ates drug transport to the intralesional site. Radezolid 
can be administered once per day at a lower dose than 
linezolid (300 or 450 mg vs. 600 mg), but its advantag-
es in terms of safety were not confirmed. The results of 
phase IV clinical trials, after marketing authorisation, 
will be the authoritative tool enabling the comprehen-
sive comparison of these two medicinal products.

To date, two stages of phase II clinical trials eval-
uating the efficacy, safety and tolerance of radezolid 
in the treatment of mild to moderate community-ac-
quired pneumonia and uncomplicated skin and soft tis-
sue infection have been completed. Both projects were 
carried out by Melinta Therapeutics, Inc., and in both 
cases, no serious adverse effects were observed, only 
mild diarrhoea, nausea, headaches, etc. (5).

Sutezolid (PNU-100480, PF-02341272; Sequella/
Pfizer) is a derivative of linezolid that possess a thio-
morpholine substituent in place of a morpholine ring. 
In 1999, Cynamon et al. (15) demonstrated that the 
administration of sutezolid (100 mg/kg body weight/
day) with the conventionally applied antimycobacte-
rial drugs (rifampicin, isoniazid and pyrazinamide) 
caused a 2 log10 reduction in CFU/mL in the first two 
months of use. The results of these studies indicate that 

ziarenkowców Gram-dodatnich włączając oporne na 
metycylinę szczepy Staphylococcus aureus (MRSA, 
methicillin-resistant S. aureus) oraz oporne na linezo-
lid (LinR, linezolid-resistant) gronkowce, enterokoki 
i paciorkowce. Minimalne stężenie hamujące wzrost 
90% drobnoustrojów (MIC90, Minimal Inhibitory Con-
centration) jest 4-8 razy mniejsze od wartości MIC90 
dla linezolidu, ale 2-4 razy większe od wartości MIC90 
dla tedizolidu wobec LinR S. aureus zawierających gen 
cfr. Radezolid istotnie wyróżnia od linezolidu i tedizo-
lidu spektrum przeciwbakteryjne poszerzone o Gram-
-ujemne szczepy Haemophilus influenzae oraz Mora-
xella catarrhalis (MIC90 ≤ 1 µg/mL) (11). Gronkowce 
koagulazo-ujemne nie wykazują wrażliwości zarówno 
na radezolid, jak i linezolid. Wartości MIC90 wobec 
wrażliwych i opornych na wankomycynę enteroko-
ków (VRE, vancomycin-resistant Enterococcus) nie 
przekraczają 1 µg/mL (11). Lawrence i wsp. (12) okre-
ślili aktywność radezolidu w odniesieniu do linezolidu 
jako 16 razy większą wobec szczepów Mycoplasma 
pneumoniae i Chlamydia trachomatis, 4 razy większą 
wobec Legionella pneumophila oraz 2 razy większą 
wobec Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyti-
cium. Profil skuteczności przeciwdrobnoustrojowej ra-
dezolidu sugeruje zastosowanie tego związku w terapii 
ostrych bakteryjnych zakażeń skóry i tkanek miękkich 
oraz pozaszpitalnego zapalenia płuc.

Lemaire i wsp. (13,14) wykazali, że radezolid aku-
muluje się w makrofagach i granulocytach w bardzo 
szybkim tempie (okres półtrwania wychwytu i elimi-
nacji wynosi odpowiednio 6 i 9 minut) osiągając stę-
żenie wewnątrzkomórkowe 11-krotnie większe niż na 
zewnątrz komórki. Jest to proces odwracalny, gwał-
towny i niezależny od stężenia, natomiast zależny od 
wartości pH płynów wewnątrzkomórkowych. Uzasad-
nieniem takiej sytuacji może być duża objętość dystry-
bucji radezolidu, 1,5 – 1,8 razy większa od linezolidu, 
co znacznie poprawie penetrację tkankową i pozwala 
na osiągnięcie większych stężeń leku w miejscu zaka-
żenia. Dodatkowo, akumulacja w makrofagach i gra-
nulocytach w wysokim stopniu przyspiesza transport 
leku do miejsca chorobowo zmienionego. 

Radezolid może być podawany raz na dobę w daw-
ce mniejszej niż linezolid (300 lub 450 mg vs 600 mg), 
niemniej nie udowodniono jego zalet pod kątem bez-
pieczeństwa stosowania wobec linezolidu. Dopiero 
rezultaty IV fazy badań klinicznych po dopuszczeniu 
leku do obrotu będą miarodajnym narzędziem do po-
równania obu produktów leczniczych.

Aktualnie zostały zakończone dwa etapy II fazy ba-
dań klinicznych nad skutecznością, bezpieczeństwem 
i tolerancją radezolidu w terapii łagodnego i umiarko-
wanego pozaszpitalnego zapalenia płuc, a także nie-
powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich. Oba 
projekty były prowadzone przez Melinta Therapeutics, 
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sutezolid may have a significant effect on shortening 
tuberculosis treatment time.

The MIC values of sutezolid were reported to be 
0.03–0.5 µg/mL against five susceptible strains of My-
cobacterium tuberculosis and five strains that are resis-
tant to isoniazid, rifampicin, ethambutol and strepto-
mycin (16). Furthermore, the metabolites of sutezolid, 
sulfoxide (PNU-101603) and sulfone (PNU-101244) 
exhibited a similar level of antimycobacterial activity.

The efficacy of sutezolid was found to be compara-
ble to isoniazid in an in vivo mouse model (17). Strong 
bactericidal activity of this compound, and an ability to 
increase this effect when combined with other first-line 
drugs for treatment of tuberculosis, has been shown 
(17). Like the other oxazolidinones, sutezolid exhibits 
a time-dependent pharmacokinetic profile.

The company Sequella, Inc. completed three 
projects related to the introduction of sutezolid to the 
market. The first stage of phase I clinical trials evalu-
ating the safety, tolerance and pharmacokinetics, and 
for the first time the antimycobacterial efficacy, was 
completed in August 2009. The drug was administered 
once daily as a suspension at doses increasing from 
35–100 mg to 1000–1500 mg (5). The second stage of 
the phase I clinical trial to assess the safety, tolerance, 
pharmacokinetics and pharmacodynamics of sutezolid 
in multiple ascending doses (100–600 mg twice dai-
ly or 1200 mg once daily for 14 days) was completed 
in May 2010 (5). It was found that sutezolid is well 
tolerated, even at high doses. A phase II clinical trials 
was completed in December 2011, including previous-
ly untreated patients with positive drug-sensitive tu-
berculosis in sputum. Sutezolid was administered at a 
dose of 1200 mg/day for 14 days, and a combination of 
rifampicin (150 mg), isoniazid (75 mg), pyrazinamide 
(400 mg) and ethambutol (275 mg) was used as the 
reference drug (5). So far, leading clinical research has 
proved that sutezolid exhibits a more favourable safety 
profile than linezolid. Each of the applied doses was 
well tolerated, and did not cause any serious adverse 
reactions (18). After administration of sutezolid at ei-
ther 600 mg twice per day or 1200 mg once per day, the 
maximum concentration (Cmax) was found to be 0.9 and 
2.0 µg/mL, respectively, with the biological elimina-
tion half-life (T1/2) equal to 2.9 and 3.4 hours, respec-
tively, in healthy volunteers. The extent of bioavail-
ability (EBA) studies recommended administration of 
sutezolid at 600 or 1200 mg once per day. Unfortu-
nately, despite satisfactory results in clinical trials, the 
future of sutezolid is uncertain. In 2013, Sequella, Inc. 
purchased all the rights to develop and commercialise 
sutezolid worldwide from Pfizer, although the intellec-
tual property belongs to Johns Hopkins University in 
Baltimore, USA. In the opinion of Andrews (19), ex-
clusive rights are a major threat to the availability of 
the drug and its eventual price.

Inc. W obu przypadkach nie zaobserwowano wystą-
pienia poważnych działań niepożądanych, jedynie ła-
godną biegunkę, nudności, bóle głowy itp. (5). 

Sutezolid (PNU-100480, PF-02341272; Sequ-
ella/Pfizer) to pochodna linezolidu, która w miejscu 
pierścienia morfolinowego posiada tiomorfolinę. Już 
w 1999 r. Cynamon i wsp. (15) wykazali, że podanie 
sutezolidu (100 mg/kg m.c./dzień) ze standardowo sto-
sowanymi lekami przeciwprątkowymi (ryfampicyną, 
izoniazydem i pirazynamidem) powoduje spadek licz-
by bakterii powyżej 2 log10 CFU/mL w ciągu pierw-
szych dwóch miesięcy stosowania. Rezultaty tych ba-
dań wskazują, że sutezolid może mieć istotny wpływ 
na skrócenie czasu leczenia gruźlicy.

Wartości MIC dla sutezolidu wynoszą 0,03 – 0,5 
µg/mL wobec pięciu wrażliwych i pięciu opornych na 
izoniazyd, ryfampicynę, etambutol i streptomycynę 
szczepów Mycobacterium tuberculosis (16). Co istot-
ne, metabolity sutezolidu: sulfotlenek (PNU-101603) 
i sulfon (PNU-101244) wykazują podobny poziom ak-
tywności przeciwprątkowej.

W badaniu in vivo na modelu mysim stwierdzono, 
że skuteczność sutezolidu jest porównywalna do izo-
niazydu (17). Wykazano silne działanie bakteriobójcze 
sutezolidu oraz zdolność do zwiększania tego efektu 
w kombinacji z innymi lekami pierwszego rzutu stoso-
wanymi w terapii gruźlicy (17). Podobnie jak pozosta-
łe oksazolidynony, sutezolid wykazuje profil skutecz-
ności przeciwbakteryjnej zależny od czasu. 

Firma Sequella, Inc. zakończyła trzy projekty 
związane z wprowadzeniem sutezolidu do obrotu. 
W sierpniu 2009 r. ukończono pierwszy etap I fazy 
badań klinicznych nad bezpieczeństwem, tolerancją, 
farmakokinetyką i po raz pierwszy skutecznością prze-
ciwprątkową. Lek podawano zdrowym ochotnikom 
doustnie, w postaci zawiesiny, w dawce wzrastającej, 
od 35 mg - 100 mg do 1000 - 1500 mg raz na dobę (5). 
W maju 2010 r. zakończył się drugi etap I fazy badań 
klinicznych nad bezpieczeństwem, tolerancją, farma-
kokinetyką i farmakodynamiką sutezolidu w dawce 
wielokrotnej, wzrastającej (100 mg – 600 mg dwa razy 
na dobę lub 1200 mg raz dzienne przez 14 dni) (5). 
Stwierdzono, że sutezolid jest dobrze tolerowany na-
wet w wysokich dawkach. II faza badań klinicznych 
z udziałem uprzednio nieleczonych pacjentów z dodat-
nim posiewem z plwociny w kierunku lekowrażliwej 
gruźlicy płuc została zakończona w grudniu 2011 r.  
Sutezolid był podawany w dawce 1200 mg/dzień przez 
okres 14 dni, a jako lek porównawczy zastosowano 
kombinację ryfampicyny (150 mg), izoniazydu (75 
mg), pirazynamidu (400 mg) i etambutolu (275 mg) 
(5). Dotychczas prowadzone badania kliniczne nad su-
tezolidem pozwoliły wnioskować, że związek przeja-
wia korzystniejszy profil bezpieczeństwa w porówna-
niu do linezolidu. Każda z zastosowanych dawek była 
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Posizolid (AZD5847, AZD2563; AstraZeneca) is a 
derivative of linezolid that possesses two fluorine at-
oms attached to the phenyl molecule. This is the only 
compound from the oxazolidinone group with two 
chiral centres. Posizolid was originally intended for 
the treatment of staphylococcal infections, to be ad-
ministered orally or intravenously once per day, as a 
valuable alternative to linezolid administered twice a 
day. The spectrum of antimicrobial activity includes 
staphylococci, pneumococci and enterococci (MIC 
values in the range of 0.25–2 µg/mL). At a concen-
tration of 2 µg/mL, posizolid inhibited the growth of 
98% of strains of Gram-positive bacteria, including 
methicillin-sensitive and methicillin-resistant S. au-
reus, coagulase-negative staphylococci, Enterococcus 
spp., Streptococcus spp. and Corynebacterium spp. 
(20). Non-fermenting Gram-negative bacteria and 
pathogens from the Enterobacteriaceae family exhib-
ited MIC values above 128 µg/mL, and only the MIC 
values for Moraxella and Haemophilus strains did not 
exceed 8 µg/mL (20). However, clinical trials testing 
posizolid for the treatment of staphylococcal infec-
tions were discontinued in 2002 due to the unfavour-
able pharmacokinetics of the drug administered paren-
terally to healthy volunteers. As posizolid shows better 
activity than linezolid against extracellular and intra-
cellular growing M. tuberculosis strains, studies on 
the use of posizolid for the treatment of drug-resistant 
tuberculosis have begun. Scientists from AstraZeneca 
demonstrated that this compound acted slightly syn-
ergistically in combination with isoniazid, rifampicin, 
ethambutol, streptomycin and moxifloxacin, showing 
fractional inhibition concentration values (FIC) in the 
range of 0.8–1.2 (21). The phenomenon of synergism 
is confirmed if the value of the FIC index is less to or 
equal to 0.5, whereas antagonism is shown by an FIC 
value higher than or equal to 2 (22).

AstraZeneca completed two stages of phase I clin-
ical trials in 2010. The first project concerned the safe-
ty, tolerability and pharmacokinetics of the AZD5847 
compound, which was administered orally to healthy 
volunteers. The effect of food intake on the pharma-
cokinetics of the drug has also been studied. The sec-
ond project included assessing the safety and control 
of posizolid concentrations in the blood after admin-
istration of multiple ascending doses within a 14-day 
period. Analysis of the results revealed that the bio-
availability of the drug in patients that did not receive 
regular meals was only 30% after administration of the 
1200 mg dose, but the drug absorption was corrected 
after food consumption. The maximum concentration 
(Cmax) was 2.6 µg/mL in patients that were starved and 
5.7 µg/mL in patients that received regular meals, and 
the biological half-life of the drug (T1/2) was equal to 
8 hours (23). Unfortunately, the increase in the maxi-

dobrze tolerowana i nie wywołała ciężkich działań 
niepożądanych u pacjentów (18). Po podaniu sutezo-
lidu odpowiednio 600 mg dwa razy dziennie i 1200 
mg raz dziennie, stężenie maksymalne (Cmax) wynosiło 
0,9 i 2,0 µg/mL przy okresie biologicznego półtrwania 
leku (T1/2) równym 2,9 i 3,4 godziny u zdrowych ochot-
ników. Przeprowadzone badania stopnia dostępności 
biologicznej leku (EBA, extend of bioavailability) za-
lecają podanie 600 i 1200 mg sutezolidu raz na dobę. 
Niestety mimo zadowalających wyników badań, przy-
szłość sutezolidu jest niepewna. W 2013 r. Sequella, 
Inc. nabyła od firmy Pfizer wyłączne prawa na całym 
świecie do opracowania i komercjalizacji sutezolidu, 
a własność intelektualna spoczęła po stronie Uniwer-
sytetu Johna Hopkinsa w Baltimore, USA. W opinii 
Andrews (19) wspomniana wyłączność stanowi istot-
ne zagrożenie dla dostępności leku i jego ewentualnej, 
przyszłej ceny.

Posizolid (AZD5847, AZD2563; AstraZeneca) to 
pochodna linezolidu, która w cząsteczce fenylowej 
posiada przyłączone dwa atomy fluoru. Jest to jedyny 
związek z grupy oksazolidynonów, który posiada dwa 
centra chiralne. Pierwotnie posizolid miał być zasto-
sowany do leczenia zakażeń gronkowcowych, przyj-
mowany w postaci doustnej lub dożylnej raz na dobę, 
co stanowiłoby korzystną alternatywę w stosunku do 
linezolidu zażywanego dwa razy dziennie. Spektrum 
aktywności przeciwbakteryjnej posizolidu obejmuje 
gronkowce, pneumokoki i enterokoki (wartości MIC 
mieszczą się w zakresie 0,25 – 2 µg/mL). W stęże-
niu 2 µg/mL hamuje on wzrost 98% badanych szcze-
pów bakterii Gram-dodatnich, w tym wrażliwych, jak 
i opornych na metycylinę S. aureus, koagulazo-ujem-
nych gronkowców, Enterococcus spp., Streptococcus 
spp. oraz Corynebacterium spp. (20). Niefermentujące 
pałeczki Gram-ujemne oraz patogeny z rodziny Ente-
robacteriaceae wykazują wartości MIC powyżej 128 
µg/mL, jedynie dla szczepów z rodzajów Moraxella 
i Haemophilus wartości te nie przekraczają 8 µg/mL 
(20). Jednakże, badania w kierunku zastosowania po-
sizolidu w terapii zakażeń gronkowcowych zostały 
przerwane w 2002 r. z powodu niekorzystnej farmako-
kinetyki leku w postaci parenteralnej po podaniu zdro-
wym ochotnikom. W związku z lepszą od linezolidu 
aktywnością związku wobec zewnątrzkomórkowych 
i wewnątrzkomórkowych aktywnie rosnących prąt-
ków M. tuberculosis, rozpoczęto badania nad przezna-
czeniem posizolidu do leczenia gruźlicy lekoopornej. 
Naukowcy z AstraZeneca udowodnili, że związek 
w kombinacji z izoniazydem, ryfampicyną, etambu-
tolem, streptomycyną oraz moksyfloksacyną działa 
nieco synergistycznie wykazując wartości indeksu 
FIC (FIC, Fractional Inhibition Concentration) w za-
kresie 0,8 – 1,2 (21). Zjawisko synergizmu stwierdza 
się, gdy wartość indeksu FIC jest niższa lub równa 0,5; 
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mum concentration was disproportionate to the dose. 
The National Institute of Allergy and Infectious Dis-
eases (NIAID) completed a study in December 2013 
which assessed the early bacterial activity (EBA) of 
posizolid. Posizolid was administered to patients with 
positive pulmonary tuberculosis at the following dos-
es: 500 mg once or twice daily, 1200 mg once daily, 
or 800 mg twice daily. As a comparative drug, Rifa-
four was administered, containing rifampicin, iso-
niazid, pyrazinamide and ethambutol. As a result of 
administration of the high doses of posizolid, a re-
versible change in the number of red blood cells and 
reticulocytes was observed. Unfortunately, 17 cases 
of life- and health-threatening adverse reactions were 
recorded, including hepatotoxicity and haematolog-
ic toxicity. While the future of sutezolid is uncertain, 
the situation for posizolid is much more complex. In 
February 2016, information regarding the suspension 
of clinical trials with posizolid appeared, which practi-
cally excludes the chance to introduce posizolid to the 
market (24).

LCB01-0371 (LegoChem Biosciences) is a 
chemical compound possessing tetrahydrotriazine 
in its structure, called cyclical amidrazone in the 
nomenclature. It is a cyclohexene ring trisubstituted by 
nitrogen. The MIC90 values of this compound are similar 
to linezolid, but it should be noted that its activity against 
methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci, 
Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium and 
VRE shows MIC90 values in the range of 0.5–2 µg/
mL, which is the same or even lower than the values 
for linezolid, oxacillin, erythromycin, ciprofloxacin, 
moxifloxacin, gemifloxacin and vancomycin, as well 
as for the combination of quinupristin and dalfopristin 
(25). The LCB01-0371 compound is also effective 
against M. tuberculosis strains. In a mouse model, 
myelosuppression was found in 25%, 80% and 2% of 
subjects after applying linezolid, tedizolid and LCB01-
0371, respectively, for 21 days (26). Furthermore, 
LCB01-0371 shows good bioavailability after both 
oral and intravenous administration. 

In the USA, this compound is at the stage of 
preclinical studies. South Korea, on the other hand, 
has already completed five projects, with another two 
projects that will soon begin recruitment. The first 
project of the phase I clinical trial was completed in 
February 2013, which assessed the safety, tolerability, 
pharmacokinetics and pharmacodynamics of LCB01-
0371 in healthy men. The study was conducted with 
linezolid at a dose of 600 mg as the comparative drug. 
The LCB01-0371 compound was administered to five 
groups at single oral doses of 50, 100, 200, 400 and 
600 mg (5). In December 2013, and then in January 
2015, the next two stages of the phase I clinical trial 
were completed. In this stage, ascending doses of 800 

natomiast antagonizmu – gdy wartość indeksu FIC jest 
wyższa lub równa 2 (22).

Firma AstraZeneca ukończyła w 2010 r. dwa etapy 
I fazy badań klinicznych. Pierwszy projekt dotyczył 
bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki związku 
AZD5847 podawanego doustnie zdrowym ochotni-
kom. Badano także wpływ spożywanego jedzenia na 
farmakokinetykę leku. Drugi projekt obejmował bez-
pieczeństwo i kontrolę stężeń posizolidu we krwi po 
przyjęciu wzrastających dawek wielokrotnych doust-
nie w okresie 14 dni. Analizując rezultaty, można za-
uważyć, że biodostępność leku u pacjentów nieprzyj-
mujących posiłków regularnie wynosiła jedynie 30% 
po przyjęciu dawki 1200 mg, niemniej po spożyciu je-
dzenia wchłanianie było prawidłowe. Stężenie maksy-
malne (Cmax) wynosiło 2,6 µg/mL u osób głodujących 
i 5,7 µg/mL u przyjmujących posiłki regularnie, przy 
okresie biologicznego półtrwania leku (T1/2) równym 
8 godzin (23). Niestety, wzrost stężenia maksymal-
nego był nieproporcjonalny do przyjmowanej dawki. 
W grudniu 2013 r. Narodowy Instytut Alergii i Chorób 
Zakaźnych (NIAID, National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases) zakończył badania nad stopniem 
dostępności biologicznej leku. Posizolid był przyjmo-
wany w dawce 500 mg raz lub dwa razy dziennie, 1200 
mg raz dziennie, a także 800 mg dwa razy na dobę przez 
pacjentów z dodatnim wywiadem z kierunku gruźlicy 
płuc. Jako lek porównawczy zastosowano Rifafour, 
lek złożony zawierający ryfampicynę, izoniazyd, pi-
razynamid i etambutol. W rezultacie przyjmowania 
wysokich dawek posizolidu zaobserwowano odwra-
calne zmiany w liczbie czerwonych krwinek i retyku-
locytów. Niestety zanotowano 17 przypadków działań 
niepożądanych zagrażających życiu i zdrowiu pacjen-
tów, w tym hepatotoksyczność i toksyczność wobec 
układu krwiotwórczego. O ile przyszłość sutezolidu 
jest nieokreślona, sytuacja posizolidu jest znacznie 
trudniejsza. W lutym 2016 r. pojawiła się informacja 
o wstrzymaniu badań klinicznych nad posizolidem, co 
praktycznie wyklucza szansę na wprowadzenie tego 
związku na rynek (24). 

LCB01-0371 (LegoChem Biosciences) to związek 
chemiczny posiadający w swojej strukturze tetrahy-
drotriazynę, nazywaną w nomenklaturze cyklicznym 
amidrazonem. Jest to pierścień cykloheksenu trój-
podstawiony azotem. Wartości MIC90 tego związku są 
zbliżone do linezolidu, jednak należy zwrócić uwagę 
na jego skuteczność wobec opornych na metycylinę 
gronkowców koagulazo-ujemnych, szczepów Ente-
rococcus faecalis, Enterococcus faecium oraz opor-
nych na wankomycynę ziarenkowców, gdzie wartości 
MIC90 mieszczą się w zakresie 0,5 – 2 µg/mL i są takie 
same lub niższe od linezolidu, oksacyliny, erytromycy-
ny, cyprofloksacyny, moksyfloksacyny, gemifloksacy-
ny, wankomycyny, a także chinuprystyny z dalfopry-
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styną (25). Związek LCB01-0371 jest także skuteczny 
wobec prątków M. tuberculosis. Odwracalna mielo-
supresja, zahamowanie czynności szpiku kostnego to 
działanie niepożądane, które zarejestrowano po 4-6 
tygodniach stosowania linezolidu. W modelu mysim 
stwierdzono mielosupresję u 25%, 80% oraz 2% osob-
ników po zastosowaniu przez okres 21 dni odpowied-
nio linezolidu, tedizolidu i LCB01-0371 (26). Ponadto, 
związek LCB01-0371 wykazuje dobrą biodostępność 
zarówno po podaniu doustnym, jak i dożylnym. 

W Stanach Zjednoczonych związek znajduje się 
na etapie badań przedklinicznych. Natomiast, w Ko-
rei Południowej ukończono już pięć projektów, a do 
kolejnych dwóch w niedługim czasie rozpocznie się 
rekrutacja. Pierwszy projekt I fazy badań klinicznych 
został zakończony w lutym 2013 r. i dotyczył okre-
ślenia bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki 
i farmakodynamiki związku LCB01-0371 u zdrowych 
mężczyzn. Badania prowadzono z zastosowaniem li-
nezolidu w dawce 600 mg, jako leku porównawczego. 
Związek LCB01-0371 podawano doustnie w 5 grupach, 
w pojedynczej dawce 50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg 
i 600 mg (5). W grudniu 2013 r., a następnie w styczniu 
2015 r. zakończono kolejne dwa etapy I fazy badań kli-
nicznych, które w odróżnieniu od poprzednich opierały 
się na podaniu dawki wielokrotnej 800 mg i 1200 mg 
zdrowym mężczyznom. Nie zaobserwowano poważ-
nych działań niepożądanych. W grudniu 2015 r. zakoń-
czono ostatnie dwa projekty I fazy badań klinicznych, 
w których określano wpływ spożywanych posiłków na 
kinetykę leku. Nie opublikowano wyników przepro-
wadzonych badań klinicznych, pojawiają się jedynie 
ogólne informacje o bardzo dobrej tolerancji leku przy 
stosowaniu powyżej 7 dni (do 3 tygodni) oraz wystąpie-
niu pewnej liczby działań niepożądanych. We wrześniu 
2016 r. rozpoczęła się rekrutacja do I fazy badań kli-
nicznych dotyczącej oceny bezpieczeństwa, tolerancji 
i farmakokinetyki związku LCB01-0371 przyjmowane-
go w dawce 400 mg, dożylnie. Z kolei w październiku 
2016 r. zostanie uruchomiona rekrutacja, dotycząca po 
raz pierwszy nie zdrowych ochotników, lecz chorych 
na gruźlicę płuc obejmującą II fazę badań klinicznych 
tego związku. Sponsorem wszystkich badań jest firma 
LegoChem Biosciences, a organem nadzorującym Ko-
reańska Agencja ds. Żywności i Leków (5).

Struktura chemiczna związku MRX-I (MicuRx) 
jest zbliżona do posizolidu, jednakże w pierścieniu fe-
nylowym następuje potrójna substytucja fluorem, a na 
dystalnych końcach cząsteczki po obu stronach obecne 
są heterocykliczne podstawniki. Związek MRX-I wy-
kazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową porówny-
walną do linezolidu wobec MRSA (27). Poza tym, po-
dobnie jak pozostałe oksazolidynony, jest skuteczny in 
vitro wobec szczepów VRE i opornych na penicylinę 
Streptococcus pneumoniae (28). Podobnie jak związek 

and 1200 mg were administered to healthy men, with 
no serious adverse reactions observed. In December 
2015, the last two projects of the phase I clinical trial, 
which determined the effect of meal consumption on 
the kinetics of the drug, were completed. The results 
of the clinical trials were not published, but general 
information reported very good tolerability when 
administered for 3 weeks, and the occurrence of a 
number of side effects. In September 2016, recruitment 
started for a phase I clinical trial to assess the safety, 
tolerability and pharmacokinetics of LCB01-0371 
administered intravenously at a dose of 400 mg. 
In October 2016, recruitment for volunteers with 
pulmonary tuberculosis began for the phase II clinical 
trials of this compound. LegoChem Biosciences, Inc. 
funded all studies regarding this compound, with the 
Korean Food and Drug Administration acting as the 
supervisory institution (5).

The chemical structure of the MRX-I compound 
(MicuRx) is similar to posizolid; however, it has a triple 
fluorine substitution in the phenyl ring, and heterocyclic 
substituents are present on both sides of the distal ends 
of the molecule. MRX-I exhibits antimicrobial activity 
against MRSA, which is comparable to linezolid (27). 
In addition, it is effective against VRE strains and 
penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae in vitro, 
like the other oxazolidinones (28). Similar to LCB01-
0371, MRX-I has a significantly lower potential for 
myelosuppression, also showing 3- to 5-times weaker 
inhibition of monoamine oxidase when compared to 
linezolid (29). This type of inhibition may enhance the 
effect of serotonergic and adrenergic drugs, leading to 
the risk of serotonin syndrome.

A compound named LCB01-0062 (LegoChem 
Biosciences) is currently at the stage of preclinical 
trials. It has in vitro antibacterial activity including 
MRSA, coagulase-negative staphylococci, methicillin-
resistant enterococci and VRE (30). This compound 
has been demonstrated to be 4- to 8-fold more effective 
than linezolid, as confirmed in vivo in a mouse model 
(30).

LegoChem Biosciences conducts preclinical stud-
ies on the LCB01-0699 compound, also belonging to 
the oxazolidinone group, but only limited information 
on this compound is available.

It should be mentioned that cadazolid (ACT-
179811; Actelion Pharmaceuticals) is also at the stage 
of clinical trials. This is a hybrid compound that com-
bines two pharmacophoric systems, oxazolidinone and 
quinolone. Cadazolid was presented in part III of this 
series (3). Actelion Pharmaceuticals is currently re-
cruiting participants to phase III clinical trials for the 
treatment of Clostridium difficile infection (5).

In addition, the novel compounds Tarocin A and 
Tarocin B, which do not have any antimicrobial prop-
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LCB01-0371, MRX-I wykazuje znacznie niższy po-
tencjał mielosupresji i jest 3-5 razy słabszym inhibito-
rem monoaminooksydazy w porównaniu do linezolidu 
(29). Tego rodzaju inhibicja może nasilać działanie 
leków adrenergicznych i serotoninergicznych, prowa-
dząc do ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego. 

Na etapie badań przedklinicznych znajduje się zwią-
zek oznaczony akronimem LCB01-0062 (LegoChem 
Biosciences), którego spektrum aktywności przeciwbak-
teryjnej in vitro obejmuje szczepy MRSA, gronkowce 
koagulazo-ujemne oporne na metycylinę oraz enterokoki 
oporne na wankomycynę (30). Wykazano, że związek 
jest 4-8 razy bardziej skuteczny niż linezolid, co zostało 
potwierdzone in vivo w modelu mysim (30). LegoChem 
Biosciences prowadzi także badania przedkliniczne nad 
związkiem oznaczonym jako LCB01-0699, który także 
należy do oksazolidynonów, jednakże brak szerszych in-
formacji na temat tego związku.

Należy dodać, że na etapie badań klinicznych 
znajduje się także kadazolid (ACT-179811; Actelion 
Pharmaceuticals) – hybryda złożona z dwóch układów 
farmakoforowych: oksazolidynonu i chinolonu. Ka-
dazolid został przedstawiony w części III niniejszego 
cyklu (3). Aktualnie Actelion Pharmaceuticals rekru-
tuje pacjentów do fazy III badań klinicznych w terapii 
biegunek o etiologii Clostridium difficile (5). 

Ponadto, odkryto nowe związki Tarocin A i Taro-
cin B, które choć same nie mają właściwości przeciw-
bakteryjnych, to przywracają skuteczność wybranych 
antybiotyków β-laktamowych wobec opornych na 
metycylinę gronkowców. Tarocin A należy do grupy 
oksazolidynonów, natomiast Tarocin B do benzimida-
zoli (31). Oba związki, to inhibitory syntezy kwasów 
tejchojowych, będących składnikami ściany komórko-
wej bakterii Gram-dodatnich. Kwasy tejchojowe od-
grywają złożoną rolę w proliferacji bakterii, przebiegu 
zakażenia i odpowiedzi na antybiotykoterapię. Pozba-
wienie drobnoustrojów zdolności do syntezy kwasów 
tejchojowych  pozwala na przywrócenie wrażliwości 
na antybiotyk, nawet w obecności białka PBP2a (31). 
Pomimo tego, że Tarocin A i B nie wykazują samo-
dzielnie efektywności przeciwbakteryjnej, udowod-
niono ich synergistyczne działanie z imipenem i di-
kloksacyliną, których wartości MIC zmniejszyły się 
ponad 50-krotnie wobec szczepów MRSA i MRSE. 
Wyniki badań in vitro potwierdzono in vivo w modelu 
mysim. Tarocin A i Tarocin B stanowią olbrzymi po-
tencjał aplikacyjny.

PODSUMOWANIE

Linezolid jest pierwszym przedstawicielem ok-
sazolidynonów, dopuszczonym do obrotu w 2000 r. 
W wyniku jego stosowania zaobserwowano szereg 
działań niepożądanych. Linezolid jest toksyczny dla 

erties, can restore the activity of selected β-lactam anti-
biotics against methicillin-resistant staphylococci. Ta-
rocin A belongs to the oxazolidinone group, while Ta-
rocin B to the benzimidazoles (31). Both compounds 
inhibit the synthesis of teichoic acids, which are com-
ponents of the cell wall of Gram-positive bacteria. Te-
ichoic acids play an important role in the proliferation 
of bacteria, the course of infection and response to 
antibiotic therapy. Inhibition of the microbial capaci-
ty to synthesise teichoic acids allows the sensitivity of 
antibiotics to be restored, even in the presence of the 
PBP2 protein (31). Despite the fact that Tarocin A and 
Tarocin B do not independently exhibit antimicrobi-
al activity, a synergistic effect with imipenem and di-
cloxacillin has been shown, for which the MIC values 
against strains of MRSA and MRSE were decreased 
more than 50-fold. The in vitro activity of these com-
pounds was confirmed in vivo in a mouse model. Ta-
rocin A and Tarocin B represent compounds with huge 
application potential.

CONCLUSIONS

Linezolid was the first representative of the 
oxazolidinones, and has had marketing authorisation 
since 2000. A series of adverse reactions have been 
reported as a result of its administration, as linezolid is 
toxic to the mitochondria of human cells. This is due 
to the similarity between mitochondrial and bacterial 
ribosomes, which can manifest as lactic acidosis or 
peripheral neuropathy. It is also a weak inhibitor of 
monoamine oxidase, and therefore, linezolid can 
enhance the effect of serotonergic and adrenergic 
drugs, leading to serotonin syndrome. In addition, 
thrombocytopenia and anaemia rarely occur. However, 
the unique mechanism of action of linezolid, combined 
with its antimicrobial activity against multidrug 
resistant strains of Gram-positive bacteria, makes 
it a drug reserved for use only in the case of serious 
infections, for which treatment with antibiotics already 
on the market have been ineffective. Moreover, 
the undoubted advantage of oxazolidinones is their 
excellent bioavailability via the oral route, ensuring 
patient comfort. The search for new compounds from 
this group with a good safety profile, wide spectrum of 
antimicrobial activity and favourable pharmacokinetics 
is extremely important.

The improved efficacy and good tolerability of the 
drug is dependent on its pharmacokinetic properties. 
Radezolid shows good penetration into tissues, as 
evidenced by a large distribution volume, as well 
as weak binding to plasma, which may lead to an 
agent uncontrolled increase into the free fraction, 
and consequently, severe adverse reactions. The 
activity of radezolid against Gram-negative strains 
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mitochondriów komórek ludzkich ze względu na po-
dobieństwo między rybosomami bakteryjnymi i mito-
chondrialnymi, co może objawiać się w postaci kwasi-
cy mleczanowej lub neuropatii obwodowej. Jest także 
słabym inhibitorem monoaminooksydazy, może więc 
nasilać działanie leków adrenergicznych i serotoniner-
gicznych, prowadząc do wystąpienia zespołu seroto-
ninowego. Ponadto występuje, choć rzadko, małopłyt-
kowość i niedokrwistość. Jednakże linezolid, dzięki 
unikatowemu mechanizmowi działania, a także aktyw-
ności przewciwbakteryjnej wobec wielolekopornych 
szczepów bakterii Gram-dodatnich, to lek zarezerwo-
wany do użycia jedynie w przypadkach ciężkich za-
każeń, których leczenie dotychczas stosowanymi an-
tybiotykami jest nieskuteczne. Co więcej, niewątpliwą 
zaletą oksazolidynonów jest ich doskonała biodostęp-
ność przy podaniu drogą doustną, co zapewnia kom-
fort pacjenta. Poszukiwanie nowych związków z tej 
grupy z dobrym profilem bezpieczeństwa, szerokim 
spektrum aktywności przeciwbakteryjnej i korzystną 
farmakokinetyką jest niezwykle istotne. 

Zwiększona skuteczność i dobra tolerancja leku 
jest uzależniona od jego właściwości farmakoki-
netycznych. Radezolid bardzo dobrze penetruje do 
tkanek, o czym świadczy duża objętość dystrybucji 
i w niewielkim stopniu wiąże się w białkami osocza, 
co może skutkować niekontrolowanym wzrostem stę-
żenia wolnej frakcji i nasileniem działań niepożąda-
nych. Zasługuje na wyróżnienie aktywność radezolidu 
wobec Gram-ujemnych szczepów, H. influenzae i M. 
catarrhalis. Duże nadzieje można pokładać w sutezo-
lidzie, który posiada potencjał do zastosowania w tera-
pii wielolekoopornej gruźlicy płuc, dzięki czemu moż-
liwe jest znaczne skrócenie czasu leczenia. Co więcej, 
synergizm sutezolidu w kombinacji z innymi lekami 
przeciwprątkowymi pierwszego rzutu istotnie wzmac-
nia efekt bakteriobójczy. Do rzetelnej oceny związków 
LCB01-0371 i MRX-I niezbędne są rezultaty II fazy 
badań klinicznych, na które należy jeszcze poczekać.

Opisane związki stanowią nadzieję na przezwy-
ciężenie kryzysu związanego ze zmniejszaniem się 
potencjału terapeutycznego wobec zakażeń bakte-
ryjnych. Niestety, czas nabycia przez drobnoustroje 
mechanizmu oporności na nowy antybiotyk lub che-
mioterapeutyk przeciwbakteryjny jest zdecydowanie 
krótszy niż okres jego wprowadzania do lecznictwa.

Oksazolidynony są skuteczną opcją terapeutyczną 
w leczeniu zakażeń spowodowanych przez bakterie 
Gram-dodatnie, natomiast wciąż niewiele jest związ-
ków będących na etapie badań klinicznych wykazują-
cych aktywność wobec pałeczek Gram-ujemnych. 

of H. influenzae and M. catarrhalis is deserving of 
distinction. Sutezolid shows great promise, as it has the 
potential for use in the treatment of MDR tuberculosis, 
allowing the treatment time to be significantly 
reduced. Furthermore, the synergism of sutezolid 
when combined with other first-line antimycobacterial 
drugs significantly amplifies the bactericidal effect. For 
reliable assessment of the activity of LCB01-0371 and 
MRX-I compounds, the results of a phase II clinical 
trial are required.

The described compounds are hoped to assist 
in overcoming the crisis associated with decreas 
therapeutic capabilities in the treatment of bacterial 
infections. Unfortunately, the time required for a 
microorganism to acquire mechanisms of resistance to 
a new antibiotic or new antibacterial chemotherapeutic 
agent is shorter than the introduction period of a new 
drug into medical practice.

Oxazolidinones are an effective therapeutic 
option in the treatment of infections caused by Gram-
positive bacteria, but only few compounds have been 
developed, which demonstrate activity against Gram-
negative microorganisms.
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STRESZCZENIE 
WSTĘP I CEL PRACY. Zasady „łańcucha chłodniczego” zostały opracowane w celu bezpiecznego transportu 
i przechowywania szczepionek z powodu ich wrażliwości na działanie temperatury i stanowią wytyczne do stoso-
wania we wszystkich krajach. Dostępne informacje dotyczące przestrzegania tych zasad przez podmioty lecznicze 
w Polsce są nie wystarczające. Celem badania była ocena przestrzegania tych zasad w przechowywaniu preparatów 
szczepionkowych przez podmioty lecznicze realizujące Program Szczepień Ochronnych w 2014 r. w wojewódz-
twie małopolskim.
MATERIAŁ I METODY. Badanie przeprowadzono w 111 punktach szczepień w 19 powiatach, co stanowi 
12% wszystkich punktów szczepień w woj. małopolskim w 2014 r. Dobór punktów szczepień do badania był 
nielosowy. Kwestionariusz ankiety wypełniany był przez pracownika PSSE w punktach szczepień podczas ruty-
nowej kontroli w okresie od marca do września 2015 r. 
WYNIKI. W badaniu stwierdzono, że 90% punktów szczepień posiada chłodziarkę lub chłodziarko-zamrażarkę 
typu AGD, a 10% chłodziarkę farmaceutyczną. 3,6% podmiotów posiadała chłodziarki wyprodukowane przed 
2000 r. Całodobowy rejestr temperatury prowadzony był w 67,6% podmiotach natomiast całodobowy moni-
toring w postaci powiadamiania o przekroczeniu temperatury w urządzeniach chłodniczych posiadało 40,5% 

ABSTRACT
BACKGROUND AND AIM OF THE STUDY. The principles of „cold chain” have been developed for the 
safe transport and storage of vaccines because of their sensitivity to temperature and are guidelines for use in 
all countries. Available information on adherence to the principles of the “cold chain” by healthcare providers 
in Poland is insufficient. The aim of the study was to assess compliance with these rules in storing vaccines by 
vaccination centers implementing an immunization program in 2014 in the Malopolska province.
MATERIAL AND METHODS. The study was conducted in 111 vaccination centers in 19 districts of Malopolska, 
which represents 12% of all vaccination centers in the Malopolska province in 2014. The selection of vaccination 
centers for the study was not random. During a routine inspection of vaccination centers, an employee of the 
District Sanitary-Epidemiological Station conducted a study using a specially-prepared questionnaire. Inspections in 
vaccination centers which qualified for the study were conducted from March to September 2015.
RESULTS. Among the analyzed vaccinations centers 90% had a refrigerator or refrigerator-freezer, and 10% 
a pharmaceutical refrigerator. 3.6% of refrigerators were produced before 2000. A 24-hour recording of the 
temperature was conducted in 67.6% vaccination centers. 40.5% of vaccination centers had a 24-hour system 
of recording and notification when temperature parameters had been exceeded in refrigeration devices. 22.5% 
of vaccination centers had emergency power supply. 13.5% of vaccination centers a power failure occurred in 
refrigerators, including 40% of the vaccination centers which had a text message notification system.. Total cost 
of destroyed vaccines amounted to over 20 thousand zl.
SUMMARY. Correct storage conditions are needed for vaccines to maintain their full effectiveness, which is 
why it is necessary to intensify efforts to ensure compliance with the principles of the cold chain in the storage 
of vaccines by healthcare providers. 

Key words: vaccination, cold chain, effectiveness
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badanych podmiotów. 22,5% podmiotów posiadało zasilanie awaryjne. W 13,5% punktów szczepień wystąpiła 
awaria zasilania chłodziarki, w tym w 40% punktach posiadających system powiadamiania SMS. Łączny koszt 
zniszczonych szczepionek wyniósł ponad 20 tys. zł.
PODSUMOWANIE. Prawidłowe warunki przechowywania szczepionek są niezbędne do utrzymania pełnej 
skuteczności szczepień, dlatego niezbędne jest zintensyfikowanie działań zapewniających przestrzeganie zasad 
„łańcucha chłodniczego” w przechowywaniu szczepionek przez świadczeniodawców. 

Słowa kluczowe: szczepienia, łańcuch chłodniczy, skuteczność 

INTRODUCTION

The World Health Organization (WHO) and the 
American Advisory Committee on Immunization 
Practices (ACIP) issued a recommendation that all 
vaccines except oral polio vaccine should be stored 
and transported at a temperature of 20C to 80C. (1,2). 
Failure to maintain a safe temperature range, ie. 
overheating or freezing the vaccine, may lead to the loss 
of its effectiveness (3-6). Destruction of vaccines also 
means losses for the national budget, of which 1-5% 
per year is spent on an immunization program. (7). 
Accidental freezing of vaccines is common and occurs 
in all segments of the cold chain. Conducted in 2007, 
a systematic review of the literature, which analyzes 
about 35 studies on the exposure vaccines to freezing 
temperatures during transport and storage, showed 
that in 14% to 35% of cases exposure of vaccines to 
freezing occurred. An in-depth analysis showed that 
taking into account every segment of the cold chain, 
75% to 100% of transported and stored vaccines were 
exposed to freezing (8). Research conducted around 
the world shows the presence of many significant 
irregularities in maintaining the rigor of the cold chain 
(9-16).

Problems in the correct storage temperature of 
vaccines most often result from a lack of adequate 
refrigerators, lack of continuous monitoring and 
notification of exceeded parameters, lack of staff 
training and failure to comply with procedures (17). 

Available information on adherence to the 
principles of the “cold chain” by healthcare providers 
in Poland is insufficient. Therefore, a survey was 
planned and performed to assess compliance with these 
principles in the storage of vaccines by medical bodies 
implementing an immunization program in 2014 in the 
Malopolska province.

MATERIAL AND METHODS

During a routine inspection of vaccination centers, 
an employee of the District Sanitary-Epidemiological 
Station conducted a study using a specially-prepared 
questionnaire. The questionnaire consisted of 23 
questions concerning the storage conditions of 
the vaccines and the situation of the “cold chain” 

WSTĘP

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Ame-
rykański Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych 
(ACIP) wydali zalecenia, aby wszystkie szczepionki z wy-
jątkiem doustnej szczepionki przeciwko polio były ma-
gazynowane i transportowane w temperaturze od 20C do 
80C (1,2). Nieprzestrzeganie tego bezpiecznego zakresu 
temperatury, tj. przegrzanie lub zamrożenie szczepionki 
może prowadzić do utraty jej skuteczności (3-6). Znisz-
czenia szczepionek to również straty dla budżetu państwa, 
którego 1-5% rocznie przeznaczane jest na realizację pro-
gramu szczepień ochronnych (PSO) (7). Przypadkowe za-
mrożenie szczepionek jest częste i występuje we wszyst-
kich segmentach łańcucha chłodniczego. Przeprowadzony 
w 2007 r. systematyczny przegląd literatury, w którym 
przeanalizowano ok. 35 badań naukowych dotyczących 
analizy narażenia szczepionek na działanie ujemnych tem-
peratur w trakcie transportu i przechowywania, wykazał, 
że w 14% do 35% przypadków dochodziło do narażenia 
szczepionek na zamrożenie. Pogłębiona analiza wykazała, 
że uwzględniając każdy segment łańcucha chłodniczego, 
na zamrożenie narażonych było od 75% od 100% trans-
portowanych i przechowywanych szczepionek (8). Bada-
nia prowadzone na całym świecie wykazują występowanie 
wielu istotnych nieprawidłowości w zakresie zachowania 
rygoru łańcucha chłodniczego (9-16).

Problemy z zachowaniem właściwej temperatury 
przechowywania szczepionek najczęściej wynikają 
z braku odpowiedniej chłodziarki, stałego monitorin-
gu i powiadamiania o przekroczeniach, braku szkoleń 
personelu oraz nieprzestrzegania procedur (17). 

Dostępne informacje dotyczące przestrzegania za-
sad „łańcucha chłodniczego” przez świadczeniodaw-
ców w Polsce są niewystarczające. W związku z tym 
faktem, zaplanowano i wykonano badanie w celu 
oceny przestrzegania tych zasad w przechowywaniu 
preparatów szczepionkowych przez podmioty leczni-
cze realizujące Program Szczepień Ochronnych (PSO) 
w 2014 r. w województwie małopolskim.

MATERIAŁ I METODY 

Podczas rutynowej kontroli punktu szczepień 
pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej (PSSE) przeprowadził badanie za pomocą 
autorskiego kwestionariusza ankiety. Ankieta zawie-
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rała 23 pytania dotyczące warunków przechowywa-
nia szczepionek oraz sytuacji przerwania „łańcucha 
chłodniczego”. Kontrole w punktach szczepień, które 
zakwalifikowano do badania przeprowadzone zostały 
w okresie od marca do września 2015 r. Ze względu na 
brak rozkładu normalnego analizowanych zmiennych, 
ocenę różnic pomiędzy ich wartościami średnimi prze-
prowadzono testem Mann U Whitney (18). 

Do badania włączono punkty szczepień kolejno pla-
nowane do kontroli przez pracowników PSSE w 2015 r. 
zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Badanie przeprowadzono w 111 punktach szcze-
pień w 19 powiatach Małopolski (minimum 5 podmio-
tów w każdym powiecie), co stanowi 12% wszystkich 
punktów szczepień w woj. małopolskim w 2014 r. Do-
bór punktów szczepień do badania był nielosowy. 

WYNIKI 

Wśród analizowanych punktów szczepień 100 
(90%) posiadało chłodziarkę lub chłodziarko-zamra-
żarkę typu AGD, a 11 (10%) chłodziarkę farmaceu-
tyczną. W przypadku 4 (3,6%)  chłodziarki wypro-
dukowane zostały przed 2000 r. Średnia temperatura 
w chłodziarkach wynosiła 50C (min.: 20C, max.: 80C). 
W 105 (95%) punktach szczepień w chłodziarkach 
przechowywane były tylko szczepionki, w pozosta-
łych 6 (5%) również inne leki. Średnia miesięczna 
wartość pobieranych szczepionek wynosiła 1 603 zł 
(mediana: 1 100 zł; min.: 50 zł, max.: 15 000 zł).

We wszystkich badanych punktach szczepień prowa-
dzony był pomiar temperatury wewnątrz chłodziarki, gdzie 
przechowywano preparaty szczepionkowe, jednak w 36 
(32%)  jedynie za pomocą termometru tradycyjnego albo 
elektronicznego wbudowanego w urządzenie chłodzące 
lub obu tych sposobów równocześnie (Tab. I). W tych 36 
punktach szczepień temperatura była monitorowana i od-

interruption. Inspections in vaccination centers which 
qualified for the study were conducted from March to 
September 2015. Due to the lack of normal distribution 
of the analyzed variables, an assessment of the 
differences between their mean values was conducted 
using a Mann-Whitney U test (18). 

Included in the study were vaccination centers due 
for inspection by employees of the District Sanitary-
Epidemiological Station in 2015 under a predetermined 
schedule. The study was conducted in 111 vaccination 
centers in 19 districts of Malopolska (a minimum of 
5 centers in each district), which represents 12% of 
all vaccination centers in the Malopolska province 
in 2014. The selection of vaccination centers for the 
study was not random. 

RESULTS 

Among the analyzed vaccinations centers 100 
(90%) had a refrigerator or refrigerator-freezer, and 
11 (10%) a pharmaceutical refrigerator. 4 (3.6%) 
refrigerators were produced before 2000. The average 
temperature in refrigerators was 50C (min. 20C, max. 
80C). In 105 (95%) cases only vaccines were stored 
in refrigerators; in the remaining 6 (5%) other drugs 
were also stored. The average monthly value of taken 
vaccines was 1 603 zl (median: 1 100 zl; min. 50 zl, 
max. 15 000 zl).

In all the examined of vaccination centers the 
temperature inside refrigerators where the vaccines 
were stored was measured; however, in 36 (32%) 
centers only by a traditional or electronic thermometer 
built into the refrigerator, or both ways simultaneously 
(Tab. I). In these 36 vaccination centers the temperature 
was monitored and recorded on a card periodically, ie. 

Table I. The way of measuring temperature in vaccination centers in the Malopolska province in 2014
Tabela I. Sposób prowadzenia pomiaru temperatury w punktach szczepień w  woj. małopolskim w 2014 roku

Method
Metoda

Number (n)
Liczba (n)

%
%

Thermometer traditional
Termometr tradycyjny

27
27

24.0
24,0

Thermometer built into the refrigerator
Termometr wbudowany w urządzenie chłodzące

5
5

4.5
4,5

Recording module with data transferring 
Moduł rejestrujący z przesyłem danych 

40
40

36.0
36,0

Thermometer traditional and Recording module with data transferring 
Termometr tradycyjny i Moduł rejestrujący z przesyłem danych

35
35

31.5
31,5

Thermometer traditional and Thermometer built into the refrigerator
Termometr tradycyjny i Termometr wbudowany w urządzenie chłodzące

4
4

4.0
4,0

Total
Ogółem

111
111

100
100

Przestrzeganie zasad łańcucha chłodniczego...Adherence to cold chain storage of vaccines
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notowywana w karcie pomiaru okresowo tj. raz dziennie 
w 3 (8%) punktach, dwa razy dziennie w 29 (81%), nato-
miast częściej niż dwa razy dziennie w 4 (11%) punktach 
szczepień. Całodobowy, bieżący rejestr temperatury pro-
wadzony był w 75 (67,6%) punktach szczepień. 

Na 111 punktów szczepień – 63 ( 56,8%)  posiadały 
system sygnalizacji lub powiadamiania o przekroczeniach 
temperatury poza bezpieczny zakres. Jednakże całodobo-
wy system rejestrowania temperatury i powiadamiania o jej 
przekroczeniu w urządzeniach chłodniczych posiadało 45 
(40,5%) punktów szczepień. W 42 punktach działał system 
powiadomienia SMS (w tym dodatkowo w 2 przypadkach 
- sygnał dźwiękowy, a w 1 – email), a w 3 punktach szcze-
pień – system powiadomienia firmy ochroniarskiej (w tym 
dodatkowo w 1 przypadku –sygnał dźwiękowy) (Tab. II). 

Pozostałe 48 (43,2%) punktów szczepień nie po-
siadało żadnego systemu sygnalizacji, czy powiada-
miania o przekroczeniach temperatury poza bezpiecz-
ny zakres. Natomiast 14 (29%) z nich posiadało cało-
dobowy rejestr temperatury, odczytywany i poddawa-
ny ocenie w godzinach pracy ośrodka.

W grupie 45 punktów szczepień posiadających ca-
łodobowy system rejestrowania temperatury i powia-
damiania o jej przekroczeniu w urządzeniach chłod-
niczych średnia miesięczna wartość pobieranych pre-
paratów szczepionkowych w 2014 r. wynosiła 1958 zł 
(odchylenie standardowe SD: 2542 zł) i nie różniła się 
od średniej w grupie podmiotów nieposiadających ca-
łodobowego monitoringu, która wynosiła 1426 zł (SD: 
1351 zł) (Tab. III).

once daily in three (8%) cases, twice daily in 29 (81%), 
and more than twice a day in 4 (11%) centers. A 24-
hour recording of the temperature was conducted in 75 
(67.6%) vaccination centers. 

Of 111 vaccination centers, 63 (56.8%) had an alert 
system or notification system to warn of a temperature 
outside the safe range. However, 45 (40.5%) 
vaccination centers had a 24-hour system of recording 
and notification when temperature parameters had 
been exceeded in refrigeration devices. 42 vaccination 
centers had a text message notification system (of 
which 2 had an additional sound alert system and 1 an 
e-mail alert system), while 3 centers had a system to 
alert a security company (of which 1 had an additional 
sound alert.) (Tab. II). 

The remaining 48 (43.2%) vaccination centers 
did not have any signaling system, or notification 
of temperatures outside the safe range. 14 (29%) of 
them had 24-hour temperature recording, noted and 
evaluated during the center’s working hours.

In 2014, in the group of 45 vaccination centers 
with 24-hour recording of the temperature and 
with notification of exceeded temperatures during 
refrigeration, the average monthly value of taken 
vaccines was 1958 zl (SD: 2542 zl) and did not differ 
from the average in the vaccination centers that do not 
have 24-hour recording of the temperature - which was 
1426 zl (SD: 1351 zl) (Tab. III).

Table II. Ways of signaling exceededing temperature in refrigeration devices 
Tabela II. Sposoby sygnalizacji przekroczeń temperatury w urządzeniach chłodniczych

At least one signaling ways
Co najmniej jeden sposób sygnalizacji

Number (n)
Liczba (n)

%
%

Text message notification system 
Powiadamianie SMS

39
39

61.9
61,9

Sound alert system
Sygnał dźwiękowy

14
14

22.0
22,0

Text message notification system and Sound alert system Powiadamianie SMS  
i sygnał dźwiękowy

2
2

3.2
3,2

e-mail alert system 
Poczta elektroniczna 

3
3

4.8
4,8

Text message notification system and e-mail alert system e-mail alert system
Powiadamianie SMS i poczta elektroniczna

1
1

1.6
1,6

Alert a security company 
Powiadomienie firmy ochroniarskiej

2
2

3.2
3,2

Alert a security company and Sound alert system
Powiadomienie firmy ochroniarskiej i sygnał dźwiękowy

1
1

1.6
1,6

Light alert system
Sygnał świetlny

1
1

1.6
1,6

Total
Ogółem

63
63

99.9
99,9
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Przestrzeganie zasad łańcucha chłodniczego...Adherence to cold chain storage of vaccines

W całej badanej grupie na 111 punktów szczepień 25 
(22,5%) podmiotów posiadało zasilanie awaryjne, w tym 9 
(36%) – UPS, 16 (64%) – agregat prądotwórczy. Procedu-
rę przeniesienia szczepionek z nieczynnej chłodziarki do 
innej czynnej chłodziarki posiadało 79 (71,2%) punktów, 
a 4 (3,6%) posiadały umowę o wypożyczenie agregatu 
w sytuacji awarii zasilania. Procedurę i umowę posiadały 3 
(2,7%) punkty szczepień. W 110 punktach szczepień była 

Of 111 vaccination centers, 25 (22.5%) had 
emergency power supply including 9 (36%) with 
uninterruptible power supply (UPS), and 16 (64%) 
with a generator. 79 (71.2%) centers had a procedure 
of transferring vaccines from a non-functioning 
refrigerator to another, and 4 (3.6%) centers had a 
contract for renting a generator in case of power 
failure. 3 (2.7%) vaccination centers had both such a 
procedure and such a contract. 

Table III. The monthly value of taken vaccines in 2014 in groups of  vaccination centers which have or not 24-hour  
                 recording of the temperature and with notification of exceeded temperatures during refrigeration
Tabela III. Wartość miesięczna pobieranych preparatów szczepionkowych w 2014 r. w grupach podmiotów posiadających  
                  i nieposiadających całodobowego systemu powiadamiania

The monthly value preparations 
vaccine

Wartość miesięczna preparatów 
szczepionkowych 

24-hour recording of the temperature 
and with notification of exceeded 
temperatures during refrigeration 

Całodobowy system powiadamiania

Without 24-hour recording of the 
temperature and with notification 
of exceeded temperatures during 
refrigeration

Brak całodobowego systemu 
powiadamiania

Group size
Liczebność

45
45

66
66

Avarage (zl)
Średnia (zł)

1958
1958

1473
1473

Median (zl)
Mediana (zł)

1208
1208

1327
1327

Standard deviation (zl)
Odchylenie standardowe (zł)

2542
2542

1415
1415

Minimum (zl)
Minimum (zł)

72
72

50
50

Maximum (zl)
Maksimum (zł)

15000
15000

6000
6000

P value
Poziom istotności

0.566
0,566

Table IV. The monthly value of destroyed vaccines in 2014 in groups of vaccination centers which have or not 24-hour   
                recording of the temperature and with notification of exceeded temperatures during refrigeration
Tabela IV. Wartość miesięczna zniszczonych preparatów szczepionkowych w 2014 r. w grupach podmiotów posiadających   
                 i nieposiadających całodobowego monitoringu.
The monthly value preparations 
vaccine

Wartość miesięczna preparatów 
szczepionkowych 

24-hour recording of the temperature 
and with notification of exceeded 
temperatures during refrigeration 
Całodobowy system powiadamiania

Without 24-hour recording of the 
temperature and with notification 
of exceeded temperatures during 
refrigeration 

Brak całodobowego systemu 
powiadamiania

Group size
Liczebność

2
2

3
3

Avarage (zl)
Średnia (zł)

2758
2758

4872
4872

Median (zl)
Mediana (zł)

2758
2758

2588
2588

Standard deviation (zl)
Odchylenie standardowe (zł)

1049
1049

4449
4449

Minimum (zl)
Minimum (zł)

2016
2016

2029
2029

Maximum (zl)
Maksimum (zł)

3500
3500

10000
10000
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wyznaczona osoba odpowiedzialna za monitorowanie i re-
jestrowanie pomiaru temperatury w chłodziarce, a w jed-
nym  odpowiedzialni byli wszyscy pracownicy. Procedurę 
postępowania ze szczepionkami w sytuacji awarii zasilania 
chłodziarki posiadało również 110 punktów.

W 2014 r. w 15 (13,5 %) punktach szczepień wystą-
piła awaria zasilania chłodziarki, w tym w 6 był system 
powiadamiania SMS. Dodatkowo, 2 punkty szczepień 
posiadały także zasilanie awaryjne. W 3 przypadkach 
wystąpił brak prądu powyżej 30 min. w efekcie, czego 
w 2 przypadkach wystąpiły zniszczenia szczepionek, 
pomimo systemu powiadania SMS, ale braku zasilania 
awaryjnego. Średni koszt zniszczonych szczepionek 
wyniósł 2758 zł (SD 1049 zł).

Pozostałe 9 punktów, w których zdarzyły się awa-
rie zasilania, chłodziarki nie posiadały systemu powia-
damiania SMS. W grupie tej w 6 przypadkach awa-
ria prądu trwała krócej niż 30 min i nie odnotowano 
zniszczenia preparatów szczepionkowych. Natomiast 
w 3 punktach szczepień awaria zasilania trwała dłużej 
niż 30 min i preparaty szczepionkowe zostały znisz-
czone. Średni koszt zniszczonych szczepionek wy-
niósł 4 872 zł (SD: 4 449 zł). Ze względu na liczebność 
w grupach <5 nie oceniono istotności różnic (Tab. IV).

DYSKUSJA

Nasze badanie objęło 12% wszystkich punktów 
szczepień w województwie małopolskim. W celu uzy-
skania szerszej wiedzy w zakresie przestrzegania zasad 
zachowania łańcucha chłodniczego w przechowywaniu 
szczepionek przez świadczeniodawców badaniem nale-
żałoby objąć co najmniej 70% punktów szczepień do-
branych losowo, proporcjonalnie do wielkości powiatu 
w Małopolsce Niemniej jednak wyniki przeprowadzo-
nych badań własnych korespondują z wieloletnimi do-
świadczeniami zebranymi z innych krajów wskazują-
cymi, że problem dotyczący prawidłowego stosowania 
procedur dla zachowania zasad łańcucha chłodniczego 
istnieje i jest problemem globalnym, dotyczącym za-
równo krajów bogatych, jak i rozwijających się. 

We wszystkich analizowanych badaniach odno-
towano uchybienia związane z brakiem zachowania 
zasad „łańcucha chłodniczego” przy przechowywaniu 
szczepionek. 

W naszym badaniu stwierdzono, że wszystkie 111 
punktów szczepień posiadają chłodziarkę typu AGD lub 
chłodziarkę farmaceutyczną do przechowywania szcze-
pionek i prowadzą pomiar temperatury wewnątrz chło-
dziarki. Jednakże całodobowy, bieżący rejestr temperatury 
prowadzony był w tylko 75 (67,6%) punktach szczepień. 

W badaniu włoskim z 1999 r. stwierdzono, że 39 
(76,5%) z 52 przypadków analizowanych punktów 
szczepień posiadało lodówkę do przechowywania 
szczepionek. W 7 punktach nie posiadano urządzenia do 
monitorowania temperatury wewnątrz chłodziarki (9). 

In 110 vaccination centers there was a designated 
person responsible for monitoring and recording 
temperature in the refrigerator, and in one case all the 
employees were responsible for this. 110 centers had a 
procedure for dealing with vaccines in the event of a 
failure in power supply to a refrigerator.

In 2014 in 15 (13.5%) vaccination centers a power 
failure occurred in refrigerators, including 6 centers 
which had a text message notification system. In 
addition, 2 vaccination centers also had an emergency 
power supply. In 3 cases, there was no electricity for 
more than 30 minutes, as a result of which in 2 cases 
vaccines were destroyed despite a text message alert 
system (but a lack of emergency power supply.) The 
average cost of destroyed vaccines was 2758 zl (SD 
1049 zl). 

In the remaining 9 vaccination centers where 
power failures occurred, refrigerators did not have 
a text message notification system. In this group, 6 
cases of power failure lasted less than 30 minutes and 
there was no destruction of vaccines. However, in 3 
vaccinations centers a power failure lasted longer than 
30 minutes and vaccines were destroyed. The average 
cost of destroyed vaccines was 4 872 zl (SD: 4 449 
zl). The significance of differences was not assessed in 
groups of <5. (Tab. IV).

DISCUSSION

This study comprised 12% of all vaccination 
centers in the Malopolska province. In order to obtain 
wider knowledge of the principles of preservation of 
the cold chain in the storage of vaccines by healthcare 
providers, a study should cover at least 70% of 
vaccination centers randomly selected in proportion to 
the size of the district in Malopolska. Nevertheless, the 
results of this research echo the experience gained over 
many years from countries all over the world indicating 
that the problem concerning the correct application of 
procedures for the preservation of the principles of the 
cold chain is a global issue, faced by both developed 
countries and developing countries. 

In all the analyzed studies, deficiencies were noted 
related to the lack of preservation of the principles of 
the cold chain in the storage of vaccines. 

This study found that all 111 vaccination centers 
have a refrigerator or a pharmaceutical refrigerator 
to store vaccines and monitor the temperature inside 
the refrigerator. However, 24-hour monitoring of 
temperature was carried out in only 75 (67.6%) 
vaccination centers. 

An Italian study of 1999 concluded that in 39 
(76.5%) of 52 cases analyzed, vaccination centers had 
a refrigerator for storage of vaccines. 7 centers did not 
possess equipment to monitor the temperature inside 
the refrigerator (9). 

Ewa Wiercińska, Anita Orzeł-Nowak i inni
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W badaniu przeprowadzonym w 2008 r. w Kameru-
nie stwierdzono jeszcze niższy odsetek punktów szcze-
pień posiadających lodówkę do przechowywania szcze-
pionek tj. 70% (28 z 40 analizowanych). W większości 
z nich (96,4%) był możliwy monitoring temperatury, jed-
nak aż 23,3% punktów szczepień nie prowadziło żadnego 
nadzoru nad zachowaniem łańcucha chłodniczego (10). 

W 2013 r. przeprowadzono w Kamerunie kolejne 
badanie, w którym zaobserwowano wzrost liczby punk-
tów szczepień posiadających lodówkę z przeznacze-
niem do przechowywania szczepionek do 81,5% (53 
z 65 analizowanych podmiotów). Monitoring tempera-
tury był dostępny w 50 (96,2%) placówkach, z czego 
w 25 (50,0%) prowadzony był prawidłowo (11).

W 2000 r. w Etiopii  przeprowadzono badanie oce-
niające warunki przechowywania szczepionek, w któ-
rym przeanalizowano postępowanie w 64 punktach 
szczepień. Stwierdzono, że 4 (6,3%) punktach nie było 
termometru do pomiaru temperatury w miejscu prze-
chowywania szczepionek (12). 

W niniejszym badaniu średnia temperatura w chło-
dziarkach wynosiła 50C (min. 20C, max. 80C), a 15 
przypadków przekroczeń temperatury, które wystąpiły 
w 2014 r. wynikały z awarii zasilania. 

Natomiast w badaniu prowadzonym w 23 placów-
kach POZ w Nowej Zelandii w latach 90. XX wieku 
stwierdzono, że około 50% wszystkich porannych za-
pisów monitoringu wykazywało przekroczenia poza 
zakres 2°C - 8°C (13).

Również w latach 90. XX wieku w Wielkiej Bry-
tanii przeprowadzono badanie oceniające poprawność 
przechowywania szczepionek w placówkach POZ. 
W 6 z 40 analizowanych placówek, szczepionki były 
eksponowane na temperaturę poniżej 0°C (trzy) lub 
w temperaturę do 16°C (trzy) (14).

Podobnie w badaniu prowadzonym w Pakistanie 
w latach 2012-2013, stwierdzono, że 59,89% lodówek 
i 28,73% zamrażarek w badanych placówkach służby 
zdrowia nie nadzoroweano zalecanej temperatury do 
przechowywania szczepionek (15).

W amerykańskim badaniu opublikowanym w 2002 r. 
 opisano wyniki badania follow up, którym objęto 721 pla-
cówek POZ, aby ocenić stosowanie się do  wytycznych 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) doty-
czących zasad przechowywania szczepionek. W ocenie 
wstępnej stwierdzono, że w ponad 80% badanych placów-
kach stosowane są wytyczne CDC i w 83% przypadków 
temperatura przechowywania szczepionek jest się w zale-
canym zakresie. Powtórne badanie po 3 miesiącach wyka-
zało poprawę w stosowaniu wytycznych w  przestrzeganiu 
zasad „łańcucha chłodniczego” od 1 do 19% (16). 

PODSUMOWANIE

Zasady „łańcucha chłodniczego” zostały opracowane 
w celu bezpiecznego transportu i przechowywania szcze-
pionek z powodu ich wrażliwości na działanie temperatu-

A study conducted in Cameroon in 2008 found that a 
smaller proportion of vaccination centers had a refrigerator 
to store vaccines: 70% (28 out of 40 analyzed). In most 
of them (96.4%) temperature monitoring was possible. 
However, 23.3% of vaccination centers did not monitor 
the maintenance of the cold chain.(10). 

In 2013 in Cameroon another study was conducted 
which found there was an increase the number of 
vaccination centers which had a refrigerator for storage 
of vaccines to 81.5% (53 of the 65 analyzed centers). 
Temperature monitoring was available in 50 (96.2%) 
centers, of which in 25 (50.0%) it was conducted 
correctly (11).

In 2000 a study was also conducted in Ethiopia to 
assess the conditions for storage of vaccines. This analyzed 
the procedures in 64 vaccination centers. It was found that 
4 (6.3%) centers did not have a thermometer to measure 
the temperature where vaccines were stored. (12). 

In this (Malopolska) study, the average temperature 
in refrigerators was found to be 50C (min. 20C, max. 
80C), and 15 cases of exceeded temperatures which 
occurred in 2014 resulted from a power failure. 

Meanwhile, a study conducted in 23 primary 
healthcare centers in New Zealand in the 1990s 
concluded that about 50% of all morning monitoring 
records showed that temperatures were outside the 2°C 
- 8° C range (13).

Also in the 1990s a study was conducted in the 
United Kingdom to assess the correctness of storage 
of vaccines in primary healthcare centers. In 6 of the 
40 analyzed centers, the vaccines were exposed to a 
temperature below 0°C (three) or a temperature of up 
to 16°C (three) (14).

In a study conducted in Pakistan in 2012-2013, it 
was found that 59.89% of refrigerators and 28.73% of 
freezers in the studied health centers did not have the 
recommended temperature for storing vaccines (15).

An American study published in 2002 described the 
results of follow-up research which took in 721 primary 
healthcare centers to assess compliance with guidelines 
from the Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) regarding vaccine storage policies. A preliminary 
assessment found that more than 80% of centers applied 
CDC guidelines and in 83% of cases the vaccine storage 
temperature was within the recommended range. A 
further study after 3 months showed an improvement 
in the application of guidelines on the principles of the 
cold chain from 1 to 19%. (16). 

SUMMARY

The principles of the cold chain have been developed 
for the safe transport and storage of vaccines because of 
their sensitivity to temperature, and provide guidelines for 
use in all countries. The results of this study indicate that 
in 2014 in Malopolska province, nearly 60% of centers 
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did not have a 24-hour notification system of exceeded 
storage temperature of vaccines, and more than 30% of 
centers did not have a 24-hour system of recording the 
temperature in refrigeration devices. Correct storage 
conditions are needed for vaccines to maintain their full 
effectiveness, which is why it is necessary to intensify 
efforts to ensure compliance with the principles of 
the cold chain in the storage of vaccines by healthcare 
providers. Storage of vaccines according to guidelines 
is the legal responsibility of the health care provider. 
Verification of the whether this responsibility is being met 
is a task for the State Sanitary Inspection authority, which 
oversees the sanitary-hygiene conditions of the premises 
and equipment used for the provision of health services, 
including the way in which vaccines are delivered to 
vaccination centers and the technical conditions in which 
they are temporarily stored in refrigeration devices, until 
such vaccinations are administered.
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ABSTRACT
Vaccine hesitancy is a worrying phenomenon due to its range and health-related consequences. Secondary 
epidemiological data on the current situation of vaccination in Poland were analyzed. The source of the analyzed 
data were obtained from the reports of the National Sanitary Inspection and the National Institute of Public 
Health–National Institute of Hygiene in Warsaw. Legal basis on vaccination and the responsibilities of physicians 
related to these regulations were also discussed. Considering the opinions of ECDC experts, factors influencing 
vaccine hesitancy were identified. Attention was paid to the activities of the anti-vaccination movements, their 
range of activity and a strategy of action. 

Key words: vaccination, vaccine hesitancy, infectious diseases

STRESZCZENIE
Uchylanie się od szczepień ochronnych jest zjawiskiem niepokojącym ze względu na jego zasięg i konsekwencje 
zdrowotne. Analizie poddano wtórne dane epidemiologiczne dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szczepień 
ochronnych w Polsce. Ich źródłem były dane Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego - PZH w Warszawie. W pracy omówiono także podstawy prawne dotyczące szczepień ochronnych 
oraz wynikające z nich obowiązki lekarzy. Biorąc pod uwagę opinie ekspertów z ECDC zidentyfikowano 
czynniki mające wpływ na uchylanie się od obowiązujących szczepień ochronnych. W pracy skoncentrowano 
się na działalności ruchów antyszczepionkowych, ich zasięgu oddziaływania i strategii postępowania. 

Słowa kluczowe: szczepienia ochronne, uchylanie się od szczepień, choroby zakaźne

INTRODUCTION1

Infectious diseases have invariably been an 
important medical and social issue for centuries. 
Epidemics of infectious diseases existed in Poland as 
early as in the Middle Ages. These diseases, known 
as the “plague” or “ pestiferous air” raised fear and 
helplessness among people. Consequently, numerous 
recommendations and requirements were introduced 
and effective treatment was sought based on plant 
extracts (1).

With the development of science and progress 
in the areas such as biology and microbiology, the 
causative factors of epidemics were identified. The 

1 Publikacja została zrealizowana w ramach pracy statutowej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Grant nr.: 
KNW-1-069/K6/0). 

WPROWADZENIE

Niezmiennie od wieków choroby zakaźne stano-
wią ważny problem medyczny i społeczny. Epidemie 
chorób zakaźnych występowały na terytorium Polski 
już w czasach średniowiecza. Zwane „zarazą”, „moro-
wym powietrzem”, budziły strach i niemoc wśród lud-
ności. Sprawiały, że ustanawiano liczne nakazy i za-
lecenia oraz poszukiwano skutecznej terapii na bazie 
ekstraktów roślinnych (1). 

Wraz z rozwojem nauki i postępem w dziedzinach 
takich jak biologia czy mikrobiologia, poznano przy-
czyny występowania epidemii. Ich odkrycie pozwoliło 
na dalsze badania nad wprowadzeniem specyficznych 
metod zapobiegania i stosowania swoistej profilak-
tyki chorób zakaźnych, do której należą szczepienia 
ochronne. Wprowadzenie ich w Polsce na szeroką ska-
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lę w latach 60. XX wieku znacząco przyczyniło się do 
spadku zachorowań lub wyeliminowania z populacji 
wielu groźnych chorób zakaźnych (2).

Obecnie, skuteczna profilaktyka chorób zakaźnych 
w skali globalnej wymaga skoordynowanych działań 
w zakresie zdrowia publicznego, w tym kontynuacji 
szczepień ochronnych w populacji, ale także popra-
wy warunków ich dostępności, szczególnie w krajach 
rozwijających się, o niskich standardach jakości życia 
i opieki medycznej. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia szcze-
pienia ochronne rocznie zapobiegają wystąpieniu 2-3 
milionów zgonów na świecie. Pomimo stabilności 
globalnego zasięgu szczepień, aktualnie ponad 19 mi-
lionów dzieci na świecie nie otrzymuje podstawowych 
szczepionek (takich jak DTP3) (3). Podjęte działania 
przez ekspertów ds. szczepień na forum The Global 
Vaccine Action Plan (GVAP) doprowadziły do zde-
finiowania czynników mających wpływ na poprawę 
zasięgu stosowania szczepień na świecie. Są to m.in.: 
jakość danych nt. szczepień i ich wykorzystanie w pla-
nowaniu działań na rzecz poprawy rozpowszechnienia 
szczepień, zaangażowanie społeczne na rzecz szcze-
pień, lepszy dostęp do szczepień dla marginalizowa-
nych populacji i wysiedleńców oraz dostęp do szcze-
pionek niezależnie od miejsca i czasu (4). Uważa się, 
że dalsza poprawa w zakresie zasięgu szczepień po-
zwoliłaby uniknąć ok. 1,5 mln zgonów na świecie (3).

Działania na rzecz walki z chorobami zakaźnymi 
na świecie są ogromnymi przedsięwzięciami organiza-
cyjnymi i finansowymi, a mimo to nie zawsze gwaran-
tują osiągniecie sukcesu. Podstawowym elementami 
tych działań jest edukacja społeczeństw i stosowa-
nie szczepień ochronnych na szeroką skalę. Spośród 
siedmiu chorób zakaźnych występujących u ludzi 
i przewidzianych do eradykacji przez WHO, jedynie 
w stosunku do ospy prawdziwej osiągnięto założony 
cel. Obecnie realizowane są programy światowej era-
dykacji choroby poliomyelitis i drakunkulozy. Eksper-
ci uznają, że jest to możliwe, lecz z uwagi na pewne 
okoliczności może okazać się niewykonalne (5).

Obserwowane w ostatnich latach zmiany sytuacji 
społeczno – ekonomicznej życia ludzi, nasilające się 
ruchy migracyjne, globalne, a także zmiany klimatycz-
ne i cywilizacyjne przyczyniły się do powstania nowej 
sytuacji w epidemiologii chorób zakaźnych. Na uwagę 
zasługują choroby zakaźne pojawiające się i tzw. cho-
roby nawracające. Zatem prowadzenie odpowiednich 
działań przeciwepidemicznych w zakresie chorób za-
kaźnych jest obowiązkiem służb sanitarno-epidemio-
logicznych, przy czym szczególnie istotną kwestią jest 
wzmożenie czujności w stosunku do chorób, którym 
możemy zapobiegać poprzez szczepienia ochronne. 
Niezwykle istotną rolę spełnia w tym zakresie wiedza 

discovery of these factors allowed further research on 
the introduction of certain methods of prevention and 
the use of specific prevention of infectious diseases, 
including protective vaccinations. Their large-scale 
introduction in Poland in the 1960s significantly 
contributed to the decline in the incidence or to the 
eradication of many infectious diseases (2).

Currently, effective global prevention of 
infectious diseases requires coordinated public health 
action, including the continuation of vaccinations 
in the population and also the improvement in their 
accessibility, especially in developing countries with 
low quality of life and medical care.

According to the World Health Organization 
(WHO), vaccinations prevent 2-3 million deaths 
annually worldwide. Despite the stability of the 
global coverage of vaccination, currently more than 
19 million children worldwide do not receive basic 
vaccines (such as DTP3) (3). Actions undertaken by 
vaccination experts at The Global Vaccine Action 
Plan (GVAP) have resulted in defining the factors that 
influence improvement in worldwide vaccination. 
These factors mainly include the following: the 
quality of vaccination data and their use in planning 
activities to improve the prevalence of vaccination, 
social involvement in vaccination, better access to 
vaccination for marginalized populations and refugees, 
and the access to vaccines irrespective of place and 
time (4). It is believed that further improvement in 
vaccination coverage would allow to avoid about 1.5 
million deaths worldwide (3).

Efforts to combat infectious diseases in the world 
are huge organizational and financial actions, and yet 
they do not always guarantee successful outcome. The 
basic elements of these activities include education of 
communities and the use of large-scale vaccinations. 
Among seven human infectious diseases expected by 
WHO to be eradicated, the objective has been achieved 
only in the case of smallpox. Currently, programs of 
the worldwide eradication are being implemented for 
poliomyelitis and dracunculiasis. According to experts, 
it is possible to eradicate these diseases, however it 
may be unfeasible due to certain circumstances (5).

Recently observed changes in the socio-economic 
situation of people, escalating (global) migration 
movements and climatic and civilizational changes have 
contributed to the emergence of a new situation related 
to the epidemiology of infectious diseases. Attention 
should be given to occurring and recurring infectious 
diseases. Therefore, the obligation of the Sanitary and 
Epidemiological Services is to conduct appropriate 
anti-epidemic activities regarding infectious diseases. 
A particular emphasis is placed on increased vigilance 
related to the diseases that are preventable by vaccination. 

Bogumiła Braczkowska, Małgorzata Kowalska i inni
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i akceptacja populacji dla arbitralnie ustalonych zale-
ceń w Programie Szczepień Ochronnych.

PODSTAWY PRAWNE SZCZEPIEŃ 
OCHRONNYCH I PSO

W Polsce podstawy prawne szczepień ochronnych 
zawarte są w Ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która m.in. określa 
zasady uodpornienia osób podatnych na zakażenie. 
I tak w art. 5 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy widnieje zapis, 
że w stosunku do osób przebywających na terenie RP 
istnieje obowiązek poddania się m. in. szczepieniom 
ochronnym (6). Z kolei w akcie wykonawczym do 
w/w ustawy – Rozporządzenie MZ z dnia 18 sierpnia 
2011 roku - zamieszczono wykaz chorób zakaźnych 
objętych obowiązkiem szczepień oraz wskazano inne 
zasady obowiązujące podczas ich wykonywania, takie 
jak: wiek osób szczepionych, kwalifikacja do szcze-
pień, tryb konsultacji specjalistycznych oraz sposób 
prowadzenia i dokumentowania szczepień ochronnych 
(7). Realizacja szczepień w populacji prowadzona jest 
według stałego, skonkretyzowanego w zakresie rodza-
ju szczepionek, liczby dawek, wieku szczepionych, 
Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na dany rok, 
który ogłasza Główny Inspektor Sanitarny w formie 
komunikatu w dzienniku urzędowym MZ w terminie 
do 31 października roku poprzedzającego realizację 
tego programu. I właśnie zapisy tego dokumentu, za-
zwyczaj budzą uwagi krytyków i przeciwników szcze-
pień. Najczęściej oponenci podają w uzasadnieniu 
okoliczność stwierdzoną orzeczeniem NSA (Naczelny 
Sąd Administracyjny) „nakazywania zachowań okre-
ślonych w akcie (PSO) niebędących źródłem obowią-
zującego prawa”, co jest naruszeniem zapisów Kon-
stytucji RP (8, 9). I tak w opinii Augustynowicz pomi-
mo pewnych ograniczeń w zakresie transparentności 
przepisów prawnych odnoszących się do szczepień 
ochronnych, należy je interpretować zgodnie z inte-
resem pacjenta. Jednocześnie mając na uwadze inte-
res społeczeństwa związany ze szczepieniami, należy 
rozważyć pewne zmiany legislacyjne w tym zakresie, 
których celem byłoby osiągnięcie wysokiego poziomu 
ochrony społeczeństwa przed chorobami zakaźnymi 
(9).

Instytucją sprawującą nadzór nad wykonawstwem 
szczepień ochronnych jest Państwowa Inspekcja Sa-
nitarna, natomiast sprawna ich realizacja zależy od 
dobrej organizacji oraz zaangażowania wszystkich 
pracowników podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
rzetelnego i wyczerpującego informowania pacjentów, 
a zwłaszcza rodziców dzieci na temat szczepień. 

Według danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
stan wyszczepienia określonej populacji w Polsce jest 
wysoki. W 2014 roku kształtował się na poziomie 96-

Knowledge and acceptance of the population play 
an extremely crucial role for arbitrarily established 
recommendations in the Vaccination Program. 

LEGAL BASIS OF VACCINATION AND THE 
VACCINATION PROGRAM 

 
In Poland, the legal basis for vaccination is contained 

in the Act on the Prevention and Combating Infections 
and Infectious Diseases in Humans which defines the 
principles of immunization of susceptible individuals. 
Therefore, Art. 5, paragraph 1, point 1 of the above-
mentioned Act contains the regulation according to which 
persons staying at the territory of the Republic of Poland 
are obliged to be vaccinated (6). In turn, the executive act 
to the above Act – Regulation of the Minister of Health 
of 18th August 2011 - includes a list of communicable 
diseases for obligatory vaccination and identifies other 
rules binding at the time of vaccination such as the age 
of vaccinated individuals, qualification for vaccination, 
procedure for specialist consultations and methods 
of conducting and documenting immunization (7). 
Implementation of vaccination in the population is held 
according to the permanent, specific Vaccination Program 
regarding types of vaccines, the number of doses, the age 
of vaccinated individuals for the given year, which is 
issued by the Chief Sanitary Inspector in the form of a 
statement in the official journal of the Ministry of Health 
before 31th October of the year preceding the realization 
of the program. The regulations of this very document 
usually result in comments of critics and opponents 
of vaccination. The opponents most often cite the 
circumstance established by the decision of the Supreme 
Administrative Court “prescribing the behaviors defined 
in the Regulation (Vaccination Programme) that are not 
a source of the binding law”, which is a violation of the 
principles of the Constitution of the Republic of Poland (8, 
9). Therefore, according to Augustynowicz, despite some 
restrictions on the transparency of the legal provisions on 
vaccines, they should be interpreted in accordance with 
the patient interest. At the same time, bearing in mind the 
public interest related to vaccination, certain legislative 
changes in this scope should be considered, the aim of 
which would be to achieve a high level of the protection 
of the population against infectious diseases. (9)

The State Sanitary Inspection is the institution 
which supervises the implementation of vaccination. 
However, the efficient realization of vaccination 
depends on a good organization and involvement of 
all primary health care workers, and thorough and 
comprehensive information on vaccination given to 
patients and parents, in particular.

According to the data from the State Sanitary 
Inspection (SSI), the vaccination status of a particular 
population in Poland is high. In 2014 its level reached 
96-99.9% and it was considered to be one of the best 
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levels in Europe, which correlates with a common 
acceptance of vaccination. (10). This is demonstrated 
by the results of the conducted studies in which more 
than 96% of the surveyed parents expressed declaration 
regarding vaccination against hepatitis B (11). The 
results of Rogalska et al. on the attitudes of parents 
of children under 3 years of age also show that 98% 
of the respondents never objected to vaccination (12). 
However, an increasing vaccine hesitancy in Poland is 
a worrying phenomenon. The data from the National 
Institute of Public Health - National Institute of Hygiene 
(NIZP-PZH) on the intensification of the phenomenon 
within the recent years are presented in Table 1.

VACCINE HESITANCY 

As the data demonstrate, the number of vaccine-
hesitant individuals in Poland increased constantly from 
almost 3000 individuals in 2010 to over 16000 in 2015. 
Similar values of the indicator presented by NIZP-PZH 
per 1000 individuals aged 0-19 years between 2010 and 
2015 showed over a three-fold increase. It should be 
noted that the majority of vaccine-hesitant individuals 
were the residents of the following provinces: Silesian, 
Pomeranian, Mazovian and Greater Poland.

The SSI made a detailed analysis of the situation 
regarding vaccine hesitancy by individuals obliged 
to vaccinate in Poland, considering territorial 
differentiation of the phenomenon and the reasons for 
vaccine hesitancy.

This analysis considered only individuals who had 
been reported by physicians to the appropriate sanitary 
inspection as vaccination-hesitant individuals. These 
persons had to simultaneously meet the following criteria: 
they were informed by a general practitioner about the 
need for obligatory vaccinations within the prescribed 

99,9% i należał do jednych z najwyższych w Europie, 
co przemawia za powszechną akceptacją szczepień 
(10). Świadczyć o tym mogą wyniki przeprowadzo-
nych badań, w których deklarację wykonywania szcze-
pień ochronnych przeciw wzw typu B podało ponad 
96% badanych rodziców (11). Również wyniki badań 
Rogalskiej i wsp. dotyczące postaw rodziców dzieci 
poniżej 3 roku życia pokazują, że 98% badanych nigdy 
nie sprzeciwiło się zaszczepieniu dziecka (12). Pomi-
mo tego niepokoi fakt obserwowanego i narastającego 
w Polsce zjawiska uchylania się od szczepień ochron-
nych. Dane NIZP-PZH o nasileniu zjawiska w ostat-
nich latach prezentuje tabela 1. 

UCHYLANIE SIĘ OD 
SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Jak pokazują dane, liczba uchylających się od 
szczepień ochronnych w Polsce wykazuje stały wzrost 
od niespełna 3000 osób w 2010 roku do ponad 16 000 
w roku 2015. Podobnie wartość wskaźnika prezento-
wanego przez NIZP-PZH, na 1000 osób w wieku 0-19 
lat, w latach 2010-2015 wzrosła ponad trzykrotnie. 
Należy zauważyć, że większość osób uchylających się 
od szczepień to mieszkańcy takich województw jak 
woj. śląskie, pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie. 

 Główna Inspekcja Sanitarna dokonała szczegóło-
wej analizy sytuacji dotyczącej uchylania się od szcze-
pień ochronnych przez osoby zobowiązane do szczepień 
w Polsce, uwzględniając przy tym terytorialne zróżnico-
wanie zjawiska oraz przyczyny odstępstw. W analizie tej 
uwzględniono wyłącznie te osoby, które zostały zgłoszo-
ne przez lekarzy do odpowiednich inspekcji sanitarnych 
jako osoby uchylające się. Osoby te musiały spełniać 
jednocześnie następujące kryteria: zostały powiadomione 
przez lekarza POZ o konieczności poddania się obowiąz-

Table 1. Data on individuals who are hesitant to obligatory vaccination and the selected provinces between 2010 and 2015  
              in Poland (number, indicator per 1000 persons aged 0-19 years included in the reports) (after 13). 
Tabela 1. Dane nt. osób uchylających się od obowiązkowych szczepień w Polsce i wybranych województwach w latach  
                2010-2015 rok (liczba, wskaźnik na 1000 osób w wieku 0-19 lat uwzględnionych w sprawozdaniach) (wg 13).

Year Number of vaccine-
hesitant individuals 

Indicator per 1000 
population aged 

0-19 years 

Value of the highest indicator 
(per 1000 population)

2010 < 3000 - -
2011 < 5000 - -

2012 5340 0.70 Silesian (1.36)
Pomeranian (1.31)

2013 7248 0.97 Pomeranian (2.79)
Silesian (1.74)

2014 12 681 0.97 Pomeranian (2.79)
Silesian (1.74)

2015 16 668 2.3 Pomeranian (5.6), Silesian (3.8), 
Greater Poland (3.4), Mazovian (2.6)
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kowym szczepieniom ochronnym w ustalonym terminie, 
osoby, które następnie nie zgłosiły się do lekarza w celu 
przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego i do samego 
szczepienia, a także te, które nie przedłożyły zaświadcze-
nia o wcześniejszym poddaniu się szczepieniu w ramach 
szczepień zalecanych i u których nie zdiagnozowano prze-
ciwwskazań zdrowotnych do szczepień, względnie wska-
zań do okresowego odroczenia od ich wykonania (13).

Uchylanie się od szczepień, budzi niepokój ze wzglę-
du na coraz większy zasięg oraz jego konsekwencje zdro-
wotne. Jest to zjawisko społecznie nieakceptowane, gdyż 
może zagrażać zdrowiu nie tylko osób nieszczepionych, 
ale i całej populacji ze względu na niespełnienie założeń 
tzw. odporności zbiorowiskowej. Dane przedstawione 
przez GIS pokazują, że na koniec 2015 roku w Polsce 
uchyliły się od obowiązku szczepień ochronnych 22 392 
osoby. W porównaniu do danych z końca 2014 roku 
(15 480 osób uchylających się) nastąpił znaczący wzrost 
(o 44,7%) osób wykazujących takie zachowania. W sto-
sunku do liczby osób uchylających się na koniec 2013 
roku (10 122) wzrost ten przekroczył nawet 121 % (14). 
Na rycinie 1 przedstawiono wskaźnik opisujący liczbę 
osób uchylających się od szczepień w Polsce w przelicze-
niu na 1000 osób w wieku 0-19 lat. Największe wartości 
wskaźnika dotyczyły województw: pomorskiego (5,26), 
wielkopolskiego (4,69) i śląskiego (4,49). Z kolei uchyla-
nie się od szczepień w najmniejszym zakresie dotyczyło 
województw: podkarpackiego (0,67), świętokrzyskiego 
(0,8) i kujawsko-pomorskiego (1,43), (Ryc. 1). 

Obserwowane zróżnicowanie tego wskaźnika jest 
trudne do wytłumaczenia bez pogłębionych badań. Jed-
nakże można przypuszczać, że różnice te mogą mieć 
związek ze światopoglądem i stosunkiem do obowiązu-
jących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

period, individuals who then did not visit a physician 
for the qualification and failed to come for vaccination, 
and those who did not submit the certificate confirming 
prior vaccination as part of the recommended vaccination 
and in whom contraindications for vaccination were not 
found or in whom there were no indications for periodic 
suspension of vaccination. (13)

Vaccine hesitancy is a cause for concern due to the 
ever-increasing range and health-related implications. 
This is a socially unacceptable phenomenon since it can 
pose a threat not only to unvaccinated individuals but 
also to the entire population due to non-fulfillment of the 
rules of herd immunity. The data presented by the SSI 
show that the number of vaccine-hesitant individuals 
was 22 392 by the end of 2015 in Poland. Compared 
to the data obtained at the end of 2014 (15480 vaccine-
hesitant individuals) a significant increase (by 44.7%) 
in the individuals showing such behavior was observed. 
With regard to the number of vaccine-hesitant individuals 
by the end of 2013 (10122) this increase exceeded even 
121% (14). Figure 1 shows the indicator of the number of 
vaccine-hesitant individuals in Poland per 1000 persons 
aged 0-19. The highest values of the indicator were 
related to the following provinces: Pomeranian (5.26), 
Greater Poland (4.69) and Silesian (4.49). On the other 
hand, the smallest values of the indicator were noticed in 
Subcarpathian (0.67) Świętokrzyskie (0.8) and Kuyavian-
Pomeranian (1.43) Provinces. 

The observed variability of this indicator is difficult 
to explain without in-depth research. However, it can 
be supposed that these differences may be related to 
the outlook on life and the attitude toward the existing 
sanitary and epidemiological regulations.

Fig. 1. The indicator of vaccine-hesitant individuals (number of individuals 0-19 years, hesitant n/1000), data obtained  
                   from the Chief Sanitary Inspectorate – The Sanitary Status of Poland in 2015, Warsaw 2016, author’s modification. 
Ryc. 1. Wskaźnik osób uchylających się od szczepień (liczba osób 0-19 lat uchylających się n/1000), dane wg Głównej  
                Inspekcji Sanitarnej - Stan Sanitarny Kraju w 2015 roku , Warszawa 2016 w modyfikacji autora.
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ATTITUDES TOWARD VACCINATION

Forming appropriate attitudes toward vaccination 
is a long-term and complex process involving different 
persons and institutions and the decisive educational 
role in this matter is played by the medical personnel. 
Reliable and current knowledge of the personnel 
in this field and its proper transfer to parents and 
child’s legal guardians can have a positive impact on 
prevention-promoting attitudes (15). It can be assumed 
that parental/guardian attitude to the applicable legal 
norms and orders is a factor influencing vaccination-
related behavior. Law-abiding individuals express it 
by certain attitudes consistent with the binding legal 
orders and prohibition. However, others deny the 
existing norms and orders for vaccination and seek 
evidence to support their opinion (16).

It should be noted that parental knowledge on 
infectious diseases, vaccination and the applied 
preparations has a considerable impact on the 
acceptance of vaccination, which is undoubtedly 
related to parental education (12). It was observed 
that individuals with higher education showed better 
knowledge regarding vaccination (17,18,19). However, 
it may be suspected that these are the individuals 
who search for information more extensively and 
who are critical in their assessments on vaccination. 
Faleńczak et al. in their study showed that parents with 
a higher level of education encountered significantly 
more frequently negative opinions on vaccination as 
compared to other individuals (17).

Anti-vaccination movements have a significant 
influence on forming attitudes toward vaccination. 
By objecting to vaccination, these movements 
remain the supporters of a natural exposure to the 
infectious agent. Their range of impact is significant. 
Jaroszewska et al. demonstrated that as many as 79% 
of respondents encountered negative or unfavorable 
opinions on the safety and efficacy of vaccination, 
mainly by the Internet (50%) and conversations with 
friends or family (63%) (11). Second-hand opinions 
which discouraged vaccination in more than 13% of 
parents raised doubts, especially regarding the safety 
of vaccination (11). Based on the above study as many 
as 11% of parents encountered unfavorable opinions 
on vaccination from health care workers, which is a 
worrying phenomenon. It is important to emphasize 
a widespread use of the Internet by anti-vaccination 
movements in which scientific views are questioned 
thus resulting in a favorable environment for such 
activists.
 

POSTAWY WOBEC 
SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Kształtowanie właściwych postaw wobec szcze-
pień ochronnych jest procesem długotrwałym i złożo-
nym, w którym uczestniczą różne osoby i instytucje, 
a decydującą rolę edukacyjną w tym zakresie odgrywa 
personel medyczny. Jego rzetelna i aktualna wiedza 
w tym zakresie oraz odpowiedni jej przekaz rodzi-
com i opiekunom prawnym dzieci mogą pozytyw-
nie oddziaływać na postawy sprzyjające profilaktyce 
(15). Można przypuszczać, że czynnikiem mającym 
wpływ na zachowania w zakresie szczepień jest sto-
sunek rodziców /opiekunów dzieci do obowiązujących 
norm prawnych i nakazów. Osoby przypisujące prawu 
autorytet wyrażają to w konkretnych zachowaniach, 
zgodnych z obowiązującymi prawnymi nakazami lub 
zakazami. Z kolei inni negują obowiązujące normy 
i nakazy dotyczące szczepień i szukają dowodów na 
poparcie swojego stanowiska (16).

Należy podkreślić, że znaczący wpływ na akcep-
tację szczepień ma wiedza rodziców na temat chorób 
zakaźnych, szczepień i stosowanych preparatów, co 
niewątpliwie wiąże się z wykształceniem rodziców 
(12). Zaobserwowano, że osoby z wyższym wykształ-
ceniem wykazywały się lepszą znajomością w tema-
cie szczepień ochronnych (17,18,19). Jednak można 
przypuszczać, że są to osoby bardziej poszukujące in-
formacji i krytyczne w swoich ocenach nt szczepień. 
I tak w badaniu Faleńczak i wsp. istotnie częściej ne-
gatywne opinie o szczepieniach formułowali rodzice 
z wykształceniem wyższym niż pozostałe osoby (17). 

Duży wpływ na kształtowanie postaw w stosunku 
do szczepień odgrywają ruchy antyszczepionkowe, 
które negując szczepienia pozostają zwolennikami 
naturalnej ekspozycji na czynnik zakaźny. Zasięg ich 
oddziaływania jest znaczący. W badaniu Jaroszew-
skiej i wsp. stwierdzono, że aż 79% ankietowanych 
spotkało się z negatywnymi, nieprzychylnymi opinia-
mi na temat bezpieczeństwa i skuteczności szczepień 
ochronnych, rozprzestrzenianymi głównie w interne-
cie (50%) oraz w trakcie rozmów ze znajomymi lub 
rodziną (63%) (11). Zasłyszane opinie zniechęcające 
do szczepień u ponad 13% rodziców budziły wątpli-
wości zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa szczepień 
(11). Niepokoi fakt, że w cytowanych wyżej badaniach 
aż ok. 11% rodziców zetknęło się z nieprzychylnymi 
opiniami w kwestii szczepień od pracowników służby 
zdrowia. Należy podkreślić fakt powszechnego wyko-
rzystywania internetu przez ruchy antyszczepionkowe, 
w którym poglądy naukowe są kwestionowane, stwa-
rza dogodne środowisko dla działaczy tego ruchu. 

Bogumiła Braczkowska, Małgorzata Kowalska i inni
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STRATEGIES OF ANTI-VACCINATION 
MOVEMENTS

Currently, an increase is observed in the activity 
of the so-called anti-vaccination movements and their 
aggressive campaigns on harmful effects of vaccination 
(20). The strategies employed by the activists of these 
movements in spreading their views are varied and 
usually refer to the results of scientific studies and 
consist in rejecting or questioning science that does 
not support them in their opinions. Another activity 
of such movements is to formulate new hypotheses 
on vaccines and their harmful effects and also to seek 
scientific confirmation of their theories (21). These 
activists do not accept any criticism or arguments of 
the supporters of vaccination. At times they attack the 
opponents of their theories by verbal insults or by legal 
means (22). The arguments given by the opponents 
of vaccination are very extensive. However, they are 
mainly related to the following issues:

 - too many vaccinations in children in the first two 
years of life

 - a negative impact of a large number of vaccine 
preparations on the child development

 - composition of vaccines; the content of toxins 
and biologically active substances that 

 - may result in far-reaching harmful health effects
 - the use of vaccines contributes to the increase in 
the number of such diseases as 

 - allergies, autoimmune diseases and other diseas-
es of unknown etiologies

 - vaccines weaken the immune system
 - vaccination is currently a mistake due to a good 
situation related to infectious diseases (16) and 
it is a manifestation of the limitation of freedom 
and civil liberties (21). 

The above views expressed by the activists of anti-
vaccination movements cause some concern due to the 
multiplicity, a variety of arguments and a significant 
range of their impact. The data of the SSI show that 
among the reasons for vaccine hesitancy in 2015 every 
third case (31% of the surveyed) was related to the 
activity of anti-vaccination movements (14). 

Recognition of these opinions may be useful in 
developing and implementing an appropriate strategy 
to overcome unfavorable vaccination-related opinions. 
Anti-vaccination movements use mainly Internet to 
spread uncertainty, doubt, fear of vaccination, thus 
discouraging more and more people from using it. (23)

Among the factors determining an increase in 
the proportion of vaccine-hesitant individuals, WHO 
experts suggest the following determinants:

 - cultural, religious and environmental factors, in-
cluding a serious involvement of the media

 - individual factors related e.g. with one’s negative 

STRATEGIE RUCHÓW 
ANTYSZCZEPIONKOWYCH

Obecnie obserwuje się wzrost aktywności tzw. ru-
chów antyszczepionkowych oraz prowadzonych przez 
nie agresywnych kampanii dotyczących szkodliwości 
szczepień ochronnych (20). Strategie stosowane przez 
działaczy ruchów antyszczepionkowych w szerze-
niu swoich poglądów są zróżnicowane i odnoszą się 
zazwyczaj do wyników badań naukowych i polegają 
na odrzuceniu lub kwestionowaniu opinii, które nie 
wspierają ich poglądów. Kolejnym działaniem tych 
ruchów jest wysuwanie nowych hipotez dotyczących 
szczepionek i ich szkodliwości oraz dążenie do nauko-
wego potwierdzenia swoich teorii (21). Przeciwnicy 
szczepień są zamknięci na wszelką krytykę i argumen-
ty zwolenników szczepień. Niekiedy atakują przeciw-
ników swoich teorii poprzez słowne zniewagi lub na 
drodze prawnej (22). Argumenty przytaczane przez 
przeciwników szczepień są bardzo rozbudowane, do-
tyczą jednak głównie następujących kwestii:

 - zbyt duża liczba szczepień u dzieci w pierw-
szych dwóch latach życia, 

 - negatywny wpływ dużej liczby preparatów 
szczepionkowych na rozwój dziecka, 

 - skład szczepionek; zawartość toksyn i substancji 
biologicznie czynnych mogących powodować 
odległe, szkodliwe dla zdrowia następstwa,

 - stosowanie szczepionek przyczynia się do wzro-
stu zachorowań np. na alergie, choroby autoim-
munizacyjne i inne o nieustalonej etiologii, 

 - szczepionki osłabiają układ odpornościowy, 
 - podawanie szczepionek obecnie jest błędne, ze 
względu na dobrą sytuację w zakresie chorób za-
kaźnych (16) oraz jest przejawem ograniczenia 
wolności i swobód obywatelskich (21).

Przedstawione wyżej poglądy działaczy ruchów an-
tyszczepionkowych budzą niepokój ze względu na wie-
lość i zróżnicowanie argumentów oraz znaczący zasięg 
ich oddziaływania. Dane Głównej Inspekcji Sanitarnej 
pokazują, że wśród powodów uchylania się od szcze-
pień w 2015 roku, co trzeci przypadek (31% badanych 
osób) był związany właśnie z tą przyczyną (14). Dokład-
ne rozpoznanie argumentów przeciwników szczepień 
może przyczynić się do opracowania i wdrożenia odpo-
wiedniej strategii w zwalczaniu niekorzystnych opinii 
dotyczących szczepień. Przeciwnicy szczepień w tym 
celu głównie przekaz internetowy szerzą niepewność, 
wątpliwości, strach przed szczepieniami, a tym samym 
zniechęcają coraz więcej osób do ich stosowania (23).

Wśród czynników determinujących wzrost odset-
ka osób uchylających się od szczepień, eksperci WHO 
wskazują następujące uwarunkowania:

 - czynniki kulturowe, religijne i środowiskowe 
w tym poważny udział mediów,

Uwarunkowania uchylania się od szczepień ochronnychDeterminants of vaccine hesitancy
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personal experiences and insufficient knowledge
 - factors related to the functioning of public health 
protection, including health care (questioning  
vaccination as a social norm) (24).

Interesting data on various aspects of vaccination 
during the last decade are provided by the European 
Center for Disease Prevention and Control (ECDC). 
The review of the literature shows that among the 
factors influencing vaccine hesitancy, the most important 
being the questioning of the safety of vaccination 
(31 cited papers) and then the lack of information on 
vaccination (21 papers), a low risk of the occurrence of 
infectious diseases (10 papers) and low effectiveness in 
the protection against infectious diseases of the applied 
vaccines (10 papers). Moreover, issues related to the lack 
of health needs for vaccination and distrust toward health 
care institutions are also present in the literature (23). 

Understanding the reasons for vaccine hesitancy 
will allow to channel preventive measures on education 
and the appropriate co-operation of the different 
persons and institutions responsible for vaccination.

SUMMARY

Currently, the question should be posed regarding 
the direction of action that should be taken to change an 
unfavorable trend related to vaccine hesitancy. There 
is an obligation to activate and educate the society in 
the process of changing opinions and parental attitudes 
on child vaccination. One of the proposals to consider 
is to undertake a nationwide, substantive discussion 
on preventive vaccination, with consideration given 
to the arguments of both supporters and opponents 
of vaccination. The aim should be a more effective 
cooperation with the society and a change of parental 
attitudes by means of reliable information and 
discussion (16). In this respect the educational role of 
the medical personnel is absolutely crucial. Healthcare 
personnel is still considered to be the most credible 
source of information on vaccination for patients (17, 
24). 

Due to a direct contact with parents, the medical 
professionals are familiar with the current situation and 
have the opportunity and the duty to raise awareness 
among children’s guardians worried with opinions on 
vaccination (25). 

Obligations of physicians provided in legal 
regulations are limited to important issues related to 
the following aspects: information on the time and 
necessity of vaccination, the types and justification 
of the choice of vaccines used during the procedure, 
vaccination-related benefits, the risk of contracting an 
infectious disease and disease-related complications, 
the possibility of unwanted post-vaccination reactions 
and management in such situations and the possibility 

 - czynniki indywidualne związane m.in. z nega-
tywnymi własnymi doświadczeniami i niedosta-
teczną wiedzą,

 - czynniki związane z funkcjonowaniem ochrony 
zdrowia publicznego, w tym opieki zdrowotnej 
(kwestionowanie szczepień jako społecznej nor-
my) (24). 

Interesujących danych dotyczących różnych aspek-
tów szczepień ochronnych w trakcie ostatniej dekady 
dostarcza raport Europejskiego Centrum Chorób i Pre-
wencji (ECDC). Analiza piśmiennictwa pokazuje, że 
wśród czynników mających wpływ na niezdecydowa-
nie w kwestii szczepień ochronnych największe znacze-
nie posiada kwestionowanie bezpieczeństwa szczepień 
ochronnych (31 cytowanych prac), kolejno brak infor-
macji nt szczepień (21 prac), małe ryzyko wystąpienia 
chorób zakaźnych (10 prac) oraz niska skuteczność 
w ochronie przed chorobami zakaźnymi stosowanych 
szczepień ochronnych (10 prac). Ponadto w piśmien-
nictwie pojawiają się argumenty na temat braku potrzeb 
zdrowotnych w odniesieniu do szczepień oraz nieufność 
do instytucji opieki zdrowotnej (23). 

Poznanie motywów uchylania się od szczepień po-
zwoli na ukierunkowanie działań prewencyjnych dotyczą-
cych edukacji i odpowiedniej współpracy różnych osób 
i instytucji odpowiedzialnych za szczepienia ochronne.

PODSUMOWANIE

W obecnej sytuacji należy zadać pytanie o kierun-
ki działań, które powinno się podjąć w celu zmiany 
niekorzystnego trendu w zakresie uchylania się od 
szczepień. Istnieje obowiązek aktywizacji i uświada-
miania społeczeństwa w procesie zmiany opinii i po-
staw rodzicielskich dotyczących szczepień dzieci. 

Jedną z propozycji, którą należy rozważyć, jest pod-
jęcie ogólnokrajowej merytorycznej dyskusji na temat 
szczepień ochronnych, z uwzględnieniem argumentów 
zarówno zwolenników jak i przeciwników szczepień. 
Należy przede wszystkim dążyć do efektywniejszej 
współpracy ze społeczeństwem i do zmiany postaw ro-
dziców przez rzetelną informację i dyskusję (16). W tym 
zakresie rola edukacyjna personelu medycznego jest nie 
do przecenienia. Personel medyczny placówek opieki 
zdrowotnej uważany jest nadal za najbardziej wiary-
godne dla pacjentów źródło informacji związanych ze 
szczepieniami (17, 25). Ze względu na okoliczność bez-
pośredniego kontaktu z rodzicami, pracownicy medyczni 
są zorientowani w istniejącej sytuacji i mają możliwość 
a także obowiązek uświadamiania zaniepokojonych opi-
niami o szczepieniach opiekunów dzieci (26).

Obowiązki lekarzy wynikające z zapisów prawa 
sprowadzają się do istotnych kwestii w zakresie infor-
mowania o konieczności i terminach szczepień, o rodza-
jach i uzasadnieniu wyboru szczepionek stosowanych 
w czasie zabiegu, korzyści wynikających ze szczepień, 
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ryzyku zachorowania na chorobę zakaźną i jej powikła-
niach, o możliwości wystąpienia niepożądanych odczy-
nów poszczepiennych i postępowania w takiej sytuacji 
oraz o możliwościach wszczęcia procedury egzekucyj-
nej w przypadku uchylania się od szczepień (6). Przy 
braku informacji lub informacji niepełnej rodzice i opie-
kunowie uzupełniają je z innych źródeł, niestety nie za-
wsze wiarygodnych. Jak pokazują ostatnie badania sy-
tuacja w zakresie informowania i zakresu udzielanych 
informacji przez przedstawicieli zawodów medycznych 
jest niezadawalająca (27, 28, 29). 

Uważa się, że w kontekście oczekiwanych potrzeb 
rodziców w zakresie wiedzy lekarzy odnośnie szcze-
pień, a także odpowiedniej postawy oraz większego an-
gażowania się w proces decyzyjny istotną kwestią jest 
systematyczna edukacja lekarzy w zakresie wakcynolo-
gii jako odrębnej, szerokiej dziedziny wiedzy (30).

W podsumowaniu należy podkreślić, że poprawa 
sytuacji w zakresie widocznego wzrostu odsetka osób 
uchylających się od obowiązujących w Polsce szcze-
pień nie będzie możliwa bez działań edukacyjnych. 
Należy prowadzić je dwutorowo, po pierwsze niezbęd-
ne jest kształcenie personelu medycznego w oparciu 
o najnowsze dowody naukowe i zasady EBM. Po dru-
gie istotne jest edukowanie społeczeństwa z udziałem 
ekspertów medycznych, którzy są w stanie zmieniać 
postawy i opinie oraz redukować poziom niewiedzy 
oraz lęku u swoich pacjentów.

of initiating an executive procedure with vaccine 
hesitancy (6). In the case of lack of information 
or incomplete information, parents and legal 
guardians obtain information from different sources - 
unfortunately not always reliable. As the most recent 
studies show, the situation related to informing and 
the extent of provision of information by medical 
professionals is unsatisfactory (26, 27, 28). 

It is believed that consistent education of 
physicians in the field of vaccinology as a separate 
broad domain of knowledge is a crucial issue in the 
context of the expected needs of parents with regard 
to the knowledge of physicians on vaccination and the 
proper attitude and greater involvement in the decision-
making process (29).

In conclusion, it should be emphasized that the 
improvement in the visible increase in the percentage 
of vaccine-hesitant individuals in Poland will not be 
possible without educational actions. Such actions 
should be done in a two-way manner. Firstly, educating 
the medical personnel is essential and that should be 
based on the most recent scientific evidence and the 
principles of Evidence Based Medicine. Secondly, it 
is important to educate the society with the assistance 
of medical experts who can change the attitudes and 
opinions and to reduce the level of ignorance and 
anxiety in their patients.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a problem requiring constant surveillance, 
both clinical and epidemiological. 
AIM. The aim of study was to analyze territorial and temporal variability of COPD hospitalization and incidence, 
as far as expenses incurred by the National Health Fund (NHF) due to medical treatment of disease in the Silesian 
Voivodeship based on secondary epidemiological data.
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation was presented on the basis of available health 
benefits data registered in adult patients with COPD treated from the NHF budget in the Silesian Voivodeship. 
The dynamics of incidence rates in 2006–2010, prevalence rates of hospitalization in 2000–2011 and costs of 
treatment of the disease were investigated. We also present variability of incidence and prevalence in particular 
districts of study region.
RESULTS. The standardized incidence rate of COPD in the Silesian Voivodeship is still high, although it 
slowly decreased from the value of 656.93/100,000 in 2007 to 470.7/100,000 in 2010. We observed a significant 
decrease of hospitalization from 217.0/100,000 in 2005 to 117.7/100,000 in 2011. Higher values of both rates 
refer to men, besides, we observed their spatial variability in particular districts. The average annual cost of new 
cases of COPD treatment in Silesian Voivodeship was approximately 5 million EUR (20 million PLN), while 
the annual cost of all hospital admissions decreased substantially from the value of approx.10 million EUR (40 
million PLN) in 2003 to approx. 5 million EUR (20 million PLN) in 2011.
CONCLUSIONS. We observed temporal and spatial variability of COPD incidence and prevalence in Silesian 
Voivodeship. A significant reduction of COPD hospitalization rate implies serious reduction of expenses incurred 
by National Health Found.

Key words: COPD, health map, descriptive study, treatment costs
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STRESZCZENIE
WSTĘP. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest problemem wymagającym stałego nadzoru zarów-
no klinicznego, jak i epidemiologicznego. 
CEL PRACY. Celem prezentowanej pracy była analiza dostępnych wtórnych danych epidemiologicznych 
uwzględniających zmienność terytorialną i czasową, jak również wydatki poniesione przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia (NFZ) z tytułu leczenia choroby w woj. śląskim.
MATERIAŁ I METODY. Sytuację epidemiologiczną przedstawiono na podstawie dostępnych rejestrów 
świadczeń zdrowotnych udzielonych dorosłym pacjentom z POChP w ramach procedur finansowanych ze środ-
ków NFZ w woj. śląskim. Prześledzono dynamikę zmian współczynników zapadalności w latach 2006–2010, 
współczynników chorobowości hospitalizowanej w latach 2000–2011 i kosztów leczenia choroby. Przedstawio-
no także zróżnicowanie zachorowalności i hospitalizacji w poszczególnych powiatach.
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WYNIKI. Standaryzowany współczynnik zachorowań na POChP w woj. śląskim nadal jest wysoki, choć ule-
ga powolnemu spadkowi w czasie (od wartości 656,93/100 000 w 2007 roku do 470,7/100 000 w 2010 roku). 
Zaobserwowano wyraźny spadek wartości współczynników chorobowości hospitalizowanej od 217,0/100 000 
w 2005 roku do 117,7/100 000 w 2011 roku. Większe wartości obydwu współczynników dotyczyły mężczyzn, 
zaobserwowano również ich terytorialne zróżnicowanie w powiatach. Średnioroczny koszt leczenia nowych 
zachorowań w woj. śląskim wynosił 20 mln PLN, natomiast roczny koszt wszystkich hospitalizacji uległ znacz-
nemu obniżeniu z wartości 40 mln PLN dla 2003 roku do wartości 20 mln PLN w 2011 roku.
WNIOSKI. Zaobserwowano zróżnicowanie zapadalności i chorobowości hospitalizowanej z powodu POChP 
w powiatach woj. śląskiego. Znaczne zmniejszenie wartości współczynnika chorobowości hospitalizowanej 
w czasie przekłada się na redukcję wydatków ponoszonych przez NFZ w trakcie leczenia szpitalnego chorych 
z POChP.

Słowa kluczowe: POChP, mapa zachorowań, badanie opisowe, koszty leczenia

WSTĘP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP – kod 
J44, ICD-10) jest chorobą charakteryzującą się ograni-
czeniem przepływu powietrza w drogach oddechowych 
w wyniku zapalenia i przebudowy ścian oskrzeli, znisz-
czenia miąższu płuc (rozedma), a także zwężenia świa-
tła oskrzeli przez śluz i wysięk wywołany stanem zapal-
nym (1). Jako główną przyczynę występowania POChP 
wymienia się nałóg palenia papierosów (1–3), a także 
narażenie na zanieczyszczenia powietrza atmosferycz-
nego przez substancje pyłowe i gazowe w środowisku 
komunalnym lub zawodowym (1–3). Wśród czynników 
sprzyjających chorobie wymienia się także: złą sytuację 
materialną, niedożywienie i brak dostępu do właściwej 
opieki zdrowotnej (2). 

Według aktualnych szacunków Światowej Organizacji 
Zdrowia (World Health Organization – WHO) umiarko-
wane lub ciężkie stadium przewlekłej obturacyjnej choro-
by płuc dotyczy blisko 65 milionów ludzi (4). Wcześniej-
sze dane z 2002 roku wskazują, iż POChP była przyczyną 
co piątego zgonu odnotowanego na świecie (4). Dodatko-
wo zauważono, że większość zgonów z powodu POChP 
w 2005 roku miała miejsce w krajach o niskim stopniu 
rozwoju społeczno-ekonomicznego (2,7). Najniższe war-
tości standaryzowanego współczynnika umieralności z po-
wodu POChP odnotowano w Japonii (4,4/100 000), a tak-
że w Europie (zakres wartości od 12,0 do 23,1/100 000). 
Najwyższe współczynniki dotyczyły krajów azjatyckich, 
takich jak Chiny (130,5/100 000) (2). Ocenia się, że w naj-
bliższych latach liczba zgonów z powodu POChP będzie 
wzrastać. Prognozy dla 2030 roku sugerują, że choroba bę-
dzie przyczyną co trzeciego zgonu (4).

Wyniki krajowego badania w ramach programu 
BOLD (Burden of Chronic Obstructive Lung Disease) 
z 2002 roku  wykazały, że w Małopolsce POChP dotyczy 
27,7% mężczyzn oraz 16,6% kobiet w wieku 40 i więcej 
lat (5). Potwierdzono wpływ palenia papierosów oraz wie-
ku na częstość występowania choroby, wykazano m.in., 
że każdemu wzrostowi narażenia w postaci tzw. paczko-
lat o 10 towarzyszy istotny wzrost ryzyka choroby, IS=1,2 

INTRODUCTION

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD 
– code J44, ICD-10) is a disease characterized by 
airflow limitation due to bronchial inflammation and 
remodelling, pulmonary embolism (emphysema), and 
bronchial obstruction by mucus and exudate caused 
by the inflammatory (1). The major determinant 
of COPD is tobacco smoking habit (1–3) and also 
exposure to particulate and gaseous ambient air 
pollution in communal or occupational environment 
(1–3). Among the factors that contribute to disease are 
also mentioned: low income, malnutrition and lack of 
access to adequate health care (2).

Current WHO data suggest that moderate or severe 
stages of chronic obstructive pulmonary disease refer 
to almost 65 million people (4). Earlier data (2002) 
indicated that COPD was the reason of every fifth death 
recorded in the world (4). In addition, it was noticed 
that the most of deaths in 2005 concerned countries 
with low socio-economic situation (2,7). The lowest 
values of standardised mortality rate due to COPD was 
indicated in Japan (4.4/100,000), and also in Europe 
(value range from 12.0 to 23.1/100,000). The highest 
rates were detected in Asia countries such as China 
(130.5/100,000) (2). Prognosis suggest the increase of 
the number of deaths due to COPD. We expect that 
in 2030 year disease could be the third reason of all 
deaths (4).

Results of national BOLD program (Burden of 
Chronic Obstructive Lung Disease) revealed that 
27.7% men and 16.6% women aged 40+ years in 
Małopolska voivodeship were affected COPD in 2002 
(5). The negative impact of smoking and older age on 
the COPD incidence was confirmed, moreover, it was 
shown that every increase exposure by 10 so-called 
pack-years is related to a significant increase of the 
incidence, OR=1.2 (95% CI: 1.14–1.25). On the other 
hand, an increase of age by 10 years implies nearly 
double increase of COPD risk: OR=1.94 (95% CI: 
1.8–2.1) (6).
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National Program for Early Diagnosis and 
Prevention of COPD realized in 2000–2002 was 
conducted in 100 outpatient clinics of lung diseases 
under the supervision Institute of Tuberculosis and 
Lung Diseases in Warsaw. The study included people 
over the age of 40, smoking cigarettes, whose exposure 
exceeded 10 pack-years. The spirometry measurements 
performed during the study confirmed the occurrence 
of obstructive pulmonary disease in 19.9% out of 
91,859 examined respondents. The severe form of 
the disease was found in 5.6% of patients (7). The 
study was continued in 2004–2005 under the COPD 
Prevention Program finding that the proportion of 
patients with pulmonary obstruction was 15.5% out of 
178,503 respondents (8). 

The KOMPAS program (pl. KOMpleksowa 
opieka nad chorymi na POChP i AStmę w Polsce) 
was implemented in Poland in 2004. The main goal 
of project was to describe the population with COPD 
diagnosis and to evaluate treatment methods applied 
by pulmonologists and allergologists. Obtained results 
showed that the proportion of patients diagnosed with 
the disease was 24.5% (out of 13,545 patients included 
in the program), whereas the severe form of the disease 
concerned 6% of respondents (9).

The analysis of death certificates in the Pomeranian 
Voivodeship in Gdansk registered in years 2001–
2004 allowed to estimate COPD specific mortality. 
It was at the level of 14.0 / 100,000 inhabitants, with 
a systematic increasing of the rate (10).

The relatively high incidence of the disease and its 
chronic nature imply high medical costs, especially, in 
the case of its advanced form. Hospitalization of COPD 
exacerbations resulted in a 9-fold higher total medical 
costs in comparison to outpatient care in 2006. It is 
worth mentioning that the cost of hospital treatment 
of the disease was 4,137.9 PLN, while the outpatient 
treatment was much cheaper and equals approximately 
446.9 PLN (11). The study conducted in 2007–2008 
in Mazowieckie and Silesia Voivodeship allowed 
to estimate the average annual cost of total COPD 
treatment. It was proved that the cost was 4,027.82 
PLN / year per patient. The cost of treatment of the 
stable form of COPD was evaluated at the level of PLN 
2,423.57 whereas the average cost of exacerbation was 
421.16 PLN for outpatient treatment and 1,183.09 
PLN for hospitalization (12).

It is worth mentioning the position of 
epidemiologists presented at the last Congress of 
the Polish Society of Lung Diseases (2016): experts 
suggested the need to implement a comprehensive 
nationwide epidemiological study targeted to assess 
the current COPD frequency but also to recognize 
phenotypes of the disease using biomarkers and the 
latest genetic techniques and imaging methods (13).

(95% PU: 1,14–1,25). Z kolei wzrost wieku o 10 lat pro-
wadzi do prawie dwukrotnego wzrostu ryzyka POChP: 
IS=1,94 (95% PU: 1,8–2,1) (6).

Realizowany w latach 2000–2002 Narodowy Pro-
gram Wczesnego Rozpoznawania i Profilaktyki POChP 
prowadzono w 100 poradniach chorób płuc na terenie 
Polski pod nadzorem Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Warszawie. Badaniem objęto osoby w wieku powyżej 
40 lat, palące tytoń, dla których ekspozycja przekraczała 
10 paczkolat. Wykonane w trakcie badania pomiary spi-
rometryczne potwierdziły występowanie choroby obtu-
racyjnej płuc u 19,9% spośród 91 859 zbadanych Pola-
ków. Ciężką postać choroby stwierdzono u 5,6% bada-
nych (7). Badania kontynuowano w latach 2004–2005 
w ramach programu Profilaktyka POChP stwierdzając, 
że odsetek chorych z obturacją płuc wynosił 15,5% spo-
śród 178 503 badanych (8). 

W Polsce, w 2004 r. wdrożono również program 
KOMPAS (KOMpleksowa opieka nad chorymi na POChP 
i AStmę w Polsce) ukierunkowany na opisanie populacji 
z rozpoznaniem POChP, jak również ocenę metod leczenia 
prowadzonego przez pulmonologów i alergologów. Wyni-
ki tego programu wykazały, że odsetek chorych z rozpo-
znaną chorobą kształtował się na poziomie 24,5% (spośród 
13 545 pacjentów objętych programem), przy czym postać 
bardzo ciężka dotyczyła 6% badanych (9).

Z kolei przeprowadzona w województwie pomorskim 
analiza kart zgonów z rejestru Pomorskiego Centrum Zdro-
wia Publicznego w Gdańsku, za okres 2001–2004, pozwo-
liła na oszacowanie umieralności specyficznej z powodu 
POChP. Kształtowała się ona na poziomie 14,0/100 000 
mieszkańców, przy obserwowanym systematycznym 
wzroście wartości współczynnika (10).

Stosunkowo duża częstość występowania choroby 
i jej przewlekły charakter prowadzą do wysokich kosztów 
leczenia, zwłaszcza w przypadku jej postaci zaawansowa-
nej. Hospitalizacja pacjenta z zaostrzeniem POChP wią-
zała się w 2006 roku z 9-krotnie wyższymi całkowitymi 
kosztami leczenia w porównaniu do opieki ambulatoryj-
nej. Warto w tym miejscu dodać, że koszt leczenia szpi-
talnego choroby kształtuje się na poziomie 4 137,9 PLN, 
podczas gdy leczenie ambulatoryjne jest znacznie tańsze 
i wynosi ok. 446,9 PLN (11). Badanie prowadzone w la-
tach 2007–2008 w województwie mazowieckim i śląskim, 
pozwoliło na oszacowanie średniego rocznego kosztu cał-
kowitego leczenia POChP. Wykazano, że kwota przypada-
jąca na jednego pacjenta wynosi 4 027,82 PLN/rok. Lecze-
nie stabilnej postaci POChP wyceniono na 2 423,57 PLN, 
natomiast średni koszt leczenia zaostrzenia wynosił 421,16 
PLN w przypadku leczenia ambulatoryjnego i 1 183,09 
PLN w przypadku hospitalizacji (12). 

Warto w tym miejscu przytoczyć także stanowisko 
epidemiologów prezentowane podczas ostatniego Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (2016 rok), którzy 
widzą potrzebę wdrożenia kompleksowego, ogólnopol-
skiego badania epidemiologicznego ukierunkowanego 
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m.in. na ocenę aktualnej częstości POChP, ale także na 
poznanie fenotypów choroby z wykorzystaniem biomar-
kerów i najnowszych technik genetycznych oraz metod 
obrazowania (13). 

CEL PRACY

 W świetle przedstawionych argumentów uznano, że 
warto przeanalizować dostępne, wtórne dane epidemiolo-
giczne dotyczące POChP w woj. śląskim. Celem badania 
było poznanie czasowej i terytorialnej zmienności zacho-
rowalności oraz chorobowości z powodu POChP w wo-
jewództwie śląskim w latach 2000–2011, a także prześle-
dzenie wydatków ponoszonych przez płatnika z powodu 
leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego choroby.

MATERIAŁ I METODY

Badanie przeprowadzono na podstawie wtórnych 
danych epidemiologicznych dotyczących rozliczonych 
w latach 2006–2010 świadczeń opieki zdrowotnej z ty-
tułu leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 
(POChP) w województwie śląskim. Wykaz nowych za-
chorowań oraz hospitalizacji pierwszorazowych  u osób 
dorosłych (19 i więcej lat) uzyskano z bazy danych Naro-
dowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na podstawie 
kodów J44 wg ICD-10 (International Statistical Classi-
fication of Diseases and Related Health Problems wer-
sja 10). Wzięto także pod uwagę kody J41 – przewlekłe 
zapalenie oskrzeli proste i śluzowo-ropne, J42 – nieokre-
ślone przewlekłe zapalenie oskrzeli oraz J43 – rozed-
ma płuc, powołując się na stanowisko ekspertów WHO 
i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, którzy sugerują 
uwzględnianie także tych chorób w grupie przewlekłych 
obturacyjnych chorób płuc (1, 14–16). Ostatecznie ana-
lizy ukierunkowane na zróżnicowanie terytorialne lub 
czasowe współczynników zachorowalności oraz choro-
bowości prowadzono w odniesieniu do liczby zdarzeń 
zdrowotnych rejestrowanych w pełnym zakresie wymie-
nionych powyżej kodów (kod J41-J44, ICD-10).

Skonstruowana na potrzeby analiz baza danych 
zawierała zmienne demograficzne takie jak: data uro-
dzenia, płeć pacjenta, miejsce zamieszkania z dokład-
nością do powiatu (w badaniu uwzględniono tylko 
mieszkańców województwa śląskiego), jak również 
dane dotyczące leczenia pacjentów z POChP: głów-
ne rozpoznanie, data pierwszego zachorowania, data 
pierwszej hospitalizacji, liczba następnych porad, 
liczba następnych hospitalizacji, rok zgonu. Opisano 
liczbę i odsetek zachorowań oraz hospitalizacji pierw-
szorazowych z uwzględnieniem podziału chorych na 
następujące grupy wiekowe: 19-34, 35-54, 55-64 oraz 
65 i więcej lat, w kolejnych latach sprawozdawczych. 
Następnie dla każdego roku obliczono surowe współ-
czynniki zapadalności, które poddano procedurze stan-
daryzacji uwzględniając populację standardową świata 
i metody opisane we wcześniejszej publikacji (17). 

AIM

Presented arguments pointed that the available 
secondary epidemiological data on COPD in Silesian 
Voivodeship are worth analysing. The aim of the study 
was to investigate temporal and territorial variability 
of incidence and prevalence of COPD in the Silesian 
Voivodeship in 2000–2011 and tracking expenses by 
the payer due to hospital and outpatient treatment of 
disease.

MATERIAL AND METHODS

The study was based on secondary epidemiological 
data related to health care benefits settled in the years 
2006–2010 due to treatment of chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD) in the Silesian Voivodeship. 
A list of new cases and first-time hospitalizations for 
adults (19+ years) were obtained from the National 
Health Fund in Katowice, and based on J44 codes of 
ICD-10 (International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems version 10). 
Codes J41 – chronic bronchitis and mucopalmitis, J42 
– undetermined chronic bronchitis and J43 – pulmonary 
emphysema were also analysed according to the WHO 
and the Polish Society of Lung Diseases experts position, 
who suggest that mentioned diseases are also included 
in the group of chronic obstructive pulmonary diseases 
(1, 14-16). Finally, the analysis focused on territorial or 
temporal variability of incidence and prevalence were 
conducted in relation to the number of registered health 
problems for all the codes listed above (code J41–J44, 
ICD-10). Finally, the analysis focused on territorial or 
temporal variability of incidence and prevalence were 
conducted in relation to the number of registered cases 
for all following ICD-10 codes: J41–J44.

The database designed for the analysis contains 
demographic variables such as: date of birth, gender, 
place of residence with accuracy to district (only 
residents of the Silesian Voivodeship were included), 
as well as data on the treatment of patients with 
COPD: primary diagnosis, date of first illness, date 
of first hospitalization, number of next outpatient 
visits, number of next hospitalizations, year of death. 
The number and percentage of first-time illnesses and 
hospitalizations were described according to following 
age groups: 19–34, 35–54, 55–64 and over 65 years. 
Then, for each year, the crude and standardized 
incidence rates were calculated, during standardization 
procedure world standard population were used (17). 

In the next stage, data on hospitalization were obtained 
from the register of the Health Care System Supervision 
Unit of the Silesian Voivodeship Office in Katowice based 
on MZ-11 form. The crude rate of hospitalization in the years 
2000–2011 were also calculated taking into account gender 
of patients. The lack of age data of patients in obtained 
registry made it impossible to calculate standardized rates. 

Ewa Niewiadomska, Małgorzata Kowalska
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Finally, averaged values of incidence and hospitalization 
due to COPD were presented in the form of maps for 
territorial division NTS-4 (Nomenclature of Territorial 
Units for Statistics) taking into account the districts and 
cities with district rights in the Silesian Voivodeship. For 
this purpose, the geographical information system Arc 
GIS 9.2 was used (17). In addition, the authors estimated 
the total cost of health care services for COPD in Silesian 
Voivodeship referring to the unit cost values proposed by 
Jahnz-Różyk K. et al. (11).

RESULTS

Table I indicates that the number of new COPD 
cases (J44 according to ICD-10) in adults aged 19+ was 
stable. On the other hand, the number of all new cases 
J41–J44 slightly decreased during the study period. It is 
also worth adding that the percentage of J44 cases in the 
total group of patients with mentioned clinical diagnosis 
was over 50%. It was confirmed that the disease mostly 
was treated in the outpatient setting. The largest number 
of deaths in patients with COPD diagnosis was noted 
in the first year of observation, i.e. in 2006. The higher 
number of deaths concerned more men (20,595; 19.6%) 
than women (12,095; 11,5%). The percentage of COPD 
deaths increased relatively to the age and the highest 
value was achieved for people over 65 years (28.0%).)

W kolejnym etapie pozyskano dane dotyczące hospi-
talizacji chorych z rejestru prowadzonego przez Wydział 
Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w oparciu o druk 
MZ-11. Obliczono surowe współczynniki chorobowości 
hospitalizowanej w latach 2000–2011 uwzględniając tak-
że płeć chorych. Brak danych na temat wieku osób hospi-
talizowanych w udostępnionym rejestrze uniemożliwił 
obliczenie współczynników standaryzowanych.

Ostatecznie zaprezentowano uśrednione wartości 
współczynników zapadalności i chorobowości hospi-
talizowanej z powodu POChP w postaci map dla po-
działu terytorialnego NTS-4 (Nomenklatura Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych) uwzględnia-
jącego powiaty i miasta na prawach powiatu w woj. 
śląskim. W tym celu wykorzystano system informacji 
geograficznej Arc GIS 9.2 (17). Dodatkowo autorzy 
oszacowali całkowity koszt udzielanych świadczeń  
zdrowotnych z tytułu leczenia POChP w woj. śląskim 
odnosząc się do wartości kosztów jednostkowych za-
proponowanych przez K. Jahnz-Różyk i wsp. (11).

Table I The number of cases, advices and hospitalizations due to COPD (code J41-J44, ICD-10) in adults aged 19 years and  
              older in Silesian voivodeship
Tabela I Liczba zachorowań, porad i hospitalizacji z powodu POChP (kod J41–J44, ICD-10) u osób dorosłych w wieku 19  
               i więcej lat w województwie śląskim 

Cases 2006 2007 2008 2009 2010 Total
2006–2010

The total cost 
of benefits
2006–2010

[PLN]

New cases  
N (100%)

total 
J41-J44 43 170 48 223 39 082 43 871 35 746 210 092 100 626 189.80

J44 20 152 23 457 19 770 23 225 19 760 106 364 47 659 565.60

First-time medical 
advices

N (%)

total 
J41-J44

42 833
(99.2%)

47 749
(99.0%)

38 657
(98.9%)

43 524
(99.2%)

35 504
(99.3%)

208 267
(99.1%) 93 074 522.30*

J44 20 152
(100%)

23 456
(99.9%)

19 739
(99.8%)

23 223
(99.9%)

19 760
(100%)

106 330
(99.9%) 47 518 877.00*

First-time 
hospitalizations 

N (%)

total 
J41-J44

337
(0.7%)

474
(1.0%)

425
(1.1%)

347
(0.8%)

242
(0.6%)

1 825
(0.9%) 7 551 667.50**

J44 0
(0%)

1
(0.1%)

31
(0.2%)

2
(0.1%)

0
(0%)

34
(0.1%) 140 688.60**

Next medical 
advices

N

total 
J41-J44 149 564 140 202 110 474 96 963 56 426 553 629 247 416 800.10*

J44 98 569 91 268 71 946 62 103 34 771 358 657 160 283 813.30*
Next 

hospitalizations 
N

total 
J41-J44 430 574 473 375 253 2 105 8 710 279.50**

J44 0 3 0 0 0 3 12 413.70**

Number of deaths 
N (%)

total 
J41-J44

9 478
(21.9%)

8 841
(18.3%)

5 801
(14.8%)

5 492
(12.5%)

3 078
(8.6%)

32 690
(15.6%) -

J44 4 690 4 671 3 191 3 138 1 852 17 542 -
- unit direct and indirect cost of outpatient treatment 446.9 PLN according (11) 
**- unit direct and indirect cost of hospitalization 4 137.9 PLN according (11)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
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As it was mentioned, in 2006–2010 COPD was most 
recorded disease in the group of all patients with chronic 
respiratory diseases (50.6%; n=106,364 out of all 210,092 
diagnoses). Chronic bronchitis, simple and mucosal, and 
undetermined chronic bronchitis were 44.4% of COPD 
diagnoses (n = 93,235 out of 210,092 diagnoses in 2006–
2010). Emphysema was diagnosed for only 5.0% of J41–
J44 patients.

The mean age of patients at the moment of disease 
diagnosis was 59.4–60.0 years in the subsequent reporting 
years and at the time of death it was 73.3 ± 19.1 years. It is 
worth noticing that the largest group of patients were older 
people over 65, while the smallest group contain young 
people under 34 (Fig. 1).

Depending on the year, the crude incidence rates of 
COPD were about 945.1–1,284.8 / 100,000 people over 

WYNIKI

Dane zebrane w tabeli I wskazują, że liczba no-
wych przypadków POChP (kod J44 wg ICD-10) 
u osób dorosłych w wieku 19+ lat utrzymywała się 
raczej na stałym poziomie, z kolei liczba wszystkich 
nowych przypadków J41–J44 nieco spadła w bada-
nym okresie. Warto także dodać, że udział procento-
wy tej przyczyny (J44) w całej grupie osób z rozpo-
znaniem klinicznym w zakresie J41–J44 wynosił po-
nad 50%. Potwierdzono, że najczęściej choroba jest 
leczona ambulatoryjnie. Największą liczbę zgonów 
wśród pacjentów ze stwierdzoną chorobą odnotowa-
no w początkowym roku obserwacji, tzn. w 2006 r.  
Większa umieralność dotyczyła mężczyzn 20 595 
(19,6%) niż kobiet 12 095 (11,5%). Odsetek zgonów 

Fig. 2. The rates describing the number of new cases of COPD per the number of adults aged 19 years and older  
             (n / 100,000) and the standardized incidence rate of COPD, Silesian voivodeship
Ryc. 2. Współczynniki opisujące liczbę nowych zachorowań na POChP w przeliczeniu na liczbę osób dorosłych w wieku  
            19 i więcej lat (n/100 000) oraz standaryzowany współczynnik zachorowalności na POChP, województwo śląskie 

Ewa Niewiadomska, Małgorzata Kowalska

Fig. 1. The age structure of adult patients with registered COPD (code J41-J44, ICD-10) in the Silesian voivodeship in   
            subsequent reporting years
Ryc. 1. Struktura wieku dorosłych pacjentów z zarejestrowanym zachorowaniem na POChP (kod J41–J44, ICD-10)  
              w województwie śląskim w kolejnych latach sprawozdawczych
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19+ year, while the values of standardized rates were two 
times smaller 470.7–656.9 / 100,000 (Fig. 2). It is worth 
adding that the standardized COPD rates were lower for 
women than for men.

Fig. 3 illustrates the average values of the standardized 
incidence rate of COPD in the period 2006–2010 according 
to the patient’s place of residence. The largest values were 
observed in the following districts: Chorzów, rybnicki, 
Częstochowa, Żory, Świętochłowice and kłobucki. The 
smallest values were in Bytom and Katowice.

The data collected in Table II indicate that the number 
of adults (19 and more) hospitalized due to chronic 
obstructive pulmonary disease in Silesian Voivodeship 
begun to decrease after 2005. Among the hospitalized, 
men were predominant (61.2%–64.6%, depending on the 
year). The values of COPD hospitalization were between 
117.7–217.0 / 100,000 people over 19 years. As in the case 
of incidence, larger values were related to men.
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Fig. 3. Averaged values of standardized rates describing the  
    number of new cases of COPD (code J41-J44,  
   ICD-10), total population 19 years and older  
           (n / 100,000), Silesian voivodeship, averaged over the  
          period 2006-2010
Ryc. 3. Uśrednione wartości standaryzowanego współczy- 
       nnika opisującego liczbę nowych zachorowań na  
           POChP (kod J41–J44, ICD-10) ogółem w populacji  
      osób 19 i więcej lat (n/100 000), województwo  
             śląskie, wartość uśredniona za okres 2006–2010

pacjentów z POChP wzrastał z wiekiem, największą 
wartość osiągnął u osób po 65 roku życia (28,0% cho-
rych).

Jak już wspomniano najczęściej (50,6%) rejestro-
wano przewlekłą zaporową chorobę płuc (n=106 364 
spośród wszystkich 210 092 rozpoznań w latach 2006–
2010). Przewlekłe zapalenie oskrzeli proste i śluzowo-
-ropne oraz nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli 
stanowiły 44,4% rozpoznań wskazujących na POChP 
(n=93 235 spośród wszystkich 210 092 rozpoznań 
w latach 2006–2010). Rozedma płuc dotyczyła tylko 
5,0% pacjentów z grupy rozpoznań J41-J44.

Średni wiek osób chorych w momencie zarejestro-
wanego zachorowania w kolejnych latach sprawoz-
dawczych kształtował się w zakresie 59,4–60,0 lat, 
a w momencie zgonu wynosił 73,3±19,1 roku. Warto 
odnotować, że najliczniejsza grupa chorych to osoby 
starsze w wieku 65 i więcej lat, natomiast najmniej 
liczna to osoby młode do 34 roku życia (Ryc. 1). 

W zależności od roku surowe współczynniki za-
chorowań na POChP kształtowały się w na poziomie 
945,1–1 284,8/100 000 ludności w wieku 19 i więcej 
lat, natomiast wartości współczynników standary-
zowanych były o połowę mniejsze i wynosiły odpo-
wiednio 470,7–656,9/100 000 (Ryc. 2). Warto dodać, 
że standaryzowane współczynniki zachorowań na PO-
ChP były mniejsze w grupie kobiet niż mężczyzn. 

Rycina 3 obrazuje wartości uśrednionego za okres 
2006–2010 standaryzowanego współczynnika za-
chorowań na POChP, z uwzględnieniem miejsca za-
mieszkania chorego. Największe wartości dotyczyły 
następujących powiatów: Chorzów, powiat rybnicki, 
częstochowski, Żory, Świętochłowice i powiat kło-
bucki. Najmniejsze wartości odnotowano w Bytomiu 
i Katowicach. 

Dane zebrane w tabeli  II wskazują, że liczba do-
rosłych po 19 r.ż. hospitalizowanych z powodu prze-
wlekłej obturacyjnej choroby płuc w województwie 
śląskim wyraźnie zaczęła się zmniejszać po 2005 
roku. Wśród hospitalizowanych przeważali męż-
czyźni (61,2%–64,6% w zależności od roku). Warto-
ści współczynników chorobowości hospitalizowanej 
z powodu POChP kształtowały się w zakresie 117,7–
217,0/100 000 ludności w wieku 19 i więcej lat. Po-
dobnie jak w przypadku zachorowań, wyższe wartości 
dotyczyły mężczyzn. 

Rycina 4 obrazuje wartości uśrednionych za okres 
2000–2011 surowych współczynników chorobowości 
hospitalizowanej z powodu przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc w poszczególnych powiatach woj. ślą-
skiego. Największe wartości dotyczą powiatów: kło-
buckiego i cieszyńskiego, najniższe odnotowano w po-
wiecie raciborskim, Zabrzu i Dąbrowie Górniczej. 

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
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Fig. 4. Averaged for 2000-2011 values of crude prevalence  
             rate of hospitalization due to COPD in the population  
         of people 19 years and older (n / 100,000), Silesian  
           voivodeship
Ryc. 4. Uśrednione za lata 2000-2011 wartości surowego   
                   współczynnika chorobowości hospitalizowanej z powo- 
               du POChP w populacji osób 19 i więcej lat (n/100 000),     
              województwo śląskie

DISCUSSION

Obtained results confirmed a slight decrease 
of incidence and hospitalization due to chronic 
obstructive pulmonary disease in the period 2006–
2010, in Silesian Voivodeship despite the relatively 
large number of both registered cases. It is worth 
noticing that the largest percentage of cases registered 
as J41-J44 codes of ICD-10 in the study period (over 
50%) concerned patients with chronic obstructive 
pulmonary disease (J44). The percentage of patients 
with chronic bronchitis (J41–J42) amounted 44.4% of 
all cases and other published data show that diagnosis 
concern 85% of patients with severe COPD (16). The 
number of submissions of emphysema was stable, 
nearly 2,000 cases a year.

It was shown that COPD is the most common 
disease in the oldest age group (people over the age of 
65). The percentage of patients at this age was close to 
40% regardless of the reporting year. At the same time, 
there was a slight decrease in the proportion of patients 
aged 35–54 years observed. A probable explanation 
of this phenomenon may be the fact observed in the 
last two decades: the decrease of the proportion of 
smokers in younger age groups (18). It is well known 
that tobacco smoking is one of the major determinant 
of COPD (1–3,19), and the reduction of frequency of 
current smokers in younger age groups could be an 
effective prevention of disease. 

The average age of patients at the moment of diagnosis 
was on the level 59.4–60.0 years (depending on the 
reporting year). As it was already mentioned, the largest 
percentage of people diagnosed with COPD refers to the 

Ewa Niewiadomska, Małgorzata Kowalska

Table 2 
Tabela 2

Year
Number of hospitalizations Crude prevalence rate of hospitalization

[N/100,000] Costs incurred
due to hospitalization*

[PLN]Total
N

Women
N (%)

Men
N (%) Total Women Men

2000 8 508 3 198 (37.6%) 5 310 (62.4%) 178.7 130.3 230.1 35 205 253.20
2001 8 827 3 421 (38.8%) 5 406 (61.2%) 186.0 139.8 235.2 36 525 243.30
2002 8 722 3 108 (35.6%) 5 614 (64.4%) 184.3 127.3 245.2 36 090 763.80
2003 9 718 3 593 (37.0%) 6 125 (63.0%) 206.1 147.6 268.6 40 212 112.20
2004 9 935 3 514 (35.4%) 6 421 (64.6%) 211.3 144.7 282.6 41 110 036.50
2005 10 167 3 641 (35.8%) 6 526 (64.2%) 217.0 150.3 288.3 42 070 029.30
2006 8 753 3 097 (35.4%) 5 656 (64.6%) 187.5 128.2 250.9 36 219 038.70
2007 9 152 3 311 (36.2%) 5 841 (63.8%) 196.6 137.4 260.2 37 870 060.80
2008 8 160 3 018 (37.0%) 5 142 (63.0%) 175.6 125.4 229.6 33 765 264.00
2009 6 739 2 587 (38.4%) 4 152 (61.6%) 145.2 107.6 185.6 27 885 308.10
2010 5 545 2 044 (36.9%) 3 501 (63.1%) 119.6 85.1 156.7 22 944 655.50
2011 5 445 2 056 (37.8%) 3 389 (62.2%) 117.7 85.9 151.7 22 530 865.50

*- unit direct and indirect cost of hospitalization 4 137.9 PLN according (11)
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oldest, i.e. over 65 years; one for 3 people with diagnosed 
emphysema is also a person over 65. COPD diagnostic 
difficulties should be pointed out for elderly people, 
because the physiological changes within the lungs, in 
particular, the loss of elasticity are directly related to the 
age (16,20,21). Perhaps for that reason, most of research 
programs targeted to detect COPD patients are dedicated 
to 40-year-olds. It was assumed that spirometry was the 
most effective diagnostic method and, in addition, it was 
found that the best treatment results were achieved in the 
early stages of the disease (22).

Crude rates of COPD incidence were ranged from 
945.1 to 284.8 / 100,000 people aged 19 and older in 
Silesian Voivodeship, while the values of standardized 
rates were two times smaller and were on the level 
of 470.7–656.9 / 100,000 population. Moreover, it 
was found that the largest values of the standardized 
incidence rate concern men with values in the range of 
526.7–723.6 / 100,000 population. Such an incidence 
profile is consistent with those observed in the BOLD 
study (2007), the higher frequency of COPD was 
recorded in male than female population (27.7% and 
16.6% respectively) (5). Similarly the KOMPAS study 
confirmed that 69.3% of COPD patients were male (9). 

The level of the standardized incidence rate of 
COPD in the Silesian Voivodeship is relatively high 
(4.7 / 1,000 in 2010), however, it is worth noticing that 
this value is close to those recorded in other European 
countries (23). In the world, as well as in the Silesian 
Voivodeship, territorial variability of standardized 
COPD incidence is observed – lower values were 
obtained in Japan (0.55 / 1,000 respondents) and 
European countries, e.g. the United Kingdom (2.6 
/ 1,000) and Sweden (2.9–11.0 / 1,000). The largest 
values of standardized incidence is reported in the 
United States (8.7–45.0 / 1,000 respondents). Just like 
in our study, larger rates were related to the oldest age 
group, i.e. over 75. However, it should be emphasized 
that the simply comparison of data make proper 
interpretation of noted territorial variability impossible. 
The observed differences were also assessed with 
diverse of age and size of compared groups and also 
with diverse of used diagnostic methods of COPD.

Approved standards for COPD treatment, apart 
from the recommended use of proper bronchodilators 
and/or inhaled glucocorticoids and oxygen therapy, 
refer also to the necessity of implementation of anti-
smoking activities and actions necessary to improving 
the quality of air (including ambient air) (1). In case 
of the stable form of the disease (moderate form of 
COPD) the treatment is provided in primary care 
clinics. In case of exacerbation of shortness of breath, 
coughing and spitting, coexisted with upper respiratory 
infections (patients with severe forms of the disease: 
grade III and IV, respectively), hospitalization is 
recommended (24). 

DYSKUSJA

Analiza danych rejestrowych o zachorowaniach 
i hospitalizacji z powodu przewlekłej obturacyjnej cho-
roby płuc w województwie śląskim wskazuje, iż po-
mimo dość wysokiej liczby zachorowań widoczny jest 
niewielki trend spadkowy w latach 2006–2010. W oma-
wianej pracy wzięto pod uwagę kody rozpoznań J41-J44 
wg ICD-10, przy czym warto zauważyć, że najwyższy 
odsetek (ponad 50%) dotyczył chorych z przewlekłą za-
porową chorobą płuc (J44). Odsetek chorych z przewle-
kłym zapaleniem oskrzeli (J41-J42) kształtował się na 
poziomie 44,4% ogółu wszystkich rozpoznań POChP 
a dane literaturowe wskazują, iż to rozpoznanie doty-
czy 85% chorych z ciężką postacią POChP (16). Liczba 
zgłoszeń rozedmy płuc utrzymywała się na stałym po-
ziomie — blisko 2 000 przypadków rocznie. 

Wykazano, że najczęściej POChP dotyczy najstar-
szej grupy wiekowej, a więc osób po 65 roku życia. 
Odsetek chorych w tym wieku utrzymywał się na po-
ziomie zbliżonym do 40% niezależnie od roku spra-
wozdawczego. Jednocześnie zaobserwowano niewiel-
ki spadek odsetka chorych w wieku 35-54 lat. Praw-
dopodobnym wytłumaczeniem tego zjawiska może 
być fakt obserwowanego już od dwóch dekad spadku 
odsetka osób palących w młodszych grupach wieko-
wych (18). Wiadomo bowiem, że szczególne znacze-
nie w etiologii choroby posiada nikotynizm (1–3,19), 
zmniejszenie rozpowszechnienia nałogu w młodszych 
grupach wiekowych jest skutecznym działaniem profi-
laktycznym w odniesieniu do POChP. 

Średnia wieku pacjentów w momencie rozpoznania 
zachorowania kształtowała się na poziomie 59,4–60,0 
lat (w zależności od roku sprawozdawczego). Jak już 
wspomniano największy odsetek osób z rozpoznaniem 
POChP dotyczy osób najstarszych (po 65 roku życia), co 
3 osoba z rozpoznaniem rozedmy płuc to także osoba po 
65 roku życia. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na 
trudności diagnostyczne POChP występujące szczegól-
nie u osób starszych, bowiem zmiany fizjologiczne w ob-
rębie płuc, w szczególności utrata sprężystości, są ściśle 
związane z wiekiem (16,20,21). Być może z tego wzglę-
du większość programów badawczych ukierunkowanych 
na wykrywanie chorych z POChP dedykowana jest już 
dla osób 40-letnich. Przyjęto, że najbardziej efektywnym 
sposobem diagnozowania jest badanie spirometryczne, 
a ponadto stwierdzono, że najlepsze efekty daje leczenie 
osób we wczesnym stadium choroby (22).

Surowe współczynniki opisujące rejestrowane roz-
poznania POChP, w województwie śląskim kształto-
wały się w zakresie 945,1–1 284,8/100 000 ludności 
w wieku 19 i więcej lat, natomiast wartości współ-
czynników standaryzowanych były o połowę mniej-
sze i wynosiły odpowiednio 470,7–656,9,0/100 000 
ludności. Stwierdzono jednocześnie, że największe 
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Crude hospitalization ratio in 2000–2011 was on 
the level 117.7–217.0 / 100,000 population (Silesian 
Voivodeship), and since 2005 was recorded clear 
downward trend. It is worth cited here hospitalization 
data in Poland, collected in the database of the 
National Institute of Public Health PZH in Warsaw. 
The hospitalization rate due to J40–J44 and J47 (ICD-
10) decreased from 2007 (25). Observed improving is 
probably a result of implementing a series of preventive 
actions including annual vaccination against influenza 
and pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae 
for COPD patients, using of bronchodilators and 
antibiotics, as well as oxygen therapy in the patients’ 
home (1,24,26,27). Moreover, similar like in Silesian 
Voivodeship, the NIZP-PZH data indicate that combine 
J40–J44 and J47 are mostly a reason of male than 
female hospitalization (59.9%–63.2% of all patients) 
(25).

In all available reports related to COPD studies, 
progressive increase in specific mortality is observed 
(3.0–111.0 / 100,000 population in 1950–2009). The 
increase was recorded especially for women (23) 
although the rates are still higher in male population. 
In the own study (Silesian Voivodeship in 2006–2010) 
15.6% of deaths in COPD patients were registered, 
the average age at the moment of death was 73.3 ± 
19.1 years. Unfortunately, the lack of reason of death 
in the database makes it impossible to calculate the 
fatality case rate which relates the number of deaths 
due to selected cause in total number of people with 
disease. Results of research conducted in 2001–2004 
(Pomeranian Voivodeship) suggest that the average 
age of patients who died due to COPD was 74 years 
and men were present more often in that group than 
women (66% and 34% respectively) (10). Averaged 
specific mortality rate in 2001–2004 was 14.0 / 100,000 
population and showed an upward trend in each year. 

A clear territorial variability of average incidence 
and hospitalization rates due to COPD was identified 
in the study region (Silesian Viovodeship). The highest 
values of incidence were observed in following districts: 
Chorzów, Rybnik, Częstochowa, Żory, Świętochłowice 
and kłobucki poviat. Likewise the highest values 
of hospitalization were observed in częstochowski, 
będziński, żywiecki, Chorzów, cieszyński i kłobucki 
poviats. An explanation of observed diversity is 
impossible on the basis of ecological study, however 
it is worth noting that values of both rates were higher 
in regions with significant level of unemployment. 
Perhaps a socio-economic situation and, as the 
consequence, the limited access of residents to the 
medical services are serious determinants impacting to 
development of severe COPD (2).

The WHO data pointing the prevalence of tobacco 
smoking in populations by the place of residence are 

wartości standaryzowanego współczynnika rejestro-
wanych rozpoznań dotyczą mężczyzn, z wartościami 
w zakresie 526,7–723,6/100 000 ludności. Taki profil 
zachorowalności jest zgodny z obserwacjami poczy-
nionymi w ramach badania BOLD z 2007 r., w którym 
wykazano większą częstość występowania POChP 
u mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 27,7% i 16,6%) 
(5). Podobnie, badanie KOMPAS potwierdziło, że 
69,3% chorych na POChP to mężczyźni (9). 

Poziom standaryzowanego współczynnika zapadal-
ności na POChP dla województwa śląskiego jest wyso-
ki (4,7/1 000 w roku 2010), jednak warto zauważyć, że 
wartość ta jest zbliżona do poziomu notowanego w in-
nych krajach europejskich (23). Na świecie, podobnie 
jak w woj. śląskim, obserwuje się wyraźne terytorialne 
zróżnicowanie standaryzowanego współczynnika zapa-
dalności na POChP – niższe wartości dotyczą Japonii 
(0,55/1 000 badanych) oraz takich krajów europejskich 
jak: Wielka Brytania (2,6/1 000 badanych) i Szwecja 
(2,9–11,0/1 000 badanych). Najwyższe wartości stan-
daryzowanego współczynnika zachorowań na POChP 
odnotowano w Stanach Zjednoczonych (8,7–45,0/1 000 
badanych). Podobnie jak u nas, wyższe wskaźniki do-
tyczyły osób z najstarszych grup wiekowych, po 75 
roku życia. Należy jednak podkreślić, że w trakcie po-
równywania danych pochodzących z różnych raportów 
napotykamy spore trudności przy próbie interpretacji 
uzyskanych wyników. Są one efektem odmienności 
porównywanych populacji m.in. ze względu na wiek, 
liczebność porównywanych grup, a także z uwagi na 
stosowane metody diagnozowania choroby.

Przyjęte standardy leczenia POChP, poza zale-
canym stosowaniem właściwych leków rozszerza-
jących oskrzela i/lub glikokortykoidów wziewnych 
oraz leczenia tlenem, odnoszą się także do koniecz-
ności wdrożenia działań antynikotynowych i działań 
na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym powietrza 
atmosferycznego (1). W przypadku stabilnej postaci 
choroby (umiarkowana postać POChP drugiego stop-
nia) leczenie odbywa się w poradniach podstawowej 
opieki zdrowotnej. W przypadku zaostrzenia choroby 
(nasilenie duszności, kaszlu i odpluwania, z towa-
rzyszącymi infekcjami górnych dróg oddechowych) 
u osób z ciężką i bardzo ciężką postacią choroby (III 
i IV stopień) zaleca się hospitalizację (24). 

Surowe współczynniki chorobowości hospitalizo-
wanej w latach 2000–2011 dla województwa śląskie-
go kształtowały się na poziomie 117,7–217,0/100 000 
ludności i od 2005 roku notowano wyraźny trend ma-
lejący. Warto w tym miejscu przytoczyć dane dotyczą-
ce chorobowości hospitalizowanej dla Polski, groma-
dzone w bazie danych Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego PZH w Warszawie. Współczynnik choro-
bowości hospitalizowanej z powodu J40-J44 i J47 (wg 
ICD-10) wykazywał tendencję spadkową począwszy 
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worth mentioning here. Polish data suggests that the 
largest percentage of smokers are inhabitants of the 
smaller locality, with population less than 200,000 
(18). Confrontation of those information with obtained 
results confirmed that districts with the highest 
COPD incidence and hospitalization are also regions 
with  lower number of population (below 200,000 
inhabitants) (28). Indirectly, it can be concluded 
that the worse socio-economic situation is probably 
related to higher frequency of tobacco smoking and 
as a consequence, higher incidence of COPD. This 
information should be taken into account in planning 
further researches aimed to determine the prevalence 
of the disease and possibilities of preventive actions. 
Conducting effective health policy in the region will 
not be possible without a detailed epidemiological 
recognition. Although the Tobacco Control Prevention 
Program (including COPD) financed from the budget 
in the Silesian Voivodeship (29) is implemented, 
unfortunately, it should be considered as insufficient to 
improve the quality of life and health of the inhabitants. 
It is worth emphasizing that prevention of COPD 
targeted to the prevention and resolution of addiction 
problems (here: nicotine) and reducing health risks 
related with environmental hazards (here: air pollution) 
are priorities in the current National Health Program 
(National Health Program 2016–2020) (30).

Another issue raised in the presented work are 
costs of COPD treatment. Obtained data indicate that 
the average annual cost of treatment of all patients 
diagnosed with J41–J44 in the Silesian Voivodeship 
was on the level of PLN 20 mln and majority of it 
(PLN 18.6 mln) were costs of first-time advices. It 
should be noted that the hospitalization of patient with 
COPD in 2011 was valuated at 38.34 points by the 
National Health Fund i.e. PLN 1,936.96. Therefore the 
amount of refund costs of total hospitalizations were 
at the level of PLN 10,546,747.20 and accounted for 
half of the real costs of hospitalization calculated on 
the basis of the value given by Jahnz-Różyk et al. (11). 
Favourable change observed during the study period 
was decrease the number of hospitalized patients 
due to COPD which lead to significant decrease of 
hospitalization costs from over PLN 35 million in 2000 
to PLN 22 million in 2011. It can be concluded that 
this situation was mainly an effect of reducing COPD 
hospitalizations and directing patients to outpatient 
treatment.

CONCLUSIONS

The number of new cases of chronic obstructive 
pulmonary disease in adults in the Silesian Voivodeship 
slowly decreases. Unfortunately, the level of 
standardized incidence rate is on relatively high level. 
Average annual cost of hospital treatment of new cases 

od roku 2007 (25). Spadek ten jest prawdopodobnie 
konsekwencją wprowadzenia szeregu działań zapobie-
gawczych, obejmujących m.in. coroczne szczepienie 
chorych przeciw grypie oraz zapaleniu płuc wywoły-
wanym przez Streptococcus pneumoniae, stosowanie 
leków rozszerzających oskrzela i antybiotykoterapii, 
a także przeprowadzanie tlenoterapii w domu pacjenta 
(1,24,26,27). Podobnie jak w woj. śląskim, dane NIZP-
-PZH wskazują, że z powodu J40–J44, J47 częściej są 
hospitalizowani mężczyźni (59,9%–63,2% ogółu hospi-
talizowanych) niż kobiety (25).

We wszystkich dostępnych opracowaniach do-
tyczących POChP ujawniono postępujący wzrost 
umieralności specyficznej z powodu tej choroby (3,0–
111,0/100 000 ludności, w latach 1950–2009). Odno-
towywany wzrost dotyczył szczególnie kobiet (23), 
chociaż współczynniki są nadal większe w grupie męż-
czyzn. W badaniu własnym, odnoszącym się do danych 
z województwa śląskiego w latach 2006–2010, zareje-
strowano 15,6% zgonów wśród osób z rozpoznanym 
POChP. Średnia wieku chorych z POChP w momencie 
zgonu wynosiła 73,3±19,1 roku. Niestety brak przy-
czyny zgonu w pozyskanej bazie danych uniemożliwia 
obliczenie współczynnika śmiertelności, który odnosi 
liczbę zgonów z powodu wybranej przyczyny do licz-
by osób chorych. Wyniki badań prowadzonych w la-
tach 2001–2004 w województwie pomorskim sugeru-
ją, iż średnia wieku pacjentów zmarłych z powodu PO-
ChP wynosiła 74 lata i częściej wśród tych osób byli 
mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 66% i 34%) (10). 
Uśredniony współczynnik umieralności specyficznej 
w latach 2001-2004 wynosił 14,0/100 000 ludności 
i w poszczególnych latach wykazywał trend rosnący. 

W badaniu własnym zidentyfikowano wyraźne 
terytorialne zróżnicowanie uśrednionego w badanym 
okresie współczynnika zapadalności i chorobowości 
hospitalizowanej POChP w województwie śląskim. 
W przypadku współczynnika zapadalności największe 
wartości dotyczyły Chorzowa, powiatu rybnickiego 
i częstochowskiego, Żor, Świętochłowic i powiatu kło-
buckiego. Największe wartości współczynnika choro-
bowości hospitalizowanej odnotowano w powiatach: 
częstochowskim, będzińskim, żywieckim, Chorzowie, 
w powiecie cieszyńskim i kłobuckim. Próba wyjaśnie-
nia tego zróżnicowania nie jest możliwa na gruncie 
przyjętego modelu badania, jednakże warto zauważyć, 
iż wartości obydwu współczynników są największe 
w tych regionach, które są objęte podwyższonym po-
ziomem bezrobocia. Być może sytuacja społeczno-
-ekonomiczna, a w konsekwencji ograniczony dostęp 
mieszkańców do świadczonych usług medycznych, 
jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój 
ciężkiej postaci POChP (2). 

Warto w tym miejscu przytoczyć także dane Świato-
wej Organizacji Zdrowia o rozpowszechnieniu częstości 
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is still high but it should be noticed that in the analysed 
period those costs were reduced by half. The average 
age of patients at the moment of diagnosis is 60. Men 
more frequently than women suffer from COPD and 
this observation is coincident with observations in other 
regions of Poland and Europe. Territorial variability 
of incidence and hospitalization was observed in the 
study region and its clear explanation requires detailed 
analysis.
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ziomie 20 mln PLN, przy czym zdecydowana większość 
kwoty (18,6 mln PLN) to koszty związane z poradami 
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wyceniona przez NFZ na 38,34 punkty, czyli 1 936,96 
PLN. W związku z tym kwota refundacji kosztów ponie-
sionych z tytułu wszystkich hospitalizacji kształtowała 
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z POChP na rzecz leczenia ambulatoryjnego.
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WNIOSKI

Liczba nowych zachorowań na przewlekłą obtu-
racyjną chorobę płuc u osób dorosłych w woj. śląskim 
powoli zmniejsza się, niestety poziom standaryzowane-
go współczynnika zapadalności utrzymuje się na stosun-
kowo wysokim poziomie. Średnioroczny koszt leczenia 
szpitalnego nowych zachorowań w woj. śląskim jest na-
dal wysoki choć należy zauważyć, że w badanym okre-
sie zredukowano go o połowę. Średni wiek pacjentów 
w momencie rozpoznania choroby wynosi 60 lat, częściej 
chorują mężczyźni i dane te są zbieżne z obserwacjami 
w innych regionach kraju oraz Europy. Zaobserwowano 
terytorialne zróżnicowanie współczynników zapadalno-
ści i chorobowości hospitalizowanej a jego jednoznaczne 
wyjaśnienie wymaga pogłębionych analiz.
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TRENDS IN THE INCIDENCE OF DENTAL CARIES IN 18-YEAR-OLDS  
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TENDENCJE W ZACHOROWALNOŚCI NA PRÓCHNICĘ ZĘBÓW MŁODZIEŻY  
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STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena stanu uzębienia 18-letniej młodzieży zamieszkałej w województwie łódzkim na podsta-
wie badań epidemiologicznych prowadzonych w latach 1995-2014.
MATERIAŁ I METODY. Badanie wykonane w 2014 roku objęło grupę 302 osób 18-letnich powiatu łódz-
kiego i brzezińskiego, a w nich gminy miejskie i wiejskie, wybrane w losowaniu trójwarstwowym. Badania 
kliniczne przeprowadzono zgodnie z wytycznymi ŚOZ. Obliczono częstość występowania i nasilenie próchnicy 
u młodzieży, wartości składników (P,U,W) intensywności próchnicy, wskaźnik leczenia, wskaźnik SIC oraz oce-
niono zmiany w intensywności próchnicy, które zaszły od 1995r. Wyniki badań poddano analizie statystycznej.
WYNIKI. Badaniem klinicznym stwierdzono występowanie próchnicy zębów u 91,7% młodzieży. Intensyw-
ność próchnicy wyniosła 5,5. Wskaźnik SIC wyniósł 8,9. Wskaźnik leczenia wynosił 0,8. 
WNIOSKI. Na podstawie wyników zebranych w latach 1995-2014 stwierdzono systematyczną poprawę stanu 
zdrowia uzębienia 18-latków z regionu łódzkiego.

Słowa kluczowe: próchnica zębów, młodzież 18-letnia, badania epidemiologiczne

ABSTRACT
The objective of this paper was to assess the dentition status of 18-year-olds living in Łódzkie voivodeship based 
on the epidemiological studies conducted in 1995-2014. 
MATERIAL AND METHODS. Study was carried out in 2014. Study group was composed of 302 adolescents 
aged 18 years old living in Łódzki and Brzeziński districts, including urban and rural areas selected using three 
stage cluster sampling method. Examinations were conducted pursuant to the WHO recommendations. The 
prevalence of caries, intensity of caries as well as the components (D,M,F) of caries intensity, treatment index 
and the SIC index were calculated. Furthermore, the changes in the intensity of caries were assessed, beginning 
from 1995. Statistical analysis was carried out. 
RESULTS. Dental caries was reported in 91.7% of adolescents. The intensity of caries, the SIC index and 
treatment index were estimated to be 5.5, 8.9 and 0.8, respectively. 
CONCLUSIONS. Having analysed the data as of 1995-2014, it may be stated that there is a systematic 
improvement of the dentition status in 18-year-olds living in Łódzkie voivodeship.

Key words: dental caries, 18-year-olds, epidemiological studies

INTRODUCTION

From the epidemiological studies carried out recently 
transpires that dentition status in a group of 18-year-olds in 
Poland differs regionally. The prevalence of dental caries is 

WSTĘP

Badania epidemiologiczne prowadzone w ostatnich 
latach wskazują, że stan uzębienia polskiej młodzieży 
w wieku 18 lat jest regionalnie zróżnicowany. Wystę-
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associated with the place of residence and sex. A gradual 
improvement of dentition status in adolescents is observed 
in some voivodeships (1,2) with a substantially worse 
condition reported in rural areas compared to urban areas 
(1-4). A list of factors that contribute to an improvement of 
oral health status includes prevention programmes, a broad 
availability of products for oral hygiene and increase in 
the health awareness (5). A decreasing tendency in the 
occurrence of dental caries is also observed in Łódzkie 
voivodeship. It is supported by literature data (5-9) as 
shown on Figure 3 in this article.

The objective of this paper was to assess the 
dentition status in a group of 18-year-olds in Łódzkie 
voivodeship on a basis of epidemiological studies 
conducted in 1995 - 2014. 

MATERIAL AND METHODS

Dentition status was assessed in a group of 
302 adolescents living in two districts of Łódzkie 
voivodeship, i.e.: Łódzki and Brzeziński districts. In 
Łódzki and Brzeziński districts, urban commune Łódź 
and rural communes: Tuszyn, Ksawerów, Rzgów and 
urban commune Brzeziny and rural communes: Rogów 
and Jeżów were randomly selected, respectively. Table 
I shows the characteristic of the study group, including 
their place of residence and sex. 

 Examinations were carried out under artificial 
light, using standard diagnostic tools. Dentition status 
was assessed using the following indicators: caries 
prevalence, caries intensity, DMF, treatment index, SIC 
index. The percentage of adolescents with complete 
set of teeth, an average number of erupted teeth and 
percentage of adolescents with molar teeth protected 
with fissure sealants were calculated. 

The prevalence of caries was calculated by 
dividing the number of individuals with carious lesions 
by the total number of examinees. DMF was assessed 
by dividing the sum of teeth with carious lesions, 
extracted due to caries and filled by the total number 
of examinees.

The proportion of filled teeth to the sum of teeth with 
caries and filled is the treatment index of these teeth. 

Significant Caries Index (SIC) shows the distribution 
of dental caries in the population. The SIC index is the 
mean DMF of the one third of the population examined 
with the highest number of decayed teeth. 

Statistical analysis was carried out, including data 
on the sex of individuals examined and their place 
of residence. Chi-squared test with Yates’ continuity 
correction, the Mann-Whitney test were employed. 
The significance level of p<0.05 was adopted. 
Furthermore, trends in the incidence of dental caries 
in 18-year-olds living in Łódzkie voivodeship were 
determined, beginning from 1995 (Tab. II).

powanie próchnicy jest związane z miejscem zamiesz-
kania i zależne od płci. Pewne województwa obserwują 
stopniową poprawę stanu uzębienia młodzieży (1,2) za-
znaczając jednocześnie, że znacznie gorsze wyniki ba-
dań odnotowuje się w środowisku wiejskim w porów-
naniu z miejskim (1-4). Prowadzonym badaniom profi-
laktycznym, szerokiej dostępności do środków higieny 
jamy ustnej i wzrostem świadomości prozdrowotnej 
zawdzięcza się poprawę kondycji jamy ustnej (5). Ten-
dencję spadkową występowania próchnicy obserwuje 
się również w regionie łódzkim. Świadczą o tym dane 
z piśmiennictwa (5-9) zebrane na ryc.3 artykułu.

Celem pracy była ocena stanu uzębienia młodzieży 
18-letniej w województwie łódzkim na podstawie badań 
epidemiologicznych prowadzonych w latach 1995 - 2014. 

MATERIAŁ I METODY

Zbadano stan uzębienia 302 osób z dwóch powia-
tów województwa łódzkiego: powiat łódzki i brzeziń-
ski. W powiecie łódzkim została wylosowana gmina 
miejska Łódź i gminy wiejskie: Tuszyn, Ksawerów, 
Rzgów. W powiecie brzezińskim natomiast gmina 
miejska Brzeziny i gminy wiejskie: Rogów i Jeżów. 
Strukturę badanej grupy z uwzględnieniem miejsca 
zamieszkania i płci przedstawia tabela I. 

 Badania przeprowadzono w sztucznym oświetle-
niu, przy użyciu standardowych narzędzi diagnostycz-
nych. Stan uzębienia oceniono za pomocą wskaźni-
ków: frekwencja próchnicy, intensywność próchnicy 
PUW, wskaźnik leczenia WL, wskaźnik SIC. Obliczo-
no odsetek osób z pełnym uzębieniem, średnią liczbę 
wyrzniętych zębów oraz odsetek osób posiadających 
uzębienie trzonowe zabezpieczone lakiem szczelino-
wym. 

Frekwencję próchnicy obliczono dzieląc liczbę 
osób z ubytkami próchnicowymi przez liczbę osób 
zbadanych. Wskaźnik PUW otrzymano dzieląc sumę 
zębów z ubytkami próchnicowymi, usuniętych z po-
wodu próchnicy i wypełnionych przez całkowitą licz-
bę zbadanych dzieci.

Stosunek wypełnionych zębów do sumy zębów 
z próchnicą i wypełnionych stanowi wskaźnik leczenia 
tych zębów (WL). 

Wskaźnik SIC- Significant Caries Index, uwzględ-
nia rozkład choroby próchnicowej w populacji. Jest on 
wartością średnią PUW obliczoną dla 1/3 populacji ba-
danej z największą liczbą zębów z próchnicą. 

Wyniki poddano analizie statystycznej, uwzględ-
niając płeć badanych i miejsce zamieszkania. Zasto-
sowano test niezależności chi-kwadrat z poprawką 
Yates’a, test Manna-Whitney’a. Przyjęto poziom istot-
ności p<0,05. Określono także tendencje w zachoro-
walności na próchnicę zębów u osób 18-letnich z re-
gionu łódzkiego od 1995r. (Tab. II)

Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend, Joanna Szczepańska



253

RESULTS AND THEIR INTERPRETATION

Figure 1 shows the frequency of dental caries in 
the group of adolescents examined. The prevalence of 
caries in 18-year-olds living in Łódzkie voivodeship 
was 91.7%. It was higher in urban areas (92.2%) 
compared to rural areas (91.2%). It was also higher 
in girls (92.8%) than boys (90.3%). No statistically 
significant differences were observed for this indicator 
by the place of residence or sex.

Results did not reveal any statistically significant 
differences for the intensity of caries. Compared to 
boys, the intensity of caries was higher in girls (5.7; 
5.3). It was also higher in rural areas – 5.6 than urban 
areas – 5.4. Its mean value in all examined individuals 
was 5.5. Figure 2 shows the mean values of the 
intensity of caries – DMF and its components for the 
group examined, including their place of residence.

The mean value of the D component of the intensity 
of caries was 1.1. Differences between urban and rural 
areas turned out to be not statistically significant. 
Statistically significant differences were reported for 
a group of girls: it was lower in urban than rural areas 
(0.9; 1.2). Similarly, a lower value of the D component 
(1.1) was observed in a group of boys living in urban 
areas compared to rural areas (1.2). 

The percentage of individuals with the complete 
set of teeth was 91.7%. The mean number of teeth 
erupted amounted to 27.95.

In a group of adolescents examined, the mean 
number of teeth extracted (M component) was 0.1. 
It was identical for urban and rural areas. A lower 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Rycina 1 przedstawia częstość występowania 
próchnicy w badanej grupie młodzieży. Frekwencja 
próchnicy łódzkiej młodzieży 18-letniej wyniosła 
91,7% i była wyższa w mieście (92,2%) w porówna-
niu do wsi (91,2%), wyższa u kobiet (92,8%) niż męż-
czyzn (90,3%). Nie zanotowano różnic statystycznie 
znamiennych pomiędzy wartościami wskaźnika w śro-
dowiskach zamieszkania ani ze względu na płeć.

Badania nie wykazały różnic statystycznie istot-
nych w wartościach wskaźnika intensywności próch-
nicy. W grupie dziewcząt intensywność próchnicy 
była wyższa niż w grupie chłopców (5,7; 5,3). Nasi-
lenie próchnicy było również wyższe w środowisku 
wiejskim - 5,6 niż miejskim - 5,4. Średnia jej wartość 
u wszystkich badanych wyniosła 5,5. Średnie wartości 
intensywności próchnicy- PUW i jego składowe dla 
badanej grupy z uwzględnieniem środowiska zamiesz-
kania przedstawia ryc.2

Średnia wartość składowej P wskaźnika intensyw-
ności próchnicy w badanej grupie wyniosła 1,1 , a róż-
nice pomiędzy miastem i wsią okazały się nieistotne 
statystycznie. Istotne różnice wystąpiły natomiast 
w grupie dziewcząt: w środowisku dużego miasta niż-
sze niż w wiejskim (0,9; 1,2). W grupie chłopców niż-
sza wartość P (1,1) wystąpiła również w mieście niż 
na wsi (1,2). 

Odsetek osób z pełnym uzębieniem wyniósł 
91,7%, a średnia liczba wyrzniętych zębów 27,95.

W badanej grupie młodzieży średnia liczba usunię-
tych zębów (składowa U) wyniosła 0,1 i była identycz-
na w mieście i na wsi. U dziewcząt stwierdzono mniej-
szą niż u chłopców liczbę usuniętych zębów z powodu 
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Fig. 1. Prevalence of caries in a group of adolescents living in Łódzkie voivodeship by sex and place of residence 
Ryc. 1. Występowanie próchnicy u młodzieży z woj. łódzkiego wg miejsca zamieszkania i płci

Próchnica zębów młodzieży w wieku 18 lat Incidence of dental caries in 18-year-olds
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number of teeth extracted due to caries complications 
was reported in a group of girls than boys (0.08; 0.11). 
Boys living in urban areas and girls living in rural areas 
had a slightly higher number of teeth extracted than 
their peers from those settings. Girls living in rural 
areas had statistically higher number of teeth extracted 
compared to boys (0.05; 0.15). All other differences 
were not of statistical significance.

The mean value of the F component was 4.3. 
Girls living in both urban and rural areas had a higher 
number of filled teeth compared to boys, however, 
these differences were not statistically significant. 
A higher number of filled teeth was reported for urban 
areas than rural areas.

The mean value of the treatment index in the study 
group was 0.8. No statistically significant differences 
were observed for urban and rural areas as well as girls 
and boys. 

Table II shows the values of the intensity of caries 
and its components and treatment index in the present 
study and studies carried out in the past (5,7,8,9).

The mean values of the SIC index in the study 
group was 8.9. Differences in the mean value of this 
index in urban and rural areas were not statistically 
significant (urban area – 8.8, rural area – 9.1). The SIC 
index was higher in girls (9.0) than boys (8.9). For both 
sexes, the differences were not statistically significant 
in urban areas (8.9; 8.6) and rural areas (8.8; 9.3). 
DMF in the remaining 70% of the study group was 
3.6. The polarization of the population with regard to 
the intensity of caries was clearly visible.

Sealants in molar teeth were reported in 16.6% of 
adolescents. 

powikłań choroby próchnicowej (0,08; 0,11). Chłop-
cy z miasta i dziewczęta ze wsi miały nieco większą 
liczbę usuniętych zębów niż ich rówieśnicy z danego 
środowiska zamieszkania. Dziewczęta ze wsi miały 
statystycznie istotnie więcej usuniętych zębów stałych 
w porównaniu do chłopców (0,05; 0,15). Wszystkie 
pozostałe różnice nie były istotne statystycznie. 

Średnia wartość składowej W wyniosła 4,3. 
Dziewczęta ze wszystkich środowisk zamieszkania 
miały większą liczbę wypełnionych zębów w porów-
naniu z grupą chłopców, lecz bez różnic istotnych sta-
tystycznie. Podobnie, większą liczbę zębów wypełnio-
nych zanotowano w mieście, mniejszą na wsi.

Średnia wartość wskaźnika leczenia WL w bada-
nej grupie osób wyniosła 0,8. Nie stwierdzono róż-
nic istotnych statystycznie w układzie miasto-wieś 
i dziewczęta-chłopcy.

Tabela II przedstawia wartości wskaźnika inten-
sywności próchnicy i jego składowych oraz wartości 
wskaźnika leczenia w obecnym badaniu i badaniach 
prowadzonych w poprzednich latach (5,7,8,9).

Średnia wartość wskaźnika SIC w badanej gru-
pie młodzieży wyniosła 8,9. Różnice średnich wartości 
wskaźnika w dwóch środowiskach zamieszkania nie były 
istotne statystycznie (miasto - 8,8, wieś - 9,1). Wskaźnik 
SIC był wyższy w grupie dziewcząt (9,0) niż chłopców 
(8,9). Różnice u obu płci w mieście nie były istotne staty-
stycznie (8,9; 8,6), podobnie na wsi (8,8; 9,3). PUW u po-
zostałych 70% osób wynosił 3,6. Widoczna jest wyraźna 
polaryzacja intensywności próchnicy.

Badaniem klinicznym stwierdzono występowanie 
laku w zębach trzonowych u 16,6% młodzieży.

Table I. Dentition status in a group of adolescents living in Łódzkie voivodeship – the study group by sex and place of residence
Table I. Examination of the dental status of adolescents from the Łódź region – the number of examined groups according  
             to gender and place of living

Urban area Rural area Total
n % n % n %

Boys 64 38.3 60 44.4 124 41.1
Girls 103 61.7 75 55.6 178 58.9
Total 167 100.0 135 100.0 302 100.0

Table II. Changes in the intensity of caries - DMF and the mean number of decayed (D), missed (M) and filled (F) teeth in  
               a group of 18-year-olds living in Łódzkie voivodeship 
Tabela II. Zmiany intensywności próchnicy PUW i średniej liczby zębów z próchnicą P, usuniętych U i wypełnionych     
                 u młodzieży 18-letniej w województwie łódzkim

Year D M F DMF Treatment index
1995 5.63 0.62 4 10.25 0.42
2001 2.2 0.6 4.3 7.1 0.66
2004 1.9 0.3 5.25 7.55 0.7
2008 1.58 0.17 5.51 7.28 0.8
2014 1.10 0.10 4.31 5.50 0.8
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DISCUSSION

From the study results transpires that the prevalence of 
dental caries was 91.7%. It classified Łódzkie voivodeship 
at the top of three voivodeships that participated in 
monitoring studies in 2014. This value did not exceed the 
national average level (96%) (6). Higher percentage of 
individuals free from caries was reported in rural areas 
compared to urban areas. Similar results were obtained 
in Dolnośląskie voivodeship (10). Having compared 
the data since 1995, the percentage of individuals with 

DYSKUSJA

Przeprowadzone badania wykazały częstość wy-
stępowania próchnicy równą 91,7%, co klasyfikuje 
województwo łódzkie na szczycie 3 województw bio-
rących udział w badaniach monitoringowych w 2014 r.  
i poniżej poziomu średniej krajowej (96%) (6), z wyż-
szymi odsetkami osób wolnych od próchnicy na wsi, 
a niższymi w mieście. Podobne wyniki uzyskano 
w woj. Dolnośląskim (10). Odsetek osób z próchnicą 
uległ zmianie porównując dane od 1995 r. (7-12). Wy-

0,9 1,2 1,1
0,1

0,1 0,1

4,4 4,3 4,3

Urban area Rural area Total

D M F

D – an average number of decayed teeth
M – an average number of missing teeth due to caries complications 
F – an average number of filled teeth 

Fig. 2. Mean values of the intensity of caries - DMF and its components for the study group
Ryc. 2. Średnie wartości intensywności próchnicy- PUW i jego składowe dla badanej grupy
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Fig. 3. Changes in the intensity of caries - DMF in a group of 18-year-olds living in Łódź and Łódzkie voivodeship
Ryc. 3. Zmiany wskaźnika intensywności próchnicy PUW u młodzieży 18-letniej w Łodzi i woj. łódzkim
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caries was subject to changes (7-12). It is lower compared 
to the values observed in Poland in monitoring studies 
conducted in 1995 (98.2%) and 2001 (97.5%) (8,13). 
Similarly to the values which were obtained in studies 
carried out in Sosnowiec – 97.5%, Poznań – 96.3% and 
Lublin - 97.6% (4,14,15,16).

Current studies suggest that the predominance of 
men free from caries is reported in all voivodeships 
which participated in the studies conducted in 2014 (10).

Wochna-Sobańska stated that DMF index in Łódź 
was 9.32 in 1995 while the national average level was 
7.9 (7). Currently, the average level for 3 voivodeships 
was 7.0 while its value amounted to 5.5 in Łódzkie 
voivodeship. This value was below the average which 
suggests a substantial improvement of dentition status 
in 18-year-olds (6).

To assess the trends in the intensity of caries in 
1995 – 2014, the results of studies carried out in 1995 
(11), 1999 (9), 2001 (13), 2004 (12) and 2014 were 
collated (Table II). Having analysed these data, it 
should be stated that the dentition status of 18-year-olds 
living in Łódzkie voivodeship is subject to a constant 
improvement (Fig. 3). The D component was 1.1 
while its value amounted to 4.03 in Podkarpackie 
voivodeship (17). A special attention should be paid to 
the fact that the number of teeth with dental caries was 
higher in rural areas than urban areas while the number 
of teeth extracted was identical. Identical relations 
were determined in Lubelskie voivodeship, although, 
the intensity of caries there was substantially higher in 
urban than rural areas (18). The number of filled teeth 
was close in urban and rural areas (4.4; 4.3). Economic 
situation and availability of dentist’s offices in smaller 
localizations have improved. Differences between 
urban and rural areas were not statistically significant. 

The mean value of the SIC index was 8.9. It 
was a lower value compared to the average for 3 
voivodeships, i.e. 11.9. Having analysed urban and 
rural areas, the differences were not substantial with 
the lower value observed in urban area – 8.8 than 
rural area – 9.1. The SIC indices were significantly 
lower than those reported by the authors in 2005 in 
Sosnowiec and Lubelskie voivodeship (14,19). 

It is an interesting fact that the differences in the 
treatment index between urban and rural areas have 
considerably decreased. These results are not impressive, 
however, an improvement of the situation in rural areas 
is observed up to the level of urban areas. Currently, the 
difference between rural and urban area is only 0.04. 
In 1987, it amounted to 0.6 (8). Having analysed the 
treatment indices from previous years, it should be stated 
that it remains at the level as of 2008 (0.8). In 1999, 2001 
and 2004, the treatment indices were 0.58, 0.66 and 0.7, 
respectively. The index, which was reported currently – 
0.8, placed the Łódzkie voivodeship above the average for 
3 voivodeships (0.7). In 2001, the treatment index in then 

nik ten jest niższy niż uzyskany w Polsce w badaniach 
monitoringowych w 1995 r. (98,2%) oraz w 2001r.
(97,5%)(8,13). Podobnie jak wartości uzyskane w ba-
daniach z Sosnowca - 97,5%, z Poznania - 96,3% i Lu-
blina - 97,6% (4,14,15,16).

Z aktualnych badań wynika, że we wszystkich woje-
wództwach biorących udział w badaniach w 2014 r. stwier-
dza się przewagę mężczyzn wolnych od próchnicy (10)

W roku 1995 Wochna-Sobańska stwierdziła w Ło-
dzi wartość PUW równą 9,32, przy średniej krajowej 
na poziomie 7,9 (7). Obecnie średnia z 3 województw 
wyniosła 7,0 podczas gdy w regionie łódzkim była 
równa 5,5, co świadczy o umiejscowieniu wyniku 
łódzkiego poniżej średniej i znacznej poprawie stanu 
zdrowia jamy ustnej młodzieży 18-letniej. (6)

Dla oceny tendencji intensywności próchnicy w la-
tach 1995 – 2014 zestawiono wyniki badań z lat 1995 r. 
(11), 1999 r. (9), 2001 r. (13) , w 2004 r. (12) i w 2014 
(tabela II) Analizując powyższe dane należy stwier-
dzić, że stan zdrowia uzębienia stałego łódzkiej mło-
dzieży 18-letniej ulega stałej poprawie (Ryc.3). Liczba 
P wyniosła 1,1 , podczas gdy w regionie podkarpackim 
4,03 (17). Na szczególną uwagę zasługuje też fakt, że 
liczba zębów z czynną próchnicą jest wyższa na wsi 
niż w mieście, a usuniętych jednakowa. Identyczne 
zależności stwierdzono w województwie lubelskim, 
choć w rezultacie tam intensywność próchnicy była 
znacznie wyższa w mieście niż na wsi (18). Liczba zę-
bów wypełnionych jest zbliżona w obu środowiskach 
zamieszkania (4,4 ;4,3). Sytuacja ekonomiczna i do-
stępność do gabinetów stomatologicznych w mniej-
szych miejscowościach poprawiły się. Różnice między 
miastem i wsią nie były istotne statystycznie. 

Średnia wartość wskaźnika SIC wyniosła 8,9 i jest 
wynikiem niższym niż średnia z 3 województw - 11,9. 
W obu środowiskach zamieszkania różnice były nie-
znaczne, niższa wartość wystąpiła w dużym mieście 
8,8, w porównaniu do wsi 9,1. Otrzymane wartości 
SIC są znacznie niższe niż oznaczone przez autorki 
w 2005 r. w Sosnowcu i regionie lubelskim (14,19). 

Interesujący jest także fakt, że zmniejszyły się znacz-
nie różnice w wartościach WL w obu środowiskach za-
mieszkania i choć wyniki nie są imponujące, to obserwu-
je się poprawę sytuacji na wsi do poziomu miasta. Róż-
nice pomiędzy wsią a dużą aglomeracją sięgają teraz je-
dynie 0,04. W 1987r. było to 0,6 (8). Analizując wartości 
wskaźnika leczenia z poprzednich lat należy stwierdzić, 
że pozostaje na poziomie z 2008 r. (0,8). W 1999 r. WL 
wyniósł 0,58, w 2001- 0,66, a w badaniach z 2004r. 0,7. 
Obecny wynik 0,8 umiejscawia region łódzki powyżej 
średniej z 3 województw (0,7). W 2001r. w wojewódz-
twie białostockim wskaźnik leczenia zębów wyniósł 0,52 
(20), w województwie lubelskim młodzieży 16-letniej 
0,66 (1). WL w łódzkim regionie miejskim osiągnął war-
tość 0,82, podczas gdy w badaniach Mielnik-Błaszczak 
i wsp. w regionie podkarpackim 0,54 (17).
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Białostockie voivodeship was 0.52 (20) while in case of 
16-year-olds in Lubelskie voivodeship it was 0.66 (1). The 
treatment index in urban areas in Łódzkie voivodeship was 
0.82. Studies by Mielnik-Błaszczak et al. revealed that this 
index was 0.54 in Podkarpackie voivodeship (17).

According to the WHO goal for 2010, 100% of 
18-year-olds should have had a complete set of teeth. 
Data obtained showed that this goal for oral health has not 
been achieved. However, the number of teeth extracted is 
now substantially lower compared to the data as of 1987, 
i.e. 0.1 and 1.05, respectively (8). In 1999, only 76.6% of 
18-year-olds in Łódzkie voivodeship had a complete set 
of teeth (21). In the study carried out, 91.7% of persons 
with a complete set of teeth placed Łódzkie voivodeship 
at the first place out of the voivodeships examined in 
2014. Still, it is a worse result compared to the data as 
of 2004 (95.8%). It may suggest that single lacking teeth 
occur in a higher number of persons.

SUMMARY

The number of decayed teeth in 18-year-olds in 
Łódzkie voivodeship is lower in urban areas compared 
to rural areas. These differences were not statistically 
significant.

Having analysed the data as of 1995-2014, it may 
be concluded that there is a systematic improvement of 
the dentition status in 18-year-olds living in Łódzkie 
voivodeship.

REFERENCES

1. Januchowska-Badach B. Ocena stanu uzębienia 
młodzieży 16-letniej ze szkół ponadpodstawowych 
w Zamościu z uwzględnieniem higieny jamy ustnej 
i zwyczajów żywieniowych. Mag Stomat 2005;6 
(162):72-5.

2. Emerich-Poplatek K, Adamowicz-Klepalska B, Sawicki 
L. Stan zdrowia jamy ustnej 18-latków z województwa 
pomorskiego w badaniach z 2003 roku. Dent Med Probl 
2004;41(3):427-32.

3. Ziętek M. Zdrowie jamy ustnej Polaków. Czas Stomatol 
2005;58(6):388-91.

4. Sikorska M, Mielnik-Błaszczak M. Stan uzębienia 
młodzieży trzecich klas licealnych z Lublina a cele WHO 
na rok 2000. Stomatol Współczesna 2000;7(4):47-50.

5. Stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży. Monitoring 
zdrowia jamy ustnej. Warszawa, Polska, 2008.

6. Jańczuk Z, Ciągło A. Podstawy epidemiologii 
chorób narządu żucia. Warszawa, Centrum Edukacji 
Medycznej,1999.

7. Wochna-Sobańska M, Szczepańska J, Pawłowska 
E. Próchnica zębów u dzieci w wieku 6,7,12 i 18 lat 
zamieszkałych w Łodzi oraz małym miasteczku 
i wsiach woj. łódzkiego. Przegl Stomatol Wieku Rozw 
1995;3/4:28-30.

Cel WHO na 2010 r. zakładał, że 100% młodzie-
ży 18-letniej będzie z pełnym uzębieniem. Jak wynika 
z uzyskanych danych nie osiągnięto tego celu zdro-
wia jamy ustnej, chociaż liczba zębów usuniętych jest 
obecnie znacznie niższa w porównaniu z wynikami 
z roku 1987, odpowiednio 0,1 i 1,05 (8). W 1999 r. tyl-
ko 76,6% łódzkiej młodzieży 18-letniej posiadało peł-
ne uzębienie (21). W obecnych badaniach 91,7% osób 
z pełnym uzębieniem stawia województwo łódzkie 
na pierwszym miejscu wśród badanych w roku 2014 
województw, lecz jest to gorszy wynik niż w 2004 r.  
(95,8%) co może oznaczać, że pojedyncze braki w uzę-
bieniu występują u większej liczby osób.

PODSUMOWANIE

Liczba zębów z czynną próchnicą u łódzkiej mło-
dzieży w wieku 18 lat jest niższa w mieście niż na wsi. 
Różnice pomiędzy regionem miejskim i wiejskim oka-
zały się nieistotne statystycznie.

Porównanie wyników badań przeprowadzonych 
w latach 1995-2014 pozwala zaobserwować systema-
tyczną poprawę stanu zdrowotnego uzębienia 18-let-
niej młodzieży z regionu łódzkiego.

8. Ogólnokrajowy monitoring zdrowia jamy ustnej 
i jego uwarunkowań. Polska 2001. Min. Zdrowia. AM 
Warszawa. AM Łódź.

9. Rybarczyk-Townsend E, Lubowiedzka B, Wochna 
-Sobańska M. Ocena stanu uzębienia młodzieży 
18-letniej w województwie łódzkim w roku 2004. Zdr 
Publ 2005;115(3):287-90.

10. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji 
polskiej w latach 2013-2015. Polska,2014.

11. Hilt A. Ząb pierwszy trzonowy stały – stan i potrzeby 
lecznicze na podstawie badań epidemiologicznych 
i klinicznych u dzieci w wieku 7, 12, 18 lat. Rozprawa 
doktorska z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Akademii 
Medycznej w Łodzi, Łódź 2000.

12. Jańczuk Z. Stan narządu żucia polskiej populacji. Nowa 
Stomat 1997;3:45-9.

13. Ilczuk D, Dziedzic A, Herba M, et al. Ocena porównawcza 
stanu uzębienia i stomatologicznych zachowań 
zdrowotnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Stomatol Współczesna 2005;12(5):14-20.

14. Chłapowska J, Pawlaczyk-Kamieńska T, Lempe B. 
Ocena epidemiologiczna stanu zdrowia uzębienia 
młodzieży Poznania w latach 1989-1999. Czas Stomat 
2001;54:642-50.

Próchnica zębów młodzieży w wieku 18 lat Incidence of dental caries in 18-year-olds



258

Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend, Joanna Szczepańska

15. Lempe B. Kliniczna ocena stanu uzębienia i uzupełnień 
protetycznych 18-latków oraz ich wiedza o potrzebach 
leczenia protetycznego. Dent Med Probl 2004;41:433-8.

16. Sikorska-Jaroszyńska M, Mielnik-Błaszczak M, Janus 
M. Analiza stanu uzębienia młodzieży w wieku 12-18 
lat zgłaszającej się do Katedry i Zakładu Stomatologii 
Wieku Rozwojowego AM w Lublinie w latach 2001-
2003. Forum Stomatol 2005;1:21-8.

17. Mielnik-Błaszczak M, Krawczyk D, Stachurski P. 
Ocena stanu uzębienia u pacjentów w wieku 15 i 18 lat 
z regionu Polski południowo-wschodniej (województwo 
podkarpackie). Nowa Stomat 2013;1:26-30.

18. Bachanek T, Ogonowski R, Hendzel B, et al. Stan 
uzębienia młodzieży w wieku 18 lat w województwach 
lwowskim i lubelskim. Dent Med Probl 2013, 50, 
3,308-314.

19. Łuczaj-Cepowicz E, Stokowska W, Milewska R, et 
al. Ocena intensywności próchnicy oraz określenie 
świadczeń leczniczych u 18-letnich mieszkańców 
dawnego województwa białostockiego. Czas Stomatol 
2001;54:145-54.

20. Hilt A. Stan uzębienia młodzieży 18-letniej z Łodzi 
ze szczególnym uwzględnieniem zębów pierwszych 
trzonowych stałych na podstawie badań klinicznych 
z 1999 roku. Przegl Stomatol Wieku Rozw 2001;3/4:35-8.

21. Kaczmarek U, Grzesiak I, Kowalczyk-Zając M, et 
al. Poziom lęku przed leczeniem stomatologicznym 
a stan uzębienia u młodzieży 18-letniej. Czas Stomatol 
2008;61(2):81-7.

Otrzymano: 24.11.2017 r.
Zaakceptowano do publikacji: 13.02.2017 r.
Received: 24.11.2016
Accepted for publication: 13.02.2017

Address for correspondence:
Adres do korespondencji: 
Aleksandra Hilt
92-213 Łódź, Pomorska 251
Tel./fax 0-42 675-75-16 ; 601 275 599 
e-mail: aleksandra.hilt@umed.lodz.pl



259

PRZEGL EPIDEMIOL 2017;71(2): 259-269 Public health /Zdrowie publiczne

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

Karolina Zakrzewska, Natalia Parda, Magdalena Rosińska

PREVENTION PROGRAMMES IN PRIMARY HEALTH CARE 
– 8 ASPECTS OF THEIR EFFECTIVE IMPLEMENTATION

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ  
- 8 ASPEKTÓW EFEKTYWNEGO WDROŻENIA 

Department of Epidemiology, National Institute of Public Health-National Institute of Hygiene  

Zakład Epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,  

ABSTRACT
INTRODUCTION. Primary health care (PHC) is an optimal setting for the purpose of primary and secondary 
prevention. Health education, vaccinations, screening may be successfully introduced to the PHC settings. 
Consequently, it would ensure better access to services and their accessibility for all social groups.
OBJECTIVE. The purpose of this paper was to determine factors which have an impact on the implementation 
of prevention programmes in the PHC settings as well as actions which improve the effectiveness of such 
programmes in Europe and worldwide with a special attention paid to the prevention programmes concerning 
chronic infectious diseases.
MATERIAL AND METHODS. A review of literature was conducted in PubMed using the following key 
words: primary care/general practice, prevention, screening, implementation. A total of 540 articles published 
in 1976-2016 were subject to analysis. 
RESULTS. Having developed prevention programmes in the PHC settings, it should not be forgotten that it 
would be an additional task for medical personnel. It would be of importance to allocate adequate funds which 
would allow for an optimal execution of the programme – adequate time for visit, adequate number of visits, 
time for education of patients, follow-up visits, monitoring of the execution of the programme and care over 
diagnosed patients. Prevention programme must be accompanied by education (especially education of medical 
personnel). Effective execution of the prevention programmes is favoured by the following factors: simple 
inclusion criteria, less invasive diagnostic tests, support programmes and the presence of workers which are 
appointed for such a purpose. 
FINDINGS. Execution of preventive programmes in the PHC settings is feasible. Furthermore, there is an 
evidence which suggests that they may be effectively executed there. 

Key words: primary health care, prevention programme, primary prevention, secondary prevention, screening

STRESZCZENIE
WSTĘP. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest idealnym miejscem do działań z zakresu profilaktyki I i II 
stopnia. Edukacja zdrowotna, szczepienia ochronne, badania przesiewowe mogą być z powodzeniem stosowane 
w ramach POZ, zwiększając tym samym dostęp do samych świadczeń jak i dostępność dla wszystkich grup 
społecznych.
CEL. Określenie czynników wpływających na wdrożenie programów profilaktycznych realizowanych na pozio-
mie POZ i działań poprawiających szanse na efektywne wdrożenie takich programów w Europie i na świecie, ze 
szczególnym uwzględnieniem programów badań przesiewowych dotyczących przewlekłych chorób zakaźnych.
MATERIAŁ I METODA. Przegląd literatury wykonano w oparciu o bazę danych PubMed używając słów 
kluczowych: primary care/general practice, prevention, screening, implementation. Przejrzano 540 artykułów 
opublikowanych w latach 1976-2016.
WYNIKI. Tworząc programy profilaktyczne realizowane w warunkach POZ należy zwrócić uwagę, że będą one 
kolejnym zadaniem dla pracowników medycznych. Konieczne jest zaplanowanie odpowiednich środków finan-
sowych, zapewniających optymalną realizację programu – odpowiedni czas wizyty, odpowiednią liczbę wizyt, 
czas na edukację pacjentów, wizyty w ramach dalszej opieki (ang. follow-up), monitoring samej realizacji pro-
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gramu jak i opieki nad zdiagnozowanymi w ramach skryningu. Programowi profilaktycznemu musi towarzyszyć 
edukacja (szczególnie pracowników medycznych). Skutecznej realizacji badań przesiewowych sprzyjają proste 
kryteria włączania do badania, mniej inwazyjne testy diagnostyczne, specjalne oprogramowania wspomagające 
oraz specjalnie do tego wyznaczeni pracownicy.
WNIOSKI. Wdrożenie programów profilaktycznych w POZ jest możliwe i istnieją dowody, że ich realizacja 
może być skuteczna. 

Słowa kluczowe: podstawowa opieka zdrowotna, programy profilaktyczne, profilaktyka pierwotna, profilaktyka 
wtórna, badania przesiewowe 

INTRODUCTION

From the comparative analysis of primary health 
care (PHC) functioning in the 80s of the 20th century 
in 8 countries in Western Europe, USA and Canada (1) 
and the 90s of the 20th century in 9 countries in Western 
Europe, Japan, Australia, USA and Canada (2) transpires 
that countries in which the PHC played a substantial role 
had healthier population. Effective PHC is characterized 
by accessible and comprehensive health care which 
is capable of satisfying all health needs and patient-
centred care which ensure coordination when patients 
need to receive health care services in another place (3). 
To meet the health needs of population and increasing 
expectations of patients, the operation plan including the 
role of general practitioner (GP) was also developed in 
Poland (4). In Poland, the role of primary health care and 
the physician of primary health care (GP) is increasing 
in health care system in the last decades. Recently, it 
was observed by introducing tools which facilitated 
oncological diagnostics in the PHC (testing, including 
haematological, biochemical and immunochemical 
tests from blood serum and electrocardiography, 
ultrasonography and spirometry) (5). 

The purpose of this paper was to determine 
factors which have an impact on the implementation 
of prevention programmes in the PHC settings as 
well as actions which improve the effectiveness of 
such programmes in Europe and worldwide with a 
special attention paid to the prevention programmes 
concerning chronic infectious diseases. 

MATERIAL AND METHODS

A review of literature was conducted in PubMed 
using the following key words: primary care/general 
practice, prevention, screening, implementation. 
A total of 540 articles published in 1976-2016 were 
subject to analysis. Table I presents the subjects of 
articles selected.

RESULTS AND THEIR INTERPRETATION

Prevention programmes introduced in the PHC are 
with regard to all two three levels of prevention. Primary 

WSTĘP

Analizy porównawcze dotyczące funkcjonowania 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w latach 80. 
XX wieku w 8 krajach Europy Zachodniej, Stanach 
Zjednoczonych (USA) oraz Kanadzie (1) oraz w la-
tach 90. XX wieku z 9 krajów Europy Zachodniej, 
Japonii, Australii, USA oraz Kanady (2) wykazały, że 
kraje, w których POZ odgrywała znaczącą rolę, posia-
dały zdrowszą populację. Efektywna POZ charaktery-
zuje się dostępną i kompleksową opieką, zapewniającą 
wszystkie potrzeby zdrowotne (ang. comprehensive), 
opieką skierowaną na pacjenta, oraz zapewniającą 
koordynację, gdy pacjenci muszą korzystać z usług 
w innym miejscu (ang. coordinating) (3). W celu za-
spokojenia zdrowotnych potrzeb społeczności oraz 
rosnących oczekiwań pacjentów, również w Polsce 
opracowano plan działania uwzględniający funkcję 
lekarza rodzinnego (4). W Polsce podstawowa opieka 
zdrowotna i rola lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej (lekarza rodzinnego) w ostatnich dziesięcioleciach 
zaczyna mieć znaczącą pozycję w systemie ochrony 
zdrowia, ostatnio poprzez zapewnienie narzędzi uła-
twiających diagnostykę onkologiczną (możliwość 
zlecania badań, m.in.: hematologicznych, biochemicz-
nych i immunochemicznych z surowicy krwi, a także 
badań elektrokardiograficznych, ultrasonograficznych 
oraz spirometrię) (5). 

Celem pracy było określenie czynników wpływają-
cych na wdrożenie programów profilaktycznych reali-
zowanych na poziomie POZ i działań poprawiających 
szanse na efektywne wdrożenie takich programów 
w Europie i na świecie, ze szczególnym uwzględnie-
niem programów badań przesiewowych dotyczących 
przewlekłych chorób zakaźnych. 

MATERIAŁ I METODA

Przegląd literatury wykonano w oparciu o bazę 
danych PubMed używając słów kluczowych: primary 
care/general practice, prevention, screening, imple-
mentation. Znaleziono 540 artykułów opublikowa-
nych w latach 1976-2016. Tematykę uwzględnionych 
artykułów ilustruje tabela I.
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WYNIKI I OMÓWIENIE

Programy profilaktyczne wdrażane w POZ dotyczą 
dwóch stopni profilaktyki. Prewencja pierwotna opie-
ra się na edukacji i programach wsparcia zachowań 
prozdrowotnych i eliminacji modyfikowalnych czyn-
ników ryzyka oraz programach szczepień ochronnych 
w przypadku chorób zakaźnych. Profilaktyka wtórna 
w POZ dotyczy badań przesiewowych w celu wcze-
snego wykrycia nowotworów, chorób zakaźnych oraz 
chorób niezakaźnych, które można skutecznie leczyć, 
zwłaszcza na wczesnym etapie. Część programów 
obejmuje jednocześnie kilka jednostek chorobowych 
lub problemów zdrowotnych i jest skierowana do kon-
kretnej populacji (np. osób starszych, kobiet, mniej-
szości etnicznych, dzieci i młodzieży). 

Skuteczna profilaktyka wtórna, oparta na bada-
niach przesiewowych, jest wieloetapowym działaniem, 
wymaga solidnych strategii inicjowania, raportowa-
nia, zaplanowania dalszego postępowania z pacjentem 
(ang. follow up). To ciągły proces wymagający oceny 
skuteczności oraz odpowiednich modyfikacji łącznie 
z wykorzystaniem nowych technologii skryningu (np. 
nowych markerów biologicznych) (6).

Po pierwsze – Edukacja
Naukowe bazy danych nie stanowią najważniejsze-

go źródła informacji dla wielu pracowników medycz-
nych. Wdrażanie rekomendacji wymaga, aby wytyczne 
były specjalnie zaprojektowane i aktywnie wdrażane 
wśród tych pracowników medycznych, którzy mają je 
realizować (7). Intensywna edukacja przeprowadzona 
w USA – w postaci szkoleń, telekonferencji, spotkań re-
gionalnych – spowodowała wzrost wykonalności badań 
przesiewowych w kierunku raka jelita grubego z 8,6% 
do 21,2% (8). Podniesienie wiedzy pracowników me-
dycznych amerykańskich placówek POZ, przeznaczo-
nych dla osób z niższym statusem socjoekonomicznym 
spowodowało wzrost wykonalności badań w kierunku 
zakażenia HIV z 33% do 48% (9).

Po wydaniu wytycznych dotyczących szczepień 
przeciwko grypie (zakładały szczepienie pacjentów 
podwyższonego ryzyka, informowanie o szczepieniu, 
organizowanie specjalnych godzin szczepień, zapew-
nienie odpowiedniej ilości szczepionek w magazynie), 
dobrano dwa porównywalne pod względem urbani-
zacji i opieki medycznej holenderskie regiony. W re-
gionie poddanym interwencji, wszyscy zaangażowani 
w szczepienia przeciw grypie – pracownicy medyczni, 
farmaceuci, przedstawiciele instytucji zajmujących 
się ochroną zdrowia – otrzymywali informacje o re-
komendacjach, materiały dla pacjentów oraz uczest-
niczyli w szkoleniach. W okręgu objętym interwencją 
zaszczepiono o 21% pacjentów więcej (wzrost z 7,7% 
do 9,3%), podczas gdy w okręgu kontrolnym o 6% 
więcej (wzrost z 8,5% do 9,0%) (10).

prevention is based on the education and supportive 
programmes for health behaviours, the elimination of 
modifiable risk factors and vaccination programmes 
for infectious diseases. Secondary prevention in the 
PHC concerns screening programmes in order to detect 
early-stage cancers, infectious and non-infectious 
disease which may be effectively treated especially at 
early stage. A part of prevention programmes include 
several diseases or health problems. They are directed 
to a defined group of population (e.g. elderly, ethnic 
minorities, children and adolescents). 

Effective secondary prevention, which is based 
on screening programmes, is a multi-stage activity. It 
requires a solid strategy which includes the processes 
of initiation, reporting and planning of further patient’s 
management (follow up). It is a constant process which 
requires an assessment of effectiveness and adequate 
modifications together with the use of new screening 
technologies (e.g. new biological markers) (6).

Firstly – Education
Scientific databases are not the most important 

sources of information for many health care workers. 
Implementation of recommendations requires them 
to be specifically designed and actively introduced in 
the group of health care workers who are to execute 
them (7). Intensive education carried out in the USA 
– in the form of trainings, teleconferences, regional 
meetings – resulted in an increase of colon cancer 
screening programme coverage from 8.6% to 21.2% 
(8). Increase of the knowledge of health care workers 
in the American PHC units for persons with lower 
socio-economic status contributed to an increase in 
testing for HIV infection from 33% to 48% (9).

Following the issue of recommendations 
concerning the vaccination against influenza 
(vaccinating of high-risk patients, informing of 
vaccination, organizing special hours of vaccinations, 
ensuring of adequate amount of vaccines in the storage 
facilities), two Dutch regions comparable with regard 
to urbanization and health care were selected. In the 
region subject to intervention, all health care workers, 
pharmacists, health care representatives involved in 
the vaccination against influenza received information 
on recommendations, materials for patients and 
participated in trainings. The number of vaccinated 
patients was higher by 21% in the region subject to 
intervention (increase from 7.7% to 9.3%) whereas it 
was higher by 6% in the control region (increase from 
8.5% to 9.0%) (10).

Execution of screening based on directing high-
risk patients for screening programmes requires a 
special attention. 

Several American studies showed that the potential 
of the PHC is not fully exploited with regard to 
screening programmes for HCV based on risk-factors 
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(e.g. only 16% of anti-HCV positive patients were 
earlier reviewed for HCV risk factors (11); 92% of 
high-risk patients were not tested in the PHC (12); not 
all GPs asked their patients for risk factors (13,14)).

Lack of knowledge on indications for screening 
programmes may be problematic with an example being 
PHC units conducting screening for HCV infections 
in the USA. It was stated that GPs marked correctly 
only two indications for screening: injecting drug use 
and HIV infection. Contrary to new recommendations, 
they also assigned the following persons to HCV high-
risk groups: persons with multiple sexual partners, 
HBV-infected persons and persons with tattoos (15). 
However, they rarely listed the following risk factors: 
haemodialysis, haemophilia, blood transfusions prior 
to 1992. Furthermore, GPs indicated that they felt 
discomfort while asking patients for sensitive issues. 

Thus, educational support for health care workers is 
necessary. Furthermore, it can result in an improvement 
of communication and change in the attitudes towards 
HCV high-risk groups (np. people who inject drugs) 
(16) and HCV-infected persons. Besides the majority 
of Australian health care workers (physicians, dentists, 
nurses and pharmacists) had an adequate knowledge 
of hepatitis C, there were still examples of different 
treating of HCV-infected persons (e.g. by using 
additional precaution measures) (17). 

Secondly – Social marketing
Education of patients may increase the coverage of 

screening programmes. Supplementation of screening 
programmes in French PHC units with the information 
on available testing, risk factors etc. directed to 
patients (posters and leaflets in waiting room) resulted 
in an increased testing coverage – testing for HCV 
was performed at patient’s initiative in 35.7% of cases 
in the units subject to intervention (dissemination 
of information for patients) compared to 19.5% in 
control units (18). A list of social marketing elements 
include written information for patients, mobilization 
of local leaders through informal discussions and 
media messages which was introduced in screening 
programme for HIV in the USA (19).

Thirdly – Simplicity
Simplification of recommendations concerning the 

qualification for screening programmes could improve 
the activities undertaken by the PHC units in this field. 
Studies suggest that a more directed approach should 
be introduced as to achieve better effectiveness of 
screening for HCV in the PHC, e.g. selecting birth 
cohort or former people who inject drugs (20). Since 
2012, CDC recommends to test for HCV all persons 
born between 1945 and 1965 (21). Execution of such 
recommendations could be more effective because of 

Szczególnej uwagi wymaga realizacja skryningu 
opartego na kierowaniu na badania przesiewowe osób 
z grupy podwyższonego ryzyka. 

Kilka badań amerykańskich wskazuje, że potencjał 
POZ nie jest w pełni wykorzystywany w przypadku 
badań przesiewowych w kierunku zakażeń HCV zle-
canych w oparciu o ustalone czynniki ryzyka (np. tylko 
u 16% pacjentów, u których wykryto przeciwciała an-
ty-HCV, test wykonano bazując na ocenie czynników 

Table I. The subject of the publication under review
Tabela I. Tematyka publikacji poddanych przeglądowi

Subject Number of 
publications

Dates of 
publication

COMMUNICABLE DISEASES
hepatitis C OR HCV 22 2000-2016
hepatitis B OR HBV 12 1993-2016
HIV 45 1994-2016
TB OR tuberculosis 14 1984-2016
chlamydia 11 2004-2015
syphilis  5 2008-2014
vaccination 19 1990-2015

• vaccination AND influenza 4 1990-2014
• vaccination AND HPV 4 2008-2014
• vaccination AND HBV 2 2014; 2015

CANCER
cervical cancer 38 1988-2016
breast cancer 41 1987-2016
lung cancer 7 1987-2016
colorectal cancer 46 1996-2016
skin cancer  2 2010; 2015

prostate cancer  3 1998; 2011; 
2014

NON-COMMUNICABLE 
DISEASES

cardiovascular 72 1976-2016
heart disease 46 1976-2016
ischemic 9 2000-2015
stroke 20 1995-2016
coronary heart disease 11 1988-2016
obesity 30 1990-2015
weight management 27 2006-2015
hypertension 52 1976-2016
diabetes 79 1995-2016
mental disorders 82 1990-2016
depression 28 1997-2016

LIFE-STYLE RISK  FACTORS
smoking 45 1990-2016
alcohol use 68 1990-2016
sexually transmitted diseases 47 1994-2015
violence 16 1998-2015

• domestic violence 10 2000-2015
POPULATIONS

young people OR teenagers 
OR adolescent 79 1984-2015

elderly OR geriatrics 240 1984-2016
women 98 1988-2016
minority 13 1994-2016
child OR childhood 50 1984-2016
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simpler criteria (15). Within prevention progrfammes 
for HCV in the USA, based on the population of 
baby boomers, chronic HCV infection (HCV-RNA) 
was detected in 4.2% (22) and 5% (23) of persons 
examined. 

Scientists suggest that recommendations should be 
identical for all medical specialities. Clinical practice 
showed that physicians of different specialities (GPs, 
hepatologists, gastroenterologists) had different 
recommendations with regard to inclusion criteria for 
HCV screening (24).

Fourthly - Integration
Recommendations should be assigned to clinical 

practice as to ensure the effectiveness of screening. 
Recommendations created for the purpose of each disease 
separately concentrate on specific risk factors for particular 
diseases. It hinders the physicians to develop general 
profiles of persons exposed. Thus, interdisciplinary team 
(PHC workers, authorities and scientists) developed 
recommendations for the prevention of diseases 
in a group of 40-65-year-olds within the Canadian 
programme The BETTER 2 (25). Implementation of 
these recommendations appeared to be effective for the 
combination of primary and secondary prevention for 
breast cancer, colon cancer, cervical cancer, diabetes, 
cardiovascular diseases and risk factors associated with 
lifestyle. It was also accompanied by the support of 
prevention practitioner. This role was played by nurses 
or dieticians who worked in multidisciplinary PHC units 
(25). Testing for HCV was combined with the screening 
for cervical cancer and sexually transmitted infections 
(STI) in women visited academic family practice units at 
hospital in Toronto (Canada) (26). Combination of testing 
for HCV and HIV may be also considered. Studies carried 
out in health care centres in Philadelphia (USA) showed 
that integration of these tests in the PHC settings was 
feasible and resulted in the increase in their coverage (by 
23.7% in HCV testing and 124.7% in HIV testing) (27). 

In case of integrated programmes, it should be taken 
into account that changes in the recommendations for 
screening programme for one disease, even those which 
result in facilitating the programme, may bring an 
opposite effect for the remaining tests in the programme. 
The change in the Canadian recommendations regarding 
cervical cancer and STI screening programmes for 
women in the PHC settings resulted in an expected 60% 
and surprising 50% increase and decrease in testing for 
cervical cancer and STI, respectively (26).

Fifthly – Tools
Previous experiences showed that the development 

of recommendations exclusively for the PHC personnel 
is not sufficient enough. Initially, the acceptability of 
the programme which involved GPs for the purpose of 

ryzyka dokonanej przez lekarza (11); 92% pacjentów 
z grupy ryzyka nie poddano testom w POZ (12); nie 
wszyscy lekarze POZ pytają pacjentów o wszystkie 
czynniki ryzyka (13,14)).

Problemem może być nieznajomość zaleceń włą-
czania do badań przesiewowych, jak na przykład 
w USA, w jednostkach POZ prowadzących skryning 
w kierunku zakażeń HCV. Stwierdzono, że lekarze 
POZ poprawnie zidentyfikowali tylko dwa wskazania 
do skryningu: iniekcyjne przyjmowanie narkotyków 
oraz zakażenie HIV, natomiast wbrew nowym reko-
mendacjom przypisali do grupy podwyższonego ryzy-
ka zakażeń HCV osoby posiadające wielu partnerów 
seksualnych, zakażone HBV oraz posiadające tatuaż 
(15). Jednak rzadko wymieniali czynniki ryzyka zaka-
żeń HCV, takie jak leczenie hemodializami, hemofilia, 
transfuzje krwi przed 1992 rokiem. Ponadto, lekarze 
POZ wskazywali na dyskomfort towarzyszący wywia-
dowi obejmującemu drażliwe kwestie. 

Wsparcie edukacyjne pracowników medycznych 
jest więc niezbędne nie tylko w zakresie samych wy-
tycznych, ale również może służyć poprawie umiejęt-
ności komunikacji oraz zmianie postaw wobec osób 
z grup podwyższonego ryzyka zakażeń HCV (np. osób 
przyjmujących narkotyki we wstrzyknięciu) (16) i wo-
bec osób zakażonych. Pomimo, że większość australij-
skich pracowników medycznych (lekarzy, lekarzy sto-
matologów, pielęgniarek i farmaceutów) posiada od-
powiednią wiedzę na temat wzw C, wciąż zdarzają się 
przykłady odmiennego traktowania osób zakażonych 
HCV (np. poprzez stosowanie dodatkowych środków 
ostrożności) (17). 

Po drugie – Marketing społeczny
Edukacja kierowana do pacjentów może zwiększać 

wykonalność badań skryningowych. Uzupełnienie ba-
dań przesiewowych we francuskich jednostkach POZ 
o informację na temat dostępnych badań, czynników 
ryzyka itp. skierowaną bezpośrednio do pacjentów (za 
pomocą plakatów i ulotek w poczekalni) skutkowało 
większą liczbą wykonanych badań – testy w kierunku 
zakażenia HCV zostały wykonane na wniosek pacjen-
ta w 35,7% przypadków w jednostkach objętych inter-
wencją (rozpowszechnienie informacji dla pacjentów) 
w porównaniu z 19,5% w jednostkach kontrolnych 
(18). Elementy marketingu społecznego mogą obok 
informacji pisemnej dla pacjentów obejmować akty-
wizację lokalnych liderów poprzez nieformalne dys-
kusje oraz przekaz medialny, co zastosowano w prak-
tyce badań przesiewowych w kierunku zakażeń HIV 
w USA (19).

Po trzecie – Prościej
Uproszczenie rekomendacji dotyczących kwalifi-

kowania do badań przesiewowych mogłoby usprawnić 

Programy profilaktyczne w POZPrevention programmes in primary health care
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cervical cancer screening in the Netherlands was low 
at the side of executors because of its time- and labour-
consumption (28). The lack of time for an in-depth 
patient interview with regard to risk factors was also 
indicated by the American GPs who carried out testing 
for HCV (11). Physicians in Bristol (Great Britain) 
listed the workload, the lack of workers and financial 
aspects as the most important barriers in testing for 
HBV (29). Therefore, health care workers in primary 
care should be provided with both recommendations 
and tools which would facilitate their execution.

Special software or electronic databases created from 
medical documentation may appear to be of assistance. 
Introduction of electronic medical documentation in the 
PHC in Delaware (USA) resulted in an increase in the 
effectiveness of prevention activities. This increase was 
reported in the coverage of mammography (from 28.7% 
to 52.5%), vaccinations against chickenpox (from 
29.6% to 55.9%), glycated haemoglobin testing (from 
53.0% to 80.3%) and vaccinations against influenza in 
patients suffering from diabetes mellitus (from 29.7% 
to 55.1%) (30). Centralized general practice-based 
call system would facilitate the process of inviting to 
cervical screening programme in the PHC. Thus, it 
would support physicians who complained about the 
lack of time for the execution of programme (28). 
A successful execution of cervical cancer screening 
programme by Dutch GPs was possible because of 
a multi-faceted approach which consisted in the use 
of software facilitating the execution of programme 
(31). Having considered the screening carried out in 
the American population of baby boomers, a software 
integrated with electronic medical documentation 
supporting the enrolment of patients was found to be of 
assistance. This software automatically ordered testing 
for HCV during the visit for patients meeting inclusion 
criteria. It allowed for increasing the coverage of testing 
for HCV by 254% (32). 

While introducing screening programmes or 
improving their coverage, other activities are also 
recommended, e.g. sending clinical reminders. It was 
implemented in screening programme for HIV in the 
USA (19). Such reminders may be directed to targeted 
groups. In the Netherlands, GPs listed women who did 
not undergo cervical smear testing and determined who 
are at increased risk of cervical cancer. Then, they sent 
personal invitations to such women. Such activities 
resulted in a 7% increase in the coverage of cervical 
smear testing (29).

Generally, the prevention programmes are different 
from the activities undertaken within repair medicine 
which required a more interdisciplinary approach. 
Engagement of workers for the purpose of specific 
tasks seems to improve the execution of particular 
activities, e.g.:

działania POZ w tym obszarze. Badania sugerują, by 
osiągnąć większą skuteczność skryningu w kierunku 
HCV w warunkach POZ, należy wprowadzić bardziej 
ukierunkowane podejście – np. na kohortę urodzenio-
wą, czy szukając byłych użytkowników narkotyków we 
wstrzyknięciach (20). Od 2012 roku CDC rekomenduje, 
by do badań przesiewowych w kierunku zakażeń HCV 
włączać kohortę wszystkich osób urodzonych między 
1945 a 1965 rokiem (21). Realizacja tych zaleceń mogła-
by być bardziej skuteczna ze względu na prostsze kryteria 
(15). W ramach programu badań przesiewowych w USA 
w kierunku zakażeń HCV, opartym na populacji tzw. 
baby boomers, rozpoznano przewlekłe zakażenie HCV 
(HCV-RNA) u 4,2% (22) i 5% (23) badanych.

Badacze poruszyli również istotną kwestię, by 
tworzone rekomendacje były takie same dla wszyst-
kich specjalności medycznych. Praktyka kliniczna 
wykazała bowiem, że lekarze różnych specjalności 
(lekarze POZ, hepatolodzy, gastroenterolodzy) dyspo-
nowali różnymi rekomendacjami w zakresie kryterium 
włączania swoich pacjentów do skryningu w kierunku 
zakażenia HCV (24).

Po czwarte - Integracja
By skryningi okazały się skuteczne, należy do-

stosować zalecenia do praktyki klinicznej. Reko-
mendacje tworzone dla każdej jednostki chorobowej 
osobno, koncentrują się na specyficznych czynnikach 
ryzyka poszczególnych chorób, co utrudnia lekarzom 
tworzenie ogólnych profili osób narażonych. Dlate-
go w ramach kanadyjskiego programu The BETTER 
2, interdyscyplinarny zespół (pracowników medycz-
nych POZ, decydentów oraz naukowców) stworzył 
rekomendacje dla profilaktyki chorób dla grupy wie-
ku 40-65 lat (25). Wdrożenie tych wytycznych oka-
zało się skuteczne dla połączenia profilaktyki pier-
wotnej i wtórnej nowotworów: piersi, jelita grubego, 
szyjki macicy oraz cukrzycy, chorób układu krążenia 
i czynników ryzyka związanych ze stylem życia, przy 
jednoczesnym zastosowaniu pomocy specjalisty ds. 
zapobiegania chorobom (ang. prevention practitio-
ner; rolę tę mogły pełnić pielęgniarki lub dietetycy, 
którzy pracowali w multidyscyplinarnych jednostkach 
POZ) (25). W sieci przychodni akademickiego szpitala 
w Toronto (Kanada) badania przesiewowe w kierunku 
zakażenia HCV połączono ze skryningiem kobiet, wy-
konywanym w warunkach POZ w kierunku raka szyj-
ki macicy oraz chorób przenoszonych drogą płciową 
(26). Można rozważyć również połączenie badań prze-
siewowych w kierunku zakażeń HCV i HIV. Badania 
przeprowadzone w placówkach medycznych w Fila-
delfii (USA) pokazują, że integracja tych testów w wa-
runkach POZ jest możliwa i prowadzi do wzrostu ich 
wykonalności (o 23,7% w testach HCV i aż o 124,7% 
w testach HIV) (27). 
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• Practice facilitator may effectively assist primary 
care workers in the implementation of changes in 
existing recommendations and introduction of 
new information from scientific studies (33). One 
of the most important task of such person is to assist 
prevention in the PHC. Practice facilitator should 
increase the access to prevention services, ensure 
professional health education, assist primary care 
workers in planning and coordination of care over 
patients with chronic diseases.

• Liaison nurse – educational assistance with 
a special role of liaison nurse resulted in a 
substantial increase in the coverage of screening 
programme for HCV in a group of former and 
current people who inject drugs being under the 
supervision of GPs (34). 

• Care process leader in the PHC plans and 
implements new recommendations. Engagement 
of care process leader resulted in the increase 
in the coverage of screening programme for 
colorectal cancer in the USA (8).

The use of less invasive screening test is also of 
importance. Patients would be more likely to undergo 
a screening test if it is less embarrassing, invasive and 
time-consuming. The possibility of self-sampling to 
cervical cancer screening in a London primary care 
unit resulted in the increase in the coverage of this 
testing (35).

Sixthly – Continuum of care
PHC plays an important role in the supervision 

of persons whose screening test was positive with 
respect to further diagnostics, referral of such patients 
to specialist care or ensuring or supporting the 
treatment. Usually, the recommendations adopted in 
the PHC which concern the secondary prevention of 
HCV infections do not include the continuum of care 
over patient with reactive test result. Conclusions 
resulting from the study on the reasons of the lack of 
engagement in the treatment of HCV-infected persons 
and analysis of different perspectives of this lacking 
engagement (patient, health care worker, insurance 
agency/payer) suggest that postdiagnosis monitoring 
protocols should be developed and introduced to the 
recommendations concerning HCV for the PHC as well 
as the mechanisms of their dissemination, especially 
among nurses and physicians (36). 

More than 80% of patients with positive HCV 
test results from baby boomers were linked to further 
care in the PHC (22). However, there is an important 
restriction which should be taken into account while 
creating prevention programmes, i.e. an access to 
treatment. Following the diagnosis of HCV infection, 
care barriers may appear in HCV high-risk groups, 
especially in people who inject drugs or uninsured 

W programach zintegrowanych należy mieć na 
uwadze, że zmiany w wytycznych dla badań skrynin-
gowych jednej choroby, nawet te powodujące uprosz-
czenia, mogą przynosić odwrotny od zamierzonego 
skutek dla pozostałych badań w programie. Zmiana 
kanadyjskich rekomendacji w badaniach przesiewo-
wych kobiet w POZ dotyczących raka szyjki macicy 
oraz chorób przenoszonych drogą płciową, spowodo-
wała w przychodniach akademickiego szpitala w To-
ronto spodziewany spadek o 60% w zlecaniu badań 
cytologicznych oraz niespodziewany spadek o 50% 
zlecania badań w kierunku chorób przenoszonych dro-
gą płciową (26).

Po piąte – Narzędzia
Jak wskazują poprzednie doświadczenia, tworze-

nie wyłącznie rekomendacji dla personelu POZ jest 
niewystarczające. Początkowo program, który zaan-
gażował lekarzy POZ do badań przesiewowych raka 
szyjki macicy w Holandii, spotkał się z niską akcep-
towalnością ze strony realizatorów ze względu na cza-
so- i pracochłonność (28). Brak czasu na pogłębiony 
wywiad z pacjentem w kierunku czynników ryzyka 
wskazywali również amerykańscy lekarze POZ, re-
alizujący badania w kierunku zakażenia HCV (11). 
Jako najistotniejsze bariery w zlecaniu badań w kie-
runku zakażenia HBV, lekarze praktykujący w mieście 
Bristol (Wielka Brytania) podawali obciążenie pracą 
i brak pracowników, ale również aspekty finansowe 
(29). Aby działania prewencyjne miały szansę być re-
alizowane w praktyce POZ, należy więc zaopatrzyć 
pracowników medycznych nie tylko w wytyczne, ale 
i ułatwiające ich realizację narzędzia.

Bardzo pomocne mogą okazać się specjalne opro-
gramowania oraz elektroniczne bazy danych tworzone 
z dokumentacji medycznych. Wdrożenie w jednost-
kach POZ w stanie Delaware (USA) elektronicznej 
dokumentacji medycznej skutkowało wzrostem sku-
teczności proponowanych działań profilaktycznych. 
Wzrost odnotowano w korzystaniu z mammografii 
(z 28,7% do 52,5%), w szczepieniach przeciw ospie 
wietrznej (z 29,6% do 55,9%), badaniu poziomu he-
moglobiny glikowanej (z 53,0% do 80,3%) i szcze-
pieniach przeciw grypie dla osób z cukrzycą (z 29,7% 
do 55,1%) (30). Centralna telefoniczna baza danych 
w praktyce POZ (ang. centralized general practice-ba-
sed call system) ułatwiłaby zapraszanie do programu 
badań przesiewowych raka szyjki macicy w ramach 
POZ i tym samym odciążyłaby lekarzy, którzy zgła-
szali brak czasu na realizację programu (28). Pomyślna 
realizacja programu badań przesiewowych raka szyjki 
macicy przez holenderskich lekarzy POZ była możliwa 
dzięki wielkoaspektowemu podejściu, które zakładało 
również odpowiednie oprogramowanie ułatwiające 
realizację programu (31). W skryningu amerykańskiej 
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populacji baby boomers pomocny okazał się wspo-
magający włączanie do badań, zintegrowany program 
z elektroniczną dokumentacją medyczną. Program au-
tomatyczne zlecał badania w kierunku HCV podczas 
wizyty dla kwalifikujących się pacjentów. Pozwoliło 
to zwiększyć wykonalność badań w kierunku zakaże-
nia HCV o 254% (32). 

Przy wprowadzaniu badań przesiewowych lub 
w celu poprawy wykonalności testów skryningowych 
zaleca się także inne działania wspomagające, m.in. 
wysyłanie przypomnień o planowanej wizycie (ang. 
clinical reminders), co zastosowano w praktyce badań 
przesiewowych w kierunku zakażeń HIV w USA (19). 
Takie przypomnienia można kierować do wyselekcjo-
nowanych grup. W Holandii, lekarze ogólni pacjentek, 
które nie poddały się badaniom cytologicznym okre-
ślali, które z nich są w grupie podwyższonego ryzyka 
zachorowania na raka szyjki macicy, a następnie kie-
rowali do nich imienne zaproszenia na badania. Dzia-
łania te przyczyniły się do wzrostu o 7% wykonalności 
badań cytologicznych (29).

Prowadzenie programów profilaktycznych z reguły 
różni się od rutynowej działalności medycyny napraw-
czej, gdyż wymaga większej interdyscyplinarności. 
W celu lepszej organizacji tych działań skuteczne oka-
zuje się zatrudnienie dedykowanych pracowników, np.:

• Specjalista ds. profilaktyki (ang. practice facilita-
tor) może skutecznie pomóc pracownikom POZ 
przy wdrażaniu zmian w istniejących wytycz-
nych oraz implementowania nowych informacji 
z badań naukowych (33). Jednym z ważniejszych 
zadań takiej osoby jest wspieranie profilaktyki 
w POZ. Specjalista ds. profilaktyki zwiększa do-
stępność świadczeń profilaktycznych, zapewnia 
profesjonalną edukację zdrowotną, pomaga pra-
cownikom POZ planować i koordynować opiekę 
zdrowotną pacjentów z chorobami przewlekłymi.

• Pielęgniarka łącznikowa (ang. liaison nurse) 
– wsparcie edukacyjne ze szczególną rolą pie-
lęgniarki łącznikowej skutkowało znaczącym 
wzrostem liczby badań przesiewowych w kierun-
ku HCV w grupie byłych i obecnych iniekcyj-
nych użytkowników narkotyków, będących pod 
opieką lekarzy POZ (34). 

• Koordynator medyczny (ang. care process leader) 
w POZ planuje i wdraża nowe wytyczne. Między 
innymi zaangażowanie koordynatora medycz-
nego spowodowało wzrost wykonalności badań 
przesiewowych w kierunku raka jelita grubego 
w USA (8).

Stosowanie mniej inwazyjnych testów skrynin-
gowych jest również bardzo ważne. Pacjenci chętniej 
poddadzą się badaniom przesiewowym, jeśli są one 
mniej krępujące, inwazyjne czy czasochłonne. Możli-
wość skorzystania z samodzielnego pobrania próbek 

persons (22). These barriers were associated with the 
access to further diagnostics (37), low frequency in the 
further care (16), refusals to access the treatment or the 
lack of information on therapeutic options (38). 

PHC may also play an important role in the care 
over persons with a history of oncologic treatment. 
Recommendations were developed in Canada which 
suggested that primary care units took care over 
women treated for breast cancer. This care consisted 
in referring the patients to screening and monitoring 
as to determine a relapse of cancer. It was verified 
that 46.4% of primary care units introduced such 
recommendations to their practice (39).

Seventhly – Perception of the invisible for system
No ethnic minorities or persons with lower health 

literacy should be excluded from the primary and 
secondary prevention activities carried out in the PHC 
(23,40,41). In 2012, the British recommendations 
concerning HBV screening programmes carried out in 
the PHC were supplemented by an indication to test 
all persons born in countries where more than 2% of 
population is infected with HBV. In practice, 12% of 
immigrants were tested for HBV (29). Educational 
programme executed in the USA which highlighted 
the role of follow-up in patients with positive cervical 
cancer screening test result contributed to the increase 
in the number of black women who participated 
in further diagnostics and treatment (42). Studies 
suggested that an access to cervical cancer and breast 
cancer screening should be improved in women with 
lower socio-economic status. Engagement of the PHC 
in cervical cancer screening allowed for including 
women living in rural areas in developing countries 
who did not have an opportunity to undergo this test 
earlier (43).

Eighthly - Evaluation
Studies concerning the implementation of 

recommendations showed that there is a better 
implementation in clinical practice if they are 
accompanied by stringent evaluation (10). The purpose 
of evaluation is to monitor and document the execution 
of programme. It may help to understand the relations 
between particular elements of programme and its 
results (44).

SUMMARY

Execution of prevention programmes in the PHC is 
feasible. Furthermore, there is an evidence suggesting 
that it may be effective. Having developed prevention 
programmes in the PHC settings, it should not be 
forgotten that it would be an additional task for medical 
personnel. It would be of importance to allocate 
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adequate funds which would allow for an optimal 
execution of the programme – adequate time for 
visit, adequate number of visits, time for education of 
patients, follow-up visits, monitoring of the execution 
of the programme and care over diagnosed patients. 
Prevention programme must be accompanied by 
education (especially education of medical personnel). 
Effective execution of the prevention programmes is 
favoured by the following factors: simple inclusion 
criteria, less invasive diagnostic tests, support 
programmes and the presence of workers which are 
appointed for such a purpose. 
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do badań przesiewowych raka szyjki macicy w lon-
dyńskiej placówce POZ lub w domu spowodowało 
wzrost wykonalności badań (35).

Po szóste – Kontynuacja opieki
POZ odgrywa również ważną rolę w opiece nad 

osobami, które uzyskały wynik pozytywny w teście 
przesiewowym w zakresie dalszej diagnostyki, skie-
rowania pacjentów do opieki specjalistycznej i/lub 
zapewnienia lub wspomagania leczenia. Rekomenda-
cje stosowane w POZ, dotyczące profilaktyki wtórnej 
zakażeń HCV, zazwyczaj nie obejmują kontynuacji 
opieki nad pacjentem z wynikiem dodatnim. Wnioski 
płynące z badania nad przyczynami braku zaangażo-
wania w leczenie osób zakażonych HCV oraz analiza 
różnych perspektyw braku tego zaangażowania (pa-
cjenta, pracowników medycznych, ubezpieczyciela/
płatnika) dają podstawy, by w rekomendacjach doty-
czących HCV dla POZ opracować i wdrożyć karty ob-
serwacyjne (ang. postdiagnosis monitoring protocols) 
oraz mechanizmy ich upowszechniania, szczególnie 
wśród pielęgniarek i lekarzy (36). 

Ponad 80% pacjentów z tzw. kohorty baby bo-
omers objęto dalszą opieką w POZ po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku w badaniu przesiewowym w kie-
runku zakażenia HCV (22). Istnieje jednak poważne 
ograniczenie, które należy brać pod uwagę tworząc 
programy badań przesiewowych – dostęp do leczenia. 
Po zdiagnozowaniu zakażenia HCV, bariery w opiece 
mogą pojawić się u osób z grupy ryzyka zakażeń HCV, 
szczególnie u użytkowników narkotyków, osób nie-
ubezpieczonych (22). Przeszkody były związane z do-
stępem do dalszej diagnostyki (37), niską frekwencją 
w zakresie dalszej opieki (16), odmowami dostępu do 
leczenia oraz brakiem informacji na temat opcji tera-
peutycznych (38). 

POZ może również odgrywać ważną role w opie-
ce nad osobami, które przebyły terapię onkologiczną. 
W Kanadzie przygotowano rekomendacje, by jednost-
ki POZ sprawowały opiekę nad kobietami, które prze-
szły proces leczenia nowotworu piersi. Opieka w prak-
tyce polega na kierowaniu pacjentek na badania prze-
siewowe, monitorowanie, czy nie doszło do nawrotu 
nowotworu. W badaniu sprawdzającym stosowanie 
zaleceń, 46,4% jednostek POZ wdrożyło te rekomen-
dacje do swojej praktyki (39).

Po siódme – Zauważyć Niewidzialnych dla systemu
W działaniach z obszaru profilaktyki pierwotnej 

i wtórnej realizowanych przez sektor POZ, nie moż-
na pomijać żadnej etnicznej społeczności oraz osób 
z mniejszym zrozumieniem problemów zdrowotnych 
(ang. health literacy) (23,40,41). W 2012 roku w bry-
tyjskich rekomendacjach dotyczących badań przesie-
wowych w POZ w kierunku zakażenia HBV znalazło 
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się zalecenie, by badaniami objąć osoby urodzone 
w krajach, w których zakażenie wirusem HBV doty-
czy ponad 2% populacji. W praktyce badania w kie-
runku HBV zlecono 12% imigrantów (29). Program 
edukacyjny – realizowany w USA – podkreślający rolę 
dalszej obserwacji (ang. follow-up) wśród pacjentek 
z dodatnim wynikiem skryningu w kierunku raka szyj-
ki macicy, spowodował wzrost liczby czarnoskórych 
kobiet, które uczestniczyły w dalszej diagnostyce i le-
czeniu (42). Badania sugerują, że należałoby poprawić 
dostęp do badań przesiewowych w kierunku raka szyj-
ki macicy i raka piersi wśród kobiet o niższym statusie 
socjoekonomicznym. Zaangażowanie POZ w badania 
przesiewowe raka szyjki macicy pozwoliło objąć nim 
kobiety z obszarów wiejskich krajów rozwijających 
się, które nie miały możliwości wcześniej z nich sko-
rzystać (43).

Po ósme - ewaluacja
Badania dotyczące wdrażania rekomendacji wska-

zują na lepszą implementację w praktyce klinicznej, 
gdy wytycznym towarzyszy rygorystyczna ewaluacja 
(10). Proces ewaluacji służy monitorowaniu i doku-
mentowaniu realizacji programu. Może pomóc w zro-
zumieniu zależności między poszczególnymi elemen-
tami programu a jego wynikami (44).

PODSUMOWANIE

Realizacja programów profilaktycznych w POZ 
jest możliwa i istnieją dowody, że może być skutecz-
na. Tworząc programy prewencji I lub II stopnia re-
alizowane w warunkach POZ należy zwrócić uwagę, 
że będą one kolejnym zadaniem dla pracowników 
medycznych. Konieczne jest zaplanowanie odpowied-
nich środków finansowych, zapewniających optymal-
ną realizację programu – odpowiedni czas wizyty, 
odpowiednią liczbę wizyt, czas na edukację pacjen-
tów, wizyty w ramach dalszej opieki (ang. follow-up), 
monitoring samej realizacji programu jak i opieki nad 
osobami zdiagnozowanymi w ramach skryningu. Pro-
gramowi profilaktycznemu musi towarzyszyć eduka-
cja (szczególnie pracowników medycznych). Skutecz-
nej realizacji badań przesiewowych sprzyjają proste 
kryteria włączania do badania, mniej inwazyjne testy 
diagnostyczne, specjalne oprogramowania wspomaga-
jące oraz specjalnie do tego wyznaczeni pracownicy.
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JERZY PIĄTKOWSKI (1929-1992) – LABORATORY TECHNICIAN  
INSCRIBED IN HISTORY OF THE DEPARTMENT OF EPIDEMIOLOGY 

– IN TWENTY FIFTH ANNIVERSARY OF DEATH 
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– W DWUDZIESTĄ PIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI
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Jerzy Piątkowski uro-
dził się w dniu 8 lutego 
1929 r. na Zamojszczyźnie, 
w Hedwiżynie, pow.biłgo-
rajskim. Prowadzona przez 
okupantów niemieckich 
pacyfikacje spowodowały, 
że z matką i bratem w 1942 
r. przeniósł się do Zamo-
ścia, gdzie ukończył szkołę 
powszechną i rozpoczął na-
ukę w gimnazjum. Ucieka-
jąc przed różnymi prześla-
dowaniami osiedlił się w okolicach Warszawy. Od 1946 r.  
kontynuował naukę w Liceum im. T. Rejtana w Warsza-
wie i tu w maju 1949 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po 
otrzymaniu matury starał się o przyjęcie na studia w Szko-
le Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w War-
szawie, ale nie został przyjęty „z powodu braku miejsc”. 
Nie mając nadziei na przyjęcie na studia zatrudnił się jako 
buchalter w państwowym przedsiębiorstwie budowlanym. 
W maju 1951 r. dowiedział się o możliwości zatrudnienia 
w organizowanym Zakładzie Epidemiologii PZH. J K Ko-
strzewski przyjął Go do pracy na etat laboranta pod wa-
runkiem, że możliwie szybko ukończy pomaturalną szkołę 
(dwuletnią!) laborantów medycznych. Jeszcze jako student 
tej szkoły, w dniu 18 maja 1953 r. został zatrudniony – na 
zasadzie pracy dodatkowej w Zakladzie Epidemiologii 
Akademii Medycznej w Warszawie. Oba Zakłady mieściły 
się w tym samym gmachu PZH przy ul. Chocimskiej 24.

JERZY PIĄTKOWSKI – CZŁONEK ZESPOŁU 
PRACOWNIKÓW ZAKŁADU

W Zakładzie pracował przez 41 lat jako asystent 
techniczny. W jednym z wniosków o przyznanie awan-

Jerzy Piątkowski was born on February 8, 1929 n the 
village of Hedwiżyn near Zamość. Action of displacement 
led by German occupant caused that his family moved to 
Zamość, where he finished elementary school and started 
high school. Fleeing from various persecutions his family 
moved to the vicinity of Warsaw. Since 1946 he continued 
his education in T. Rejtan high school in Warsaw, which 
he finished in 1949. He applied to the Main School of 
Agriculture, but was not admitted, so he started working as 
an accountant in government own construction company.

In May 1951, he learned about employment 
opportunities in the newly organized Department of 
Epidemiology in the National Institute of Hygiene (PZH). 
Professor J K Kostrzewski accepted his application 
and he started to work as a full time technician, on the 
condition that he will graduate from the college for 
medical technicians as soon as possible. Still as a student 
of this school, he was employed on 18 May 1953 - on an 
extra working basis in the Department of Epidemiology 
of the Medical Academy in Warsaw. Both departments 
were located in the same building of the PZH. 

In the department of epidemiology he worked 
for 41 years as a technical assistant. In one of the 
recommendations for his for increase of pay, it was stated 
that: as technical assistant, he participates in scientific 
work on the epidemiology of pertussis, typhoid, 
typhus and other Infectious diseases. In addition to his 
laboratory work, he got familiar with statistical methods 
and helped of junior Staff in the data analysis.

This opinion does not reflect the full role he 
played in the Department. I try to characterize it on the 
example of implementation to practice the evaluation 
of the immunization effectiveness of the pertussis 
vaccine produced in Poland.

J K Kostrzewski, who as a WHO scholar stayed 
in the studied in 1957-1958 in the USA got aquinted 
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with rigorous standards of the so-called minimum 
requirement for assessing the effectiveness of 
vaccination - including pertussis vaccine. These 
requirements have been recommended by the World 
Health Organization since 1953.

J K Kostrzewski proposed to implement such 
a test to the State Control practice of pertussis vaccine. 
Adapting the method of performing the test to Polish 
conditions he commissioned to Dr. Danuta Naruszewicz 
(the author of this remembrance) in collaboration 
with Jerzy Piątkowski: (Danuta.Naruszewicz, Jerzy 
Piątkowski. Przegl Epidemiol 1960; 14: 39-50).

A paper published in 1960 in the Epidemiological 
Review discusses joint accomplishment, sometimes 
under J P direction preparatory procedures for this test. 
This was, among others, making of density standards 
for the preparation of bacterial infective suspension. It 
was necessary to use powdered pyrex glass suspended 
in alcohol. The density of the suspension should be 
determined in Pulfich nephelometer.

This excided my skills, but J P did it as it should 
be done. For intracerebral infection of mice - J P has 
prepared everything that was necessary to accomplish 
this task, including to help me mastering my manual 
skills.

Without his help, it would be impossible to carry 
out such tasks and laboratory work by employees of 
the department.

He also played a very special role in the field 
actions conducted by the Department. As an example 
– could serve the first action of vaccinations against 
poliomyelitis among school children performer in the 
country in the town of Kamieńczyk. We were leaving 
at dawn - we were returning late in the afternoon. We 
brought back a heap of dirty syringes, boxes filled with 
blood samples that had to catalog and safeguarded, and 
also other material, for example containers with not 
used vaccines. In the morning we were getting all the 
stuff we needed clean and neatly packed for the next 
day of field work. JP prepared it all - when? - probably 
at night. 

Jerzy Piątkowski was very highly valued by dr. 
Wiesław Magdzik, for whom he collected various 
statistical data for publication but also material needed 
for teaching in classes of upgrade courses of workers 
from sanitary-epidemiological inspection. A similar 
type of material was prepared for prof. J K Kostrzewski, 
who half seriously joked, that JP is his “right, very hard 
working big hand.”

In general, Jerzy Piatkowski helped all the 
employees of the Department who needed it in their 
work. 

There is a place to summarize.
Jerzy Piątkowski identified his life with the life 

of the Department. Over the years, it became not only 
a part but a significant part of the Department. Nobody 

su finansowego (podwyższenie uposażenia o 50 zł, tj. 
do poziomu 2 000 zł miesięcznie (tzw. starych złotych) 
podano, że: jako pomoc techniczna bierze udział w pra-
cach naukowych w zakresie epidemiologii krztuśca, duru 
brzusznego, tasiemczyc „i innych”. Oprócz prowadzenia 
prac laboratoryjnych opanował niektóre metody opraco-
wań statystycznych i w tym zakresie pomagał w pracy 
młodszym pracownikom Zakładu. Ta opinia absolutnie 
nie oddaje roli, jaką pełnił w Zakładzie. Rzeczywiście 
pomagał – Jego pomoc, a właściwie Jego rolę scha-
rakteryzuję na przykładzie wdrożenia do stosowania 
w praktyce oceny właściwości uodporniających szcze-
pionek przeciwkrztuścowych wyrabianych w Polsce.

J K Kostrzewski, który jako stypendysta WHO 
przebywał w latach 1957-1958 w USA, w zwiedzanych 
Instytutach zetknął się z rygorystycznym przestrzega-
niem tzw. Minimum requirement w ocenie skuteczności 
szczepień – m.in. szczepionki przeciw krztuścowi. Te 
wymagania były zalecone przez Światową Organizację 
Zdrowia już od 1953 r. J K Kostrzewski zaproponował 
taki test wdrożyć do praktyki Kontroli Państwowej tej 
szczepionki. Przystosowanie metody wykonania testu do 
warunków polskich zlecił dr med. Danucie Naruszewicz 
(czyli autorce tego wspomnienia) przy współpracy z Je-
rzym Piątkowskim: (Danuta. Naruszewicz, pom. techn. 
Jerzy Piątkowski. Przegl Epidemiol 1960;14(Nr 1):39-
50.). W pracy opublikowanej w 1960 r. w Przeglądzie 
Epidemiologicznym omówiono wykonanie wspólne, 
a niekiedy przez lub pod kierunkiem J P czynności przy-
gotowawczych do tego testu. Było to m.in. przygotowa-
nie standardu gęstości dla sporządzenia bakteryjnej za-
wiesiny zakażającej. Należało posługiwać się sproszko-
wanym szkłem pireksowym, zawieszonym w alkoholu, 
gęstość zawiesiny należało określić w nefelometrze Pul-
fricha itd. To przerastało całkowicie moje umiejętności, 
ale J P robił to, tak jak trzeba. A domózgowe zakażanie 
myszy – J P przygotował wszystko, co było konieczne do 
wykonania tego zadania, łącznie z opanowaniem przeze 
mnie manualnych umiejętności, zarówno uodpornienia, 
jak i zakażania myszy. Bez Jego pomocy wykonywanie 
takich zadań i prac laboratoryjnych przez pracowników 
Zakładu byłoby niemożliwe. Nie można pominąć roli Je-
rzego Piątkowskiego w prowadzonych przez Zakład ak-
cjach w terenie. Jako przykład – to pierwsza w kraju ak-
cja szczepienia przeciw poliomyelitis dzieci szkolnych, 
konkretnie m.in. w Kamieńczyku. Wyjeżdżaliśmy „skoro 
świt” – wracaliśmy późno po południu. Przywoziliśmy 
sterty brudnych strzykawek, pudła wypełnione próbka-
mi krwi, które trzeba było „opracować” i zabezpieczyć, 
i inne, np. pojemniki z resztkami szczepionki. Rano po-
bieraliśmy z Zakładu właściwie zapakowane wszystko, 
co było potrzebne w następnym dniu pracy w tzw. terenie. 
J P wszystko to przygotował – kiedy? – przypuszczalnie 
w nocy.  Jerzy Piątkowski był bardzo ceniony przez dr. 
Wiesława Magdzika, dla którego zestawiał różne dane 
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statystyczne do publikacji, ale przede wszystkim dane 
konieczne w pracy dydaktycznej na zajęciach z uczestni-
kami kursów dla pracowników stacji san-epid. Podobne 
materiały przygotowywał dla prof. J K Kostrzewskiego, 
który żartem, ale również serio określił, że J P jest Jego 
„prawą, dużą, bardzo spracowaną ręką”. Uogólniając, 
Jerzy Piątkowski pomagał wszystkim pracownikom Za-
kładu, którzy tego potrzebowali w swojej pracy, co zosta-
ło później uwieńczone uzyskaniem przez nich stopniem 
doktora nauk, a z biegiem lat dalszych awansów.

Tu jest miejsce na podsumowanie. 
Jerzy Piątkowski swoje życie utożsamiał z życiem 

Zakładu. Z biegiem lat stał się nie cząstką, ale znaczącą 
częścią Zakładu. Nikt nie wspomina Zakładu Epidemio-
logii z lat 60., czy 70. bez wspomnienia Jerzego Piątkow-
skiego. Ci, którzy Go znali, zgodnie mówili „Jerzy to nie 
zwykła osoba, nawet nie zwykły człowiek – On to Insty-
tucja.” Mówiono też, że Jerzy Piątkowski jest na zawsze 
wpisany w historię Zakładu, nie tylko Epidemiologii, ale 
prawdziwego Państwowego Zakładu Higieny.

W 1991 roku dość nagle zapadł na zdrowiu, próby 
leczenia nie spowodowały poprawy. W dniu 1 czerw-
ca 1992 r. został przyjęty na Oddział Obserwacyjny 
Szpitala Zakaźnego przy ul. Wolskiej 37 w Warszawie, 
gdzie zmarł w dniu 20 czerwca 1992 r.

mentions the Department of Epidemiology from the 
60s or 70s without the memory of Jerzy Piątkowski. 
Among the people who knew him was the established 
opinion: “Jerzy is not just a person, not even a regular 
human being- he is an Institution”. It was also said that 
Jerzy Piątkowski is forever inscribed in the history of 
the National Institute of Hygiene.

In 1991, quite suddenly, he fell ill, attempts to treat 
did not improve his condition.

On June 1, 1992, he was admitted to the Infectious 
Diseases Hospital in Warsaw, where he died on June 
20, 1992
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Reviewed monograph is a collective work edited: 
Professor. J.Wysocki MD, PhD, Professor Andrzej 
Zieliński MD, MS and Professor  Rafał Gierczyński 
PhD. It is a publication presenting the implementation 
of the  Project KIK 35 „Prevention of Hepatitis C Virus  
(HCV) Infections, co-funded by Swiss Confederation 
under the Swiss Cooperation Program with the new 
EU Member States and the Minister for Health. It was 
written in English.

The monograph begins with a foreword by prof. 
Mirosław J. Wysocki, Director of the National Insti-
tute of Public Health - National Institute of Hygiene 
(NIZP-PZH).

Subsequent entries are comments from representa-
tives of key institutions:
Jarosław Pinkas, MD, Secretary of State, Ministry of 
Health
Mr. Andrej Motyl, Ambassador of Switzerland in Po-
land
Mr. Marek Posobkiewicz, Chief Sanitary Inspector

The authors of the introduction to the KIK / 35 
project are: prof. Andrzej Zieliński and prof. Miroslaw 
Wysocki.

The genesis, assumptions and goals of the  Pro-
ject and its organizational structure are presented in 
the next chapter by Prof. Rafał Gierczyński, Mr. Rafał 
Patoła and Ms Anna Małek.

The authors present the problem of HCV infection 
in Poland and indicate the resulting need for preventive 
measures and scientific analyzes. In persuasive and 
competent way they justify the need of the implemen-
tation of the Project. Explain the high cost of the pro-
ject and discuss the possibilities of obtaining adequate 
funding. Finally, the project was realized through co-
financing, within the framework of the Swiss-Polish 
Cooperation Program by Swiss Confederation and by 
the Polish Ministry of Health.

In the next part of the monograph, the organiza-
tional structure of the Project is clearly described. One 

Recenzowana monografia jest pracą zbiorową na-
pisaną pod redakcją: Prof. dr hab. Mirosława J.Wy-
sockiego, prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego i dr hab. 
Rafała Gierczyńskiego. Jest to publikacja przedstawia-
jąca realizację Projektu KIK/35 „Zapobiegania zaka-
żeniom HCV” współfinansowanego przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z no-
wymi krajami Unii Europejskiej oraz Ministra Zdro-
wia. Jest napisana w języku angielskim. 

Monografię rozpoczyna przedmowa napisana 
przez prof. dr hab. Mirosława J. Wysockiego, Dyrekto-
ra Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Pań-
stwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) . 

Kolejne pozycje to komentarze przedstawicieli 
kluczowych instytucji:
Dr med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Zdrowia
Pan Andrej Motyl, Ambasador Szwajcarii w Polsce
Pan Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny

Autorami wprowadzenia do projektu KIK/35 są 
prof. dr hab. Andrzej Zieliński i prof. dr hab. Mirosław 
Wysocki.

Geneza, założenia i cele projektu KIK/35 „Zapo-
bieganie zakażeniom HCV” oraz jego struktura orga-
nizacyjna zostały przedstawione w kolejnym rozdziale 
przez dr hab. Rafała Gierczyńskiego, mgr inż. Rafała 
Patołę i Annę Małek.

Autorzy przedstawiają problem zakażeń HCV 
w Polsce i wskazują na wynikającą z tego skalę po-
trzeb działań profilaktycznych i analiz naukowych. 
W sposób przekonujący i kompetentny uzasadniają 
celowość realizacji Projektu KIK/35. Uzasadniają wy-
soki koszt projektu i omawiają możliwości uzyska-
nia odpowiedniego finansowania. Ostatecznie projekt 
został zrealizowany dzięki współfinansowaniu przez 
Szwajcarię, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Progra-
mu Współpracy oraz Ministra Zdrowia.

W dalszej części monografii opisano przejrzyście 
strukturę organizacyjną Projektu. Jednym z podstawo-
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“PREVENTION OF HEPATITIS C VIRUS (HCV) INFECTIONS”  
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TO REDUCE BLOOD-BORNE INFECTIONS IN POLAND
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of the basic goals of the KIK / 35 HCV Prevention 
Project was to develop systemic solutions that could 
help reduce the number of new HCV infections. To 
achieve this goal, it was necessary to have a thorough 
knowledge of HCV epidemiology in Poland. Based on 
this knowledge, a number of activities have been un-
dertaken which have resulted in 5 task modules. Each 
of them included separate areas of activities, had indi-
vidual management and a separate staff structure. In 
the implementation of the KIK / 35 program, employ-
ees of several important scientific units were involved: 
employees of NIP-PZH, Chief Sanitary Inspectorate, 
Lublin Medical University, Institute of Psychiatry and 
Neurology and Medical Center of Postgraduate Educa-
tion. The obtained results complement the activities of 
the Polish HCV Expert Group in promoting and ex-
panding HCV treatment program and developing rec-
ommendations for the treatment of HCV infection.

Substantial projects are numbered from 1 to 5:

Project 1. “Improving HCV diagnostics, estimat-
ing the prevalence of HCV in the general population 
and analyzing factors associated with the occurrence 
of HCV,” project leader was Magdalena Rosińska MD.

Project 2. “Developing and verifying the HCV 
prevention program among IDU users and assessing 
HCV prevention needs in this group,” project leader 
was Janusz Sierosławski MS.

Project 3. Pilot Program for the Study of Pregnant 
Women for HCV Infections”, project leader was prof. 
Kazimierz Madaliński. 

Project 4. „Qualitative assessment of the risk of 
HCV infection in the light of applied medical proce-
dures in selected healthcare institutions”, project lead-
er was prof. Krzysztof Tomasiewicz. 

Project 5. “Education of  workers in selected pro-
fessions in which occurs increased risk of transmission 
of blood-borne infections and the and people belong-
ing to the general public on prevention (HCV, HBV, 
HIV), project leader was  Anita Gębska-Kuczerowska 
MD.

Based on the studies conducted, the Authors of 
the  Project 1 estimated that the number of HCV RNA 
positive  people in Poland is about 165,000, of these 
about 125,000 remain unrecognized. Annually only 25 
infections per 1000 infected are diagnosed. There is a 
relatively high number of infections in people aged 18-
24 years (3 per 1000) who may have been infected in 
the last two decades. This suggests the low effective-
ness of information and prevention activities carried 
out during this time. These are disturbing data which 
indicate the need to implement new screening studies 
and continue existing one. Over the last six months, 
significant progress has been made in the effectiveness 

wych celów Projektu KIK/35 „ Zapobieganie zakaże-
niom HCV” było przygotowanie propozycji rozwią-
zań systemowych, które będą mogły przyczynić się do 
zmniejszenia liczby nowych zakażeń HCV. Aby cel ten 
osiągnąć konieczne było uzyskanie rzetelnej wiedzy do-
tyczącej epidemiologii HCV w Polsce. W oparciu o tę 
wiedzę podjęto szereg działań, które sprowadziły się do 
5 modułów zadaniowych. Każdy z nich obejmował od-
rębne merytorycznie obszary działań, miał indywidualne 
kierownictwo i odrębną strukturę kadrową. W realizacji 
programu KIK/35 uczestniczyli pracownicy kilku liczą-
cych się jednostek naukowych: pracownicy NIZP-PZH, 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Lubelskiego Uni-
wersytetu Medycznego, Instytutu Psychiatrii i Neurolo-
gii oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomo-
wego. Uzyskane wyniki uzupełniają działalność Polskiej 
Grupy Ekspertów HCV w zakresie promowania i rozsze-
rzania programu leczenia zakażeń HCV i opracowywa-
niu rekomendacji dotyczącej leczenia zakażenia HCV. 

Projekty merytoryczne oznaczono numerami od 1 do 5:

Projekt 1. „Usprawnienie diagnostyki HCV, osza-
cowanie występowania HCV w populacji ogólnej 
oraz analiza czynników związanych z występowaniem 
HCV”, kierownik projektu dr hab. Magdalena Rosińska.

Projekt 2. „Opracowanie i weryfikacja programu 
zapobiegania HCV wśród użytkowników narkotyków 
dożylnych (ID) i ocena potrzeb w zakresie profilakty-
ki HCV w tej grupie”, kierownik projektu mgr Janusz 
Sierosławski. 

Projekt 3. „Pilotażowy Program badania kobiet 
w ciąży w kierunku zakażeń HCV”, kierownik projek-
tu prof. dr hab. Kazimierz Madaliński

Projekt 4. „Jakościowa ocena ryzyka zakażenia 
HCV w świetle stosowanych procedur medycznych 
w wybranych zakładach opieki zdrowotnej”, kierownik 
dr hab. med. Krzysztof Tomasiewicz, 

Projekt 5. „Edukacja pracowników wybranych za-
wodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwio-
pochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewen-
cji (HCV, HBV, HIV), kierownik projektu dr Anita Gęb-
ska-Kuczerowska.

Na podstawie przeprowadzonych badań Auto-
rzy Projektu 1 oszacowali, że liczba osób zakażonych  
(z obecnością HCV RNA) w Polsce wynosi około 165 
tys., przy czym około 125 tyś. tych osób pozostaje nie-
rozpoznanych. Rocznie wykrywa się jedynie 25 zaka-
żeń na 1000 występujących w populacji. Zwraca uwagę 
stosunkowo duża liczba zakażeń w grupie osób 18-24 
lata (3 na 1000 mieszkańców), którzy mogli ulec zaka-
żeniu w ostatnich dwóch dekadach. Sugeruje to małą 
skuteczność prowadzonych w tym czasie akcji infor-
macyjnych i profilaktycznych. Są to dane niepokojące, 
wskazujące na konieczność zaprojektowania nowych 
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of hepatitis C (hepatitis C) therapy, which should be a 
valid argument for more widespread diagnostics.

Studies in Project 1 also draw attention to the fact 
that only 43% of people with current anti-HCV anti-
bodies have HCV RNA. The presence of antibodies 
alone is not always to be interpreted as a pre-existing 
HCV infection. This is a more complex problem, due 
to the possibility of “false positive” results. To special-
ist treatment should be directed primarily patients with 
the presence of genetic material of the virus. Interest-
ing and convincing are the authors’ proposals for pri-
mary care physicians to be included in the screening 
program for HCV infection, which could significant-
ly improve its effectiveness. The authors studied the 
preparation and willingness of physicians to take ac-
tions aimed at early detection of infections. The results 
of questionnaire study indicates a positive reception of 
the project by both physicians and patients. The results 
of the questionnaire surveys suggest that the level of 
knowledge of POZ physicians and dentists about the 
HCV is “relatively satisfactory”. In my  (reviewer) 
opinion, the answers about diagnosis and treatment op-
tions obtained in this study were not sufficient. Train-
ing in these health care groups has been ongoing for 
almost 20 years and, as the research shows, had a me-
diocre effect.

In the case of implementation of these legitimate 
proposals, primary care physicians  should have more 
access to diagnostic tests. It is justified that when an 
HCV antibody is detected, the POZ doctor should have 
the opportunity to investigate HCV RNA to confirm 
the chronic infection (HCV RNA test in a guaranteed 
provisions basket). Delay, often of several months, to 
perform these tests in specialized centers (infectious 
diseases wards)  will significantly postpone diagnostics 
and treatment. It is expedient to develop an algorithm 
for dealing with a person with anti-HCV antibodies 
or HCV infection. The respondents rightly report the 
need for facilitated contact of patients with infectious 
disease specialists. The authors rightly postulate that 
the implementation of improvements in HCV detec-
tion and prevention at primary care level should in-
volve increasing funding for testing and the organi-
zation of training as well as the preparation of the 
mentioned above guidelines. In order for the proposed 
solutions that I consider as important  to be fulfilled, 
further training of physicians and health care profes-
sionals on the knowledge of HCV infections and other 
blood-borne infections is needed. Ideally, they should 
be mandatory, for example by getting specialization 
training or before starting work. 

Increased detection of HCV infections will re-
sult in more people being admitted to the Infectious 
Disease Outpatient Clinic. Are they prepared for this, 
since at the clinic, the waiting time is at some cent-

i kontynuowanie już prowadzonych badań przesiewo-
wych. W ostatnim półroczu dokonał się znaczny postęp 
w skuteczności terapii wirusowego zapalenia wątroby 
typu C (wzw C), co powinno być ważkim argumentem 
dla bardziej powszechnej diagnostyki. 

W badaniach prowadzonych w Projekcie 1 zwraca 
również uwagę fakt, że tylko u 43% osób z obecnymi 
przeciwciałami anty-HCV stwierdzono obecność HCV 
RNA. Obecność samych przeciwciał nie zawsze należy 
traktować jako przebyte zakażenie HCV. Jest to pro-
blem bardziej złożony, z powodu możliwości występo-
wania „fałszywie dodatnich” wyników. Do opieki spe-
cjalistycznej powinni być kierowani przede wszystkim 
pacjenci z obecnością materiału genetycznego wirusa.

Interesujące i przekonujące są propozycje Autorów, 
aby lekarze POZ byli włączeni w realizację programu 
badań przesiewowych w kierunku zakażeń HCV, co 
mogłoby znacznie podnieść jego efektywność. Autorzy 
badali przygotowanie i gotowość lekarzy do podjęcia 
działań ukierunkowanych na wczesne wykrywanie za-
każeń. Z przeprowadzonych ankiet wynika pozytywny 
odbiór projektu zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów. 
Z wyników badań ankietowych można sądzić, że poziom 
wiedzy lekarzy POZ i stomatologów na temat wzw C jest 
„względnie zadawalający”. Moim zdaniem odpowiedzi 
dotyczące diagnostyki i możliwości leczenia nie były na-
wet dostateczne. Szkolenia w tych grupach ochrony zdro-
wia są prowadzone niemal od około 20 lat i, jak wynika 
z przeprowadzonych badań, z miernym efektem. 

W przypadku realizacji tych słusznych propozycji 
lekarze POZ powinni mieć większy dostęp do badań 
diagnostycznych. Uzasadnione jest, aby po stwierdzeniu 
przeciwciał anty-HCV lekarz POZ miał możliwości zba-
dania RNA HCV, w celu potwierdzenia zakażenia (bada-
nie RNA HCV w gwarantowanym koszyku świadczeń). 
Oczekiwanie, często kilkumiesięczne, na przeprowadza-
nie tych badań w ośrodkach specjalistycznych (Porad-
niach Chorób Zakaźnych) w znacznym stopniu opóźni 
diagnostykę i leczenie. Celowe jest opracowanie algo-
rytmu postępowania z osobą z przeciwciałami anty-HCV 
lub zakażeniem HCV. Ankietowani słusznie zgłaszają 
potrzebę łatwiejszego kontaktowania się ze specjalistami 
z dziedziny chorób zakaźnych. Autorzy projektu słusznie 
postulują, że wdrożenie zadań na rzecz wykrywania i za-
pobiegania zakażeniom HCV na poziomie POZ powinno 
wiązać się ze zwiększeniem finansowania na badania oraz 
organizacją szkoleń i wydaniem omówionych powyżej 
wytycznych. Aby proponowane rozwiązania, które uwa-
żam za słuszne, mogły być zrealizowane, konieczne jest 
dalsze szkolenie lekarzy i pracowników ochrony zdrowia 
w zakresie wiedzy na temat zakażeń HCV i innych zaka-
żeń krwiopochodnych. Najlepiej gdyby były one obliga-
toryjne, na przykład w ramach uzyskiwania specjalizacji 
lub przed podjęciem pracy.

Zwiększona wykrywalność zakażeń HCV przyniesie 
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ers for several months or even longer. I think that the 
“Prevention of HCV infection” program should inten-
sify involvement of official district infectious diseases 
specialists  and the members of Polish Society of Epi-
demiologists and Doctors of Infectious Diseases. They 
are responsible for the organization and functioning of 
the aforementioned clinics.

Suggestion that the proposed screening program 
in the general population should be based on risk fac-
tors is justified. Studies in this project have identified 
several key factors associated with an increased inci-
dence of HCV infection. As expected, they included 
the transfusion before 1992 and the injection of intra-
venous drug use. HCV infection in blood donation is 
now completely eliminated. In addition, the HCV test 
should be performed in women with multiple cesarean 
sections in history, especially before 1992 and in peo-
ple with tattoos (not just men). It may be believed that 
at least some of the women with a history of multiple 
cesarean sections received blood transfusion. Certainly 
the first two factors are most important, but one can 
consider research into HCV infection in other groups. 
This may concern, for example, police, ambulance 
crew, firefighters and other social groups. 

In Project 2, conducted with the Institute of Psy-
chiatry and Neurology in Warsaw, it was confirmed 
that drug users were the most vulnerable group re-
garding bloodborne infections. Percentage of infected 
persons and risk factors were estimated. The authors 
rightly point out that this group is the most socially 
and economically excluded, which is leading to lim-
ited access to medical services. They further argue 
that it is necessary for this group to develop a separate 
HCV prevention strategy and a tailor-made program 
for the treatment of infection with this virus. The pro-
ject designed by the Authors is interesting and proper 
for taking the action aimed at creating conditions for 
safe injections, which may have a beneficial effect on 
reducing the number of infected IDU.

Project 3 concerned the study of pregnant women 
towards infection as an important part of maternal and 
child care.

Project 3 has raised medically important and un-
derestimated problem of testing pregnant women for 
HCV infection. The vertical route is considered to be 
the main route of HCV infection in children and can 
be considered the most common after infection among 
drug addicts. Project results for HCV infection during 
pregnancy are disturbing. According to them, in Po-
land 0.31% of pregnant women may be infected with 
HCV, which is a significant risk to the fetus and to the 
baby in the perinatal period. Nearly 1% of women in 
Poland were found to have anti-HCV antibodies. The 
results of the survey showed that as many as 84%   of 
the infected women were unaware of the infection. The 

za sobą konieczność przyjęcia większej liczby osób w Po-
radniach Chorób Zakaźnych. Czy są one na to przygoto-
wane, skoro aktualnie na przyjęcie do poradni czas oczeki-
wania wynosi w niektórych ośrodkach kilka miesięcy lub 
nawet dłużej. Sądzę, że do programu „Zapobieganie zaka-
żeniom HCV” powinni się w większym stopniu włączyć 
specjaliści wojewódzcy w dziedzinie chorób zakaźnych 
oraz Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Cho-
rób Zakaźnych. W ich gestii leży organizacja i funkcjono-
wanie wymienionych powyżej poradni. 

Zasadne są sugestie, aby proponowany program 
badań przesiewowych w ogólnej populacji oprzeć na 
czynnikach ryzyka. Przeprowadzone badania pozwo-
liły na zidentyfikowanie kilku kluczowych czynników 
związanych z podwyższoną częstością występowania 
zakażeń HCV. Zgodnie z przewidywaniami należały do 
nich: transfuzja przed 1992 r. oraz przyjęcie narkotyków 
w iniekcji dożylnej. Zakażenie HCV w krwiodawstwie 
jest obecnie całkowicie wyeliminowane. Dodatko-
wo badanie HCV powinno być wykonywane u kobiet 
z wielokrotnymi cięciami cesarskimi w wywiadzie, 
zwłaszcza przed 1992 r. oraz u osób z tatuażami (nie tyl-
ko mężczyzn). Można sądzić, że przynajmniej u części 
kobiet z wywiadem wielokrotnych cięć cesarskich była 
przetaczana krew. Z pewnością dwa pierwsze czynniki 
są najbardziej istotne, ale można zastanowić się nad ba-
daniami w kierunku zakażenia HCV w innych grupach. 
Może to dotyczyć np. policji, lekarzy pogotowia, pra-
cowników straży pożarnej i innych grup społecznych. 

W Projekcie 2 realizowanym z Instytutem Psychia-
trii i Neurologii w Warszawie potwierdzono, że osoby 
przyjmujące narkotyki w zastrzykach to grupa społeczna 
najbardziej narażona na zakażenie. Oszacowano odsetek 
osób zakażonych i określono czynniki ryzyka. Autorzy 
projektu słusznie zwracają uwagę, że jest to grupa najsil-
niej wykluczona społecznie i ekonomicznie, co prowadzi 
do ograniczonego dostępu do świadczeń medycznych. 
Dalej stwierdzają, że dla tej grupy konieczne jest opraco-
wanie odrębnej strategii zapobiegania HCV i odpowied-
nio dostosowanego programu leczenia zakażenia tym 
wirusem. Słuszny i ciekawy jest projekt Autorów Projek-
tu, aby podejmować działania skierowane na tworzenie 
warunków dla bezpiecznych iniekcji, co może korzystny 
wpłynąć na zmniejszenie liczby zakażeń. 

Projekt 3 dotyczył badania kobiet w ciąży w kie-
runku zakażeń, jako istotnego elementu opieki nad 
matką i dzieckiem. 

W Programie 3 podniesiono ważny medycznie i nie-
doceniany problem badania kobiet w ciąży w kierunku 
zakażenia HCV. Droga wertykalna jest uważana za głów-
ną drogę zakażenia HCV u dzieci i może być traktowana 
jako najczęstsza po zakażeniach stwierdzanych wśród 
narkomanów. Wyniki badań Projektu dotyczące zakażeń 
HCV w ciąży są niepokojące. Wynika z nich , że w Pol-
sce 0,31% kobiet w ciąży może być zakażonych HCV,  

Janusz Cianciara



279

results confirmed the feasibility and purposefulness of 
routine HCV infection in pregnant women. The pro-
posal of the authors that women should be also tested 
before planned pregnancy is fully justified. Treatment 
a future mother will be crucial for preventing vertical 
infections. Currently, DAA (Direct-Acting Antiviral) 
drugs are available, whose efficacy after 2 months of 
treatment (HCV elimination) is 98-100%. It also has 
an important economic dimension besides the medical 
aspect. The results of the project justify the intensifica-
tion of the training of primary care physicians, nurses 
and midwives on vertical transmission of HCV and the 
management of infants born of infected mothers. 

Project 4 is entitled “Qualitative assessment of the 
risk of HCV infection in the light of medical proce-
dures used in selected healthcare facilities. It was car-
ried out by the Medical University of Lublin.

The purpose of the project was to analyze the cur-
rent situation regarding the transmission risk of HCV 
infection in health care facilities, based on proceeded 
surveys. Studies were conducted both in hospitals and 
outpatient clinics. Disturbing  are information indi-
cating an inappropriate approach to an HCV infected 
patient (separate endoscopes, admissions to examina-
tion at end-of-queue). It is important not only to strive 
for reduction the risk of infection in the patient, but 
also for the health care worker. It is still unknown how 
many doctors and nurses are infected with HBV or 
HCV and whether they are required to inform the pa-
tient about it. It is advisable to promote the obligation 
to report post-exposure prophylaxis, which involves 
further prophylactic and legal proceedings. The au-
thors have shown a low proportion of people declaring 
post-occupational exposure.

The authors propose to study all patients admitted 
to the hospital for HCV infection. Testing only anti-
HCV antibodies does not solve the problem, and HCV 
RNA assay is expensive. Research on HBV infection 
and possibly HIV infection should also be done. Ac-
ceptable is an opinion that every patient should be 
treated as potentially infectious.

Revelation that students in recent years have more 
knowledge on bloodborne infections than those in the 
first year cannot be a reason to be satisfied. The risk of 
infection with blood-borne pathogens must be known 
already in the first year. It is worrying that the knowl-
edge of this problem is smaller in dentists who perform 
more invasive procedures than many other specialists.

The claim that the knowledge of students and doc-
tors about blood-borne infections is just the result of 
training is not quite right. Perhaps this is primarily due 
to insufficient knowledge control. In theory, it is the 
duty of every health care worker to take part in the 
study for HBV, HCV and HIV infection and to know 

co stanowi istotne zagrożenie dla płodu i dziecka w okre-
sie okołoporodowym. U prawie 1% kobiet w Polsce 
stwierdzono obecność przeciwciał anty-HCV. Wyniki ba-
dań ankietowych wykazały, że aż 84% badanych kobiet 
nie wiedziało o zakażeniu tym wirusem. Uzyskane wy-
niki potwierdziły wykonalność i celowość rutynowych 
badań w kierunku zakażenia HCV u kobiet ciężarnych. 
Można się zgodzić z propozycją Autorów co do celowo-
ści badań kobiet również przed planową ciążą. Wylecze-
nie przyszłej matki będzie kluczowe dla zapobiegania 
zakażeniom wertykalnym. Aktualnie dostępne są leki 
z grupy DAA (Direct – Acting Antiviral), których sku-
teczność po 2. miesięcznym leczeniu (eliminacja HCV) 
wynosi 98-100%. Ma to poza aspektem medycznym 
również istotny wymiar ekonomiczny. Wyniki projektu 
uzasadniają intensyfikację kształcenia lekarzy ginekolo-
gów – położników, lekarzy rodzinnych oraz pielęgniarek 
i położnych dotyczącego wertykalnej transmisji HCV 
oraz postępowania z dzieckiem matki zakażonej. 

Projekt 4 jest zatytułowany:” Jakościowa ocena ry-
zyka zakażenia HCV w świetle stosowanych procedur 
medycznych w wybranych zakładach opieki zdrowot-
nej. Był on realizowany przez Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie.

Celem Projektu była analiza aktualnej sytuacji w za-
kresie ryzyka transmisji zakażenia HCV w placówkach 
ochrony zdrowia, w oparciu o przeprowadzone ankie-
ty. Badania przeprowadzono zarówno w szpitalach, jak 
i ambulatoriach. Niepokojące są informacje wskazujące 
na niewłaściwe podejście do pacjenta zakażonego HCV 
(odrębne endoskopy, przyjmowanie do badania na koń-
cu kolejki). Istotne jest nie tylko działanie zmierzające 
do zmniejszenia ryzyka zakażeń pacjenta, ale również 
pracownika ochrony zdrowia. Nadal nie wiadomo, ilu 
lekarzy i ile pielęgniarek jest zakażonych HBV lub HCV 
i czy są oni zobowiązani do informowania o tym fak-
cie pacjenta. Wskazane jest propagowanie obowiązku 
zgłaszania postępowania poekspozycyjnego, z którym 
wiąże się dalsze postępowanie profilaktyczne i prawne. 
Autorzy wykazali niski odsetek osób deklarujących po-
stępowanie po ekspozycji zawodowej.

Autorzy Projektu proponują badanie w kierunku 
zakażenia HCVwszystkich pacjentów przyjmowanych 
do szpitala. Badanie tylko przeciwciał anty-HCV nie 
rozwiązuje problemu, a oznaczanie RNA HCV jest 
kosztowne. Przy takim stanowisku należałoby prowa-
dzić również badania w kierunku zakażenia HBV, może 
i HIV. Do zaakceptowania jest stanowisko, aby każdy 
pacjent był traktowany jako potencjalnie zakażony. 

Wykazanie, że studenci ostatnich lat posiadają 
większą wiedzę o zakażeniach krwiopochodnych, niż 
ci z pierwszego roku, nie może być powodem do zado-
wolenia. Ryzyko zakażeń patogenami krwiopochod-
nymi musi być znane już na pierwszym roku studiów 
medycznych. Niepokojąca jest informacja, że wiedza 
o tym problemie jest mniejsza u stomatologów, którzy 
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about the potential for blood-borne infections. This 
should also apply to students before contact  with the 
patients, without waiting for the educational process. 
The right training should be conducted even before the 
contact with the patient, even at the stage of access to 
the clinic or hospital.

Disturbing are further observations of the authors 
pointing out that many hospitals use multi-dose iv 
drug containers. Literature indicates that they may be a 
source of HCV infection. The authors suggest prohibit-
ing the use of such packaging.

The fifth project, entitled „Education of  workers 
in selected professions in which occurs increased risk 
of transmission of blood-borne infections and the and 
people belonging to the general public on prevention 
(HCV, HBV, HIV)”, was proceeded jointly with the 
Chief Sanitary Inspectorate. The results of the research 
carried out under the Project have provided many in-
teresting information. With some comments and sug-
gestions I fully agree.

This is a large educational project on epidemiolo-
gy and prevention of blood-borne infections addressed 
both to health care workers and non-medical services. 
Survey results indicated the need for greater supervi-
sion of medical and non-medical facilities providing 
services with a potential risk of bloodborne infections. 
According to surveys in many medical centers, pre-
vention of infections is  not included in the education 
programs. The appropriate regulations of the Minister 
of Health are indicated in this regard.

The existence of thousands of “beautifying” para-
medics, tattoo parlors and other activities involving 
invasive procedures require training, supervision and 
control. This is a phenomenon which scale is constant-
ly increasing. Training certificates are required. Survey 
results indicated the need for greater supervision of 
medical and non-medical facilities providing services 
with a potential risk of bloodborne infections. Legal 
regulations of the Minister of Health are indicated.

It is important to note that the negligence on the 
part of the medical staff, rather than the lack of equip-
ment and the shortcomings resulting from the underfi-
nancing of medical care, is a main risk of transmission 
of HCV infections. Examples include improper sterili-
zation, disinfection, or waste disposal. To the claims of 
the authors that this is the result of lack of knowledge 
or awareness, I would add the lack of responsibility 
as the most important factor. I believe that knowledge 
about blood-borne infections is compulsory. It is worth 
mentioning it and repeating it at every stage of the 
training. Training on this subject has been ongoing for 
many years in pre and postgraduate training.

The social information campaign carried out under 
Project KIK / 35 deserves special attention. It was run 

wykonują więcej zabiegów inwazyjnych, niż lekarzy 
innych specjalności. 

Twierdzenie, że wiedza studentów i lekarzy na te-
mat zakażeń krwiopochodnych to jedynie efekt szko-
lenia, nie do końca jest słuszne. Może jest to związane 
przede wszystkim z niedostatecznym egzekwowaniem 
wiedzy. Teoretycznie obowiązkiem każdego pracowni-
ka ochrony zdrowia przed podjęciem pracy jest wyko-
nanie badania w kierunku zakażenia HBV, HCV i HIV 
i zapoznanie się z możliwością zakażeń krwiopochod-
nych (BHP). Powinno to dotyczyć również studentów 
przed rozpoczęciem zajęć z chorymi, nie czekając na 
proces edukacyjny. Może odpowiednie szkolenia po-
winny być prowadzone jeszcze przed dopuszczeniem 
do kontaktu z pacjentem, już na etapie studiów. 

Niepokojące są kolejne spostrzeżenia Autorów 
wskazujące, że w wielu szpitalach stosowane są opa-
kowania wielodawkowe. Dane z literatury wskazują, że 
mogą być one źródłem zakażenia HCV. Autorzy sugeru-
ją wprowadzenie zakazu stosowania takich opakowań. 

Piąty projekt, zatytułowany: „Edukacja pracowni-
ków wybranych zawodów zwiększonego ryzyka trans-
misji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa 
w zakresie prewencji HCV, HBV i HIV”, był realizo-
wany wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitar-
nym. Wyniki badań wykonanych w ramach Projektu 
dostarczyły wielu interesujących informacji. Z częścią 
komentarzy i propozycji w pełni się zgadzam.

Jest to duży projekt edukacyjny dotyczący epide-
miologii i profilaktyki zakażeń krwiopochodnych skie-
rowany zarówno do pracowników ochrony zdrowia, 
jak i usług pozamedycznych. Wyniki badań ankieto-
wych wskazały na konieczność większego nadzoru nad 
zakładami medycznymi i pozamedycznymi, świadczą-
cymi usługi z potencjalnym ryzykiem zakażeń krwio-
pochodnych. Jak wynika z przeprowadzonych ankiet 
w wielu ośrodkach medycznych nie uwzględniano 
w programach kształcenia zakażeń związanych z za-
każeniami krwiopochodnymi. Wskazane są w tym za-
kresie regulacje prawne Ministra Zdrowia. 

Istnienie tysięcy ośrodków paramedycznych 
„upiększających” i moda na tatuaże oraz działania 
z różnego rodzaju zabiegami inwazyjnymi wymagają 
szkoleń, nadzoru i kontroli. Jest to zjawisko, którego 
skala stale wzrasta. Konieczne są certyfikaty dokumen-
tujące szkolenie. Wyniki badań ankietowych wskaza-
ły na konieczność większego nadzoru nad zakładami 
medycznymi i pozamedycznymi, świadczącymi usługi 
z potencjalnym ryzykiem zakażeń krwiopochodnych. 
Wskazane są regulacje prawne Ministra Zdrowia. 

Słuszne jest spostrzeżenie, że to zaniedbania ze 
strony personelu medycznego, a nie brak sprzętu i nie-
dociągnięcia wynikające z niedofinansowania opieki 
medycznej, są istotniejszym ryzykiem transmisji zaka-
żeń HCV. Przykładem może być nieprawidłowa ste-
rylizacja, dezynfekcja bądź utylizacja odpadów. Do 
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on radio, television and web pages. A significant part 
of the educational material was prepared in electronic 
form and was made available on the e-learning plat-
form. It is worth noting that during the implementation 
of Project 5, training and courses were conducted on 
the basis of current knowledge. Despite this activity, 
awareness of the problem hepatitis C and HCV infec-
tion in society is very diverse and still less than would 
be expected. In the content of monographs Authors 
based on numerous information obtained from surveys 
and other sources try to explain this phenomenon.

SUMMARY

The basic achievement of the KIK / 35 Project is 
the methodologically correct estimation of the number 
of people with anti-HCV antibodies and those with 
active HCV infection in the Polish population in sex 
and age groups, in urban and rural areas. The imple-
mentation of this Project, including other materials, 
has allowed the extension of knowledge about HCV 
epidemiology, which is the basis for the prevention of 
infection with this virus. The threat was assessed in the 
risk groups. The results obtained may in the future cre-
ate the basis for rational planning of screening.

I believe that the core goal of the KIK / 35 pro-
ject has been achieved. The obtained results have al-
lowed us to create the basis for planning a long-term 
strategy for control this infection with the virus and 
treatment of the hepatitis C in Poland. Conclusions re-
sulting from the studies of the KIK / 35 program and 
the formulated recommendations should be used in the 
development of the National Strategy for control and 
prevention of hepatitis C. The emphasis was placed on 
therapeutic programs, their availability and scale. Ad-
ditional funding is needed.

The main and intermediate objectives of the indi-
vidual Project are presented clearly and competently. 
In conclusion, I postulate that the results of the re-
search conducted are of great cognitive and practical 
value, taking into account the economic aspects.

Warszawa, dn. 28.04.2017 r. 

Prof.dr hab. med. Janusz Cianciara

stwierdzeń Autorów, że jest to wynikiem braku wie-
dzy lub świadomości, jako najważniejszy czynnik do-
dałbym brak odpowiedzialności. Uważam, że wiedza 
na temat zakażeń krwiopochodnych jest obowiązko-
wa. Warto o tym wspominać i powtarzać przy okazji 
kształcenia na każdym etapie. Szkolenia dotyczące tej 
problematyki są prowadzone od wielu lat w ramach 
szkolenia przed i podyplomowego.

Na uwagę zasługuje społeczna kampania informa-
cyjna prowadzona w ramach Projektu KIK/35. Była 
ona prowadzona w radiu, telewizji i na stronach inter-
netowych. Istotną część materiału edukacyjnego przy-
gotowano w formie elektronicznej i udostępniono ją na 
platformie e-learningowej. Na pozytywną ocenę zasłu-
guje fakt, że już w trakcie realizacji Projektu 5 prowa-
dzone były szkolenia i kursy w oparciu o aktualną wie-
dzę. Pomimo tej aktywności świadomość problemu 
wzw C i zakażenia HCV w społeczeństwie jest bardzo 
zróżnicowana i nadal mniejsza, niż można byłoby się 
spodziewać. W treści monografii Autorzy w oparciu 
o liczne informacje uzyskane z ankiet i innych źródeł 
podejmują próbę wyjaśnienia tego zjawiska. 

PODSUMOWANIE

Podstawowym osiągnięciem Projektu KIK/35 jest 
poprawne metodologicznie oszacowanie liczby osób 
z przeciwciałami anty-HCV oraz osób z czynnym 
zakażeniem HCV w populacji Polski w grupach płci 
i wieku, w miastach i na wsi. Realizacja tego Projek-
tu, łącznie z innymi materiałami, pozwoliła na posze-
rzenie wiedzy dotyczącej epidemiologii HCV, co jest 
podstawą do działań dotyczących profilaktyki zakażeń 
tym wirusem. W badaniach oceniono zagrożenia wy-
stępujące w grupach ryzyka. Uzyskane wyniki mogą 
w przyszłości stanowić podstawę do racjonalnego pla-
nowania badań przesiewowych. 

Uważam, że zasadniczy cel projektu KIK/35 został 
osiągnięty. Uzyskane wyniki pozwoliły na stworzenie 
podstaw do zaplanowania długofalowej strategii prze-
ciwdziałaniu zakażeniom tym wirusem i leczenia wzw 
C w Polsce. Wnioski wynikające z realizacji programu 
KIK/35 oraz płynące z tego rekomendacje powinny być 
wykorzystane w tworzeniu Narodowej Strategii Przeciw-
działania i zwalczania wzw typu C. Duży nacisk jest poło-
żony na programy terapeutyczne, ich dostępność i skalę. 
Konieczne jest dodatkowe finansowanie tych zamierzeń.

Cele główne i pośrednie poszczególnych Projek-
tów merytorycznych zostały przedstawione przejrzy-
ście i kompetentnie. W podsumowaniu recenzji stwier-
dzam, że wyniki przeprowadzonych badań mają dużą 
wartość poznawczą i praktyczną, z uwzględnieniem 
aspektów ekonomicznych. 

Prof. dr hab. Janusz Cianciara

RecenzjeReviews
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Głównym celem Szwajcarsko-Polskiego Progra-
mu Współpracy - projekt KIK / 35 było podniesienie 
świadomości zawodowej i społecznej w zakresie kon-
sekwencji zakażeń HCV. Miał on również niezapisane 
zadanie przygotowania narzędzi do uruchomienia dłu-
goterminowej strategii zapobiegania krwiopochodnym 
zakażeniom HCV i w dalszej pespektywie eliminacji 
tych zakażeń z populacji.

Projekt był realizowany przez zespół naukowców 
z kilku instytucji, takich jak Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplo-
mowego, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Instytut Psy-
chiatrii i Neurologii, a przede wszystkim przez personel 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwo-
wego Zakładu Higieny, koordynatora projektu.

Projekt składał się z 5 wyraźnie określonych pod-
projektów. Pierwszy z nich koncentrował się na dia-
gnozowaniu zakażeń HCV i oszacowaniu częstości ich 
występowania. W badaniach oszacowano liczbę osób 
z obecnością HCV-RNA w surowicy na około 165 000.

Drugi projekt dotyczący „zmniejszenia ryzyka 
zakażeń wirusem HCV wśród osób używających do-
żylnie przyjmowanych narkotyków” wskazuje, że tu 
ryzyko zakażeń HCV jest kilkakrotnie większe niż 
w populacji ogólnej. Zaproponowano w nim również 
sposoby zmniejszenia liczby zakażeń w tej stygmaty-
zowanej grupie. Skuteczna kontrola zakażeń HCV po-
winna zapewnić dostęp do bezpłatnej diagnozy HCV, 
w tym badania przesiewowego osób używających nar-

Andrzej Wojtczak

The Project KIK/ 35 / Recenzja Projektu KIK/35

„PREVENTION OF HEPATITIS C VIRUS (HCV) INFECTIONS” 
AS AN EXAMPLE OF INTEGRATED PUBLIC HEALTH INTERVENTIONS 

TO REDUCE BLOOD-BORNE INFECTIONS IN POLAND”

„ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV” JAKO PRZYKŁAD ZINTEGROWANYCH 
DZIAŁAŃ W ZDROWIU PUBLICZNYM NA RZECZ OGRANICZENIA LICZBY 
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The main aim of the Swiss –Polish Cooperation 
Program - Project KIK/35 was to rise the professional 
and social awareness of HCV infection consequenc-
es. It also had an unwritten task to prepare the tools 
for launching of long-term strategy for preventing the 
blood-borne HCV infections and finally its popula-
tion-wide elimination. 

The project has been implemented by the team of 
researchers from several institutions such as Lublin 
Medical University, Medical Centre for Postgraduate 
Education, State Sanitary Inspection, Research Insti-
tute of Psychiatry and Neurology and first of all, the 
staff of the National Institute of Public Health – Na-
tional Institute of Hygiene, the overall project coordi-
nator.

The project consisted of 5 clearly designed compo-
nents. The first one was focused on the HCV infection 
diagnosis and estimation of its prevalence. Studies has 
revealed the existence of about 165 000 people with 
presence of HCV-RNA in the serum. 

The second project focused on “ reducing the risk 
of HCV infection among IV drug users” has indicated 
this risk to be several times higher than of the general 
population. It has also suggested the ways of reducing 
number of infected persons in this stigma-tised group. 
The effective control of HCV infections should ensure 
access to a free HCV diagnosis, including screening of 
persons belonging to intravenous drug users (IDUs). 
There is also a great need for the information campaign 
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kotyków dożylnych. Istnieje również duża potrzeba 
kampanii informacyjnej zarówno dla osób uzależnio-
nych od narkotyków, jak i ogółu społeczeństwa, aby 
przeciwdziałać stygmatyzacji i promować traktowanie 
uzależnienia jako choroby.

Trzeci projekt koncentrował się na występowaniu 
HCV w surowicy kobiet w ciąży. Testowanie ponad 8 
tysięcy z nich wykazało obecność wirusowego materia-
łu genetycznego (HCV-RNA) w 0,31% próbek krwi ob-
wodowej, co oznaczało zagrożenie dla płodów. Stwier-
dzono również, że 0,95% kobiet w ciąży miało kontakt 
z wirusami HCV, a aż 81,5% z nich nie zdawało sobie 
z tego sprawy. Ponieważ istnieje skuteczne leczenie 
zakażeń, które może być stosowane jako metoda zapo-
biegania pionowemu przenoszeniu zakażenia na dzieci, 
skłania to do zwrócenia szczególnej uwagi na tę grupę.

Czwarty projekt koncentrował się na ryzyku zaka-
żeń HCV związanego z wykonywaniem procedur me-
dycznych w szpitalach, przychodniach i prywatnych 
placówkach opieki zdrowotnej. Badania wykazały nie-
zadowalającą wiedzę wielu osób świadczących usługi, 
które niosą ryzyko zakażeń krwiopochodnych. Jest to 
szczególnie częste wśród osób wykonujących zabiegi 
w placówkach niemedycznych, takich jak salony fry-
zjerskie i kosmetyczne oraz studia tatuażu. Użycie jed-
norazowych urządzeń i procedur odkażania, oraz ste-
rylizacja sprzętu wielokrotnego użytku, są niezadowa-
lające. Obserwacje te spowodowały opracowanie pa-
kietów edukacyjnych, które były wykorzystywane do 
szkolenia personelu zaangażowanego w wykonywanie 
usług, w których mógłby wystąpić kontakt z krwią. 

Piąty projekt, prowadzony wspólnie z Państwową 
Inspekcją Sanitarną, koncentrował się na podnoszeniu 
świadomości w zakresie profilaktyki takich zakażeń, 
jak HCV, HBV i HIV wśród osób świadczących te 
usługi. Działania szkoleniowe dotyczące źródeł i kon-
sekwencji zakażeń przenoszonych przez krew i proce-
dur bezpieczeństwa objęły około 1500 osób świadczą-
cych usługi zdrowotne oraz ponad 5000 pracowników 
niemedycznych. Działania edukacyjne obejmowały 
również udostępnienie materiałów e-learningowych 
dla wszystkich zainteresowanych.

Bardzo ważną częścią projektu była kampania in-
formacyjna w radiu i telewizji oraz szereg imprez tere-
nowych, co przyczyniło się do zwiększenia świadomo-
ści społecznej na temat wpływu na zdrowie zakażeń 
HCV, szczególnie dlatego, że około 55% obywateli 
polskich nie ma wiedzy na temat HCV.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że sprawozda-
nie w bardzo jasny sposób zawiera podsumowanie 
wyników dobrze zaplanowanego, wieloośrodkowego 
wysiłku badawczego poświęconego różnym aspektom 
zapobiegania infekcji HCV. Dokument ten jest dobrym 
przykładem, w jaki sposób należy pisać sprawozdania 
naukowe, aby uzyskać pożądane zainteresowanie nie 

for both – the drug dependent persons, and the gener-
al public, in order to counteract the stigmatization and 
promote treating the addiction as a disease.

The third project has been focused on HCV oc-
currence in the serum of the pregnant women. Testing 
more than 8 thousand of them has revealed a presence 
of virus genetic material (HCV-RNA) in 0.31% of per-
son’s peripheral blood, what meant a threat to foetuses. 
It was also found that 0.95% of pregnant women had 
contact with HCV viruses and as many as 81.5 % were 
not aware of it. Since there is an available effective 
treatment of infection that can be used as a method of 
preventing a vertical transmission to children, it calls 
for a special attention to this group. 

The fourth project was focused on the risk of HCV 
infection associated with the way of delivery of med-
ical procedures in the hospitals, outpatient clinics and 
private health care offices. The studies indicated the 
unsatisfactory knowledge of many persons providing 
services, which are of the potential risk of blood-borne 
infections. This is especially true among those per-
forming procedures in the non-medical facilities, such 
as barber and beauty salons, and tattoo studios. The use 
of disposable equipment and the decontamination pro-
cedures including sterilisation of reusable equipment 
has been unsatisfactory. These observations triggered 
the development of educational packages, which were 
used to train the personnel involved with the blood ser-
vices. 

The fifth project, performed together with the State 
Sanitary Inspection has focused on raising awareness 
of prevention of such infections as HCV, HBV and HIV 
among staff of medical and non-medical facilities. The 
training activities on the sources and consequences of 
the blood - borne infections and the safety procedures 
addressed about 1500 the health service providers and 
over 5000 of the non-medical professionals. The edu-
cational approaches also included the e-learning mate-
rial available to all in the need. 

The very important part of the project was infor-
mation campaign on radio, TV and several out-door 
events, together with broad-range Internet and so-
cial-media campaign www.jestemswiadom.org, which 
helped to increase the social awareness about health 
importance of HCV infection, especially that about 
55% of Polish citizens have no knowledge about HCV.

In conclusion, it is worthwhile to say that the re-
port in a very clear way is summing up the results of 
a well-planned multicentre research effort focused on 
the various aspects of prevention of HCV infection. 
The document is a good example how the scientific 
reports should be written to gain the desirable attention 
not only the public health professionals but also vari-
ous users of research results and also the politicians 
and the health programme planners. In my opinion, be-
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tylko specjalistów ds. zdrowia publicznego, ale także 
różnych użytkowników wyników badań, a także po-
lityków i planistów programów zdrowotnych. Moim 
zdaniem, będąc przykładem udanej współpracy mię-
dzynarodowej w dziedzinie zdrowia publicznego,  
badanie może służyć jako model, do wykorzystania 
przy planowaniu i sprawozdawczości wielozakłado-
wych przedsięwzięć badawczych.

Należy również podkreślić, że gromadzone dane 
w ramach projektu KIK / 35 mogą z pewnością pomóc 
w budowaniu długofalowej strategii zmniejszania licz-
by osób z HCV występujących w polskiej populacji.

Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

ing an example of the successful inter-national cooper-
ation in the public health area, may serve as a model to 
be used when planning and reporting the multicentre 
research ventures. 

It should be also underlined that the collected data 
under the Project KIK/35 may certainly help to build 
up the long-term strategy to reduce the number of 
HCV- positive individuals occurring actually in Polish 
population. 

Andrzej Wojtczak, MD., PhD.,
Professor of Public Health 

Collegium Mazovia,  
Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
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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 uste-
rek 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, Dysku-
sja, Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do koresponden-
cji. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyróżnić: 
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski 
(wersaliki, druk 10 pogrubiony).
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione pod-
tytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
 
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie po-
winno rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy 
– ok. 250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy do-
łączyć do manuskryptu na oddzielnych, nienumerowa-
nych kartkach.

SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim 
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod 
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np. 
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness

WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych ba-
dań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel 
prowadzonych badań. 
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograni-
czyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek 
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników 
ani wniosków z przeprowadzonych badań. 

MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych 
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie 
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla 
metod już opublikowanych, ale powszechnie niezna-
nych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa, 
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych 
metod – podać ich pełny opis. 
W pracach epidemiologicznych należy podać informa-
cje o planie (protokole) badania obejmującym badaną 
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych 
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przy-
działu do poszczególnych grup.

WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tek-
ście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny. 
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście, 
gdzie powinny być podsumowane
najważniejsze informacje.

DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne 
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz 
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań po-
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REFERENCES - should be limited only to the items 
mentioned in the text and directly related to the topic of 
the work - no more than 30 items. References should 
be arranged in order of their citation. When quoting 
the publication in the text only the serial number of it 
should be given in parentheses. The publications cited 
in tables or figure legend should be included in the 
references and should be numbered after the citations 
in the text. 
Work accepted for publication but not yet published, 
should be marked as “in press”; authors should obtain 
written permission to cite such a position, as well as 
confirmation that the work cited has been accepted for 
publication. 

When listing the references following sequence should 
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their 
names. If the number of authors does not exceed three, 
list all authors, if more than three, list the first three 
authors followed by et al.; 
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according 
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the 
author(s) chapter title, book title, name and initials of 
the editor, place of publication, publisher and year of 
publication and page number(s) of the cited chapter.

EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis 
in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6. 
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.

Items without the author: should be cited as 
anonymous or editorial. For example: Cancer in South 
Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the 
author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of 

infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996: 
page(s).

2. Material published by institution: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO, 1996: page(s).

3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa 

winny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzysty-
wanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać 
szczegółowych danych przedstawionych w poprzed-
nich częściach artykułu.

WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub po-
dać krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łą-
czyć się logicznie z celami pracy przedstawionymi we 
wstępie. 
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikają-
cych z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat 
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera eko-
nomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się 
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie 
należy we wnioskach zamieszczać wyników!

PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do 
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni 
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w ko-
lejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście 
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę 
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennic-
twa. Należy również podać pozycje cytowane w tabe-
lach lub w legendzie rycin. 
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepubliko-
wane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; auto-
rzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie 
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca 
została zaakceptowana do druku. 

W wykazie piśmiennictwa należy zachować następu-
jącą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion. 
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów 
jest więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.). 
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The 
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) nale-
ży podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbio-
rowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redaktora, 
miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz strony 
od – do cytowanego rozdziału.

PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Per-
tussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
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M. Postvaccinal reactions and complications. In: 
Debiec B, Magdzik W, ed. Vaccinations. 2nd ed. 
Warsaw: PZWL: 1991:76-81. 

4. Report from the conference: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy and se-
curity in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet 
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92 
Proceedings of the 7th World Congress on Medical 
Informatics, 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. 
Amsterdam: North-Holland, 1992,1561-5.

5. Quoting articles distributed electronically on the 
internet can be done by listing their web address 
and bibliographic data of the printed version, if 
any, eg. Outbreak of bacterial conjunctivitis at the 
College-New Hampshire. MMWR 2002; 51:205-7 
http://www.cdc.gov/mmwr/ 

Address for correspondence - should include the 
name and institutional or personal address of the 
Author(s), phone number and e-mail.

Tables - should be typed on separate pages/ sheets 
and numbered in sequence of Roman numbers. The 
numbering of the tables should correspond to the 
sequence of their appearance in the text. Tables should 
be provided with titles (at the top).
Each column of the table should have a short header, 
a broader explanation should be given in footnotes 
below the table, not in the header. Statistical measure 
of variability used in tables should be given such as 
standard deviation or standard error of the mean. The 
number of tables should be limited to truly necessary 
for documentation of results. 

Figures – should be saved as PDF, JPG, PNG, GIF, 
TIFF, bitmap (in the correct resolution) and submitted 
along with the printout on separate pages. Figures 
should be provided with captions. 
In case of photographs or graphic files without captions, 
their numbers and captions should be included in 
the file names or a separate file with all figures with 
captions should be submitted.
References to figures or tables should be given in a form 
of consecutive numbers in parentheses, for example 
(Fig. 1) or (Table I). Places to include illustrative 
material in the text should be marked on the margin of 
the manuscript.

Text within tables, diagrams and figures as well as 
axis captions and graph legends should be provided 
only in English. 

THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent 
reviewers. 
Reviewers and authors do not know their identities 

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, Iwiń-
ska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapa-
lenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993.  
V etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol 
1995;49:261–6.

Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na któ-
re powołuje się Autor.
1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa 

chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. Lek. 
PZWL; 1996: strona od – do.

2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO; 1996: strona od – do.

3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M. 
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec 
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2. 
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.

4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy 
and security in medical informatics. In: Lun KC, 
Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. 
MEDINFO 92. Proceedings of the 7thWorld 
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10; 
Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland; 
1992,1561–5.

5. Cytowanie artykułów rozpowszechnianych 
w formie elektronicznej przez internet może 
być dokonywane przez podanie ich adresu 
internetowego oraz danych bibliograficznych ich 
wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, np. Outbreak 
of Bacterial Conjunctivitis at a College--New 
Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.
cdc.gov/mmwr/ 

Adres do korespondencji – należy podawać nazwę 
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów) 
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.
Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzym-
skimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chrono-
logii lub pojawianiu się w tekście. 
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(“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 Epidemio logiczny - 
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 angielskim i polskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłó-
wek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone 
w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku. Zawar-
tość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi 
i legenda wykresów powinny być przygotowane w ję-
zyku angielskim.
W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowane 
statystyczne miary zmienności, takie np. jak standar-
dowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. Licz-
bę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbęd-
nych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymie-
nionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa 
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone na 
oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej w od-
dzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w języ-
kach angielskim i polskim. 
W przypadku fotografii i plików graficznych utworzo-
nych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) po-
winny być zawarte w nazwie pliku lub należy dołączyć 
oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.

W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w na-
wiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (Ryc. 1) 
lub (Tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjne-
go powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie 
manuskryptu.

ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej 
2 niezależnych recenzentów. 
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości 
(tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jed-
noznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu 
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego 
odrzucenia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do 
publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyska-
nych recenzji. Raz w roku czasopismo podaje do wiado-
mości listę recenzentów współpracujących z redakcją.

INNE
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiolo-
gicznym - Epidemiological Review nie są pobierane 
opłaty. Wydawca zastrzega sobie prawo przeznaczenia 
niektórych odbitek do handlu księgarskiego.
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