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PERTUSSIS IN POLAND IN 2014*
KRZTUSIEC W POLSCE W 2014 ROKU*
National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene in Warsaw
Department of Epidemiology
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
Zakład Epidemiologii
ABSTRACT
INTRODUCTION. In Poland, they are still recorded high number of cases whooping cough - five-year median
for 2005-2009 and 2010-2014 are similar and amount to 5.2 and 5.5 per 100 000 population. The trend of the
incidence of pertussis in a high percentage of adults that was observed in years between 2009-2011 (the results of
the National Research Epidemiology of Pertussis), in subsequent years, ie. 2012-2014 was halted. Still the most
effective strategy to prevent illness is the vaccination according to the current vaccination calendar.
THE AIM OF THE STUDY. The aim of the study is to assess the epidemiological situation of pertussis in
Poland in 2014, including vaccine coverage of children.
MATERIALS AND METHODS. Assessment of the epidemiology of pertussis in Poland was based on
analysis of individual reports of suspected cases of pertussis sent to the NIPH-NIH by the regional sanitaryepidemiological stations, data from the bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2011” and
bulletin “Immunizations in Poland in 2014 “ (MP Czarkowski et al, Warsaw 2015, NIPH-NIH, GIS).
RESULTS. In 2014, number of registered cases of whooping cough was 2 100. The incidence was 5.5 per
100,000 and it was slightly lower than in the previous year (5.5/100,000). The highest incidence (46%) occurred
in children aged 15 years and older. 601 people were hospitalised (28.6% of total). In 2014, there were no deaths
from whooping cough.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. The incidence of whooping cough observed in 2014 is comparable to
the previous year and it indicates a fixed circulation of bacteria in the environment and still continuing infection
vulnerability of the population.
Key words: pertussis, epidemiology, Poland, 2014
STRESZCZENIE
WSTĘP. W Polsce nadal rejestrowane są wysokie liczby zachorowań na krztusiec – pięcioletnie mediany zapadalności za lata 2005-2009 i 2010-2014 są zbliżone i wynoszą 5,2 i 5,5 na 100 000 ludności. Tendencja występowania zachorowań na krztusiec u wysokiego odsetka osób dorosłych obserwowana w latach 2009-2011 (wyniki
Ogólnopolskiego Badania Epidemiologii Krztuśca), w kolejnych latach tzn. 2012-2014 uległa zahamowaniu.
Nadal najskuteczniejszą strategią zapobiegania zachorowaniom pozostaje realizacja szczepień zgodnie z obowiązującym kalendarzem.
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej krztuśca w Polsce w 2014 r. oraz kształtowania się
sytuacji w ubiegłych latach ze szczególnym uwzględnieniem oceny stanu zaszczepienia dzieci przeciw krztuścowi.
MATERIAŁ I METODY. Sytuację epidemiologiczną krztuśca w Polsce oceniono na podstawie wyników analizy
jednostkowych zgłoszeń podejrzeń zachorowań na krztusiec nadsyłanych do NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje
sanitarno-epidemiologiczne, danych z biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 r.” oraz biuletynu
„Szczepienia ochronne w Polsce w 2014 r.” (MP Czarkowski i wsp., Warszawa 2015, NIZP-PZH, GIS).
*Article was written under the task No.6/EM/2015/Praca została wykonana w ramach zadania nr6/EM/2015 r.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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WYNIKI. W 2014 r. zarejestrowano 2 100 zachorowań na krztusiec. Zapadalność wyniosła 5,5 na 100 000
mieszkańców i była nieznacznie niższa (o 3,5%) w porównaniu z poprzednim rokiem (5,7). Najwięcej zachorowań tj. 46% wystąpiło u osób w grupie wieku 15 lat i wyżej. Hospitalizowano 601 (tj. 28,6%) chorych. W 2014
r. nie zgłoszono zgonów z powodu krztuśca.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Obserwowana w 2014 r. porównywalna do poprzedniego roku zachorowalność na krztusiec, wskazuje na utrwalone krążenie bakterii w środowisku i nadal utrzymującą się wrażliwość
populacji na zakażenie.
Słowa kluczowe: krztusiec, epidemiologia, Polska, rok 2014
BACKGROUND

WSTĘP

In Poland, they are still recorded high number of cases
whooping cough - five-year median for 2005-2009 and
2010-2014 are similar and amount to 5.2 and 5.5 per
100 000 population. Results of the nationwide Pertussis
Epidemiology Study implemented by Department of
Epidemiology NIPH-NIH in 2009-2011 showed a high
proportion of cases of whooping cough in adults. In
the period of 2012-2014, this trend was halted and
the percentage of patients aged 15 and over decreased
from 54.2 % in 2012 to 46.0 % in 2014. Still the most
effective strategy to prevent illness is the vaccination
according to the current vaccination calendar.
Serological diagnosis of any suspected cases, including
the designation of specific antibodies to pertussis toxin
IgA and IgG should be a routine diagnostic procedure
in both clinical and epidemiological surveillance
purposes.

W Polsce nadal rejestrowane są wysokie liczby
zachorowań na krztusiec – pięcioletnie mediany zapadalności za lata 2005-2009 i 2010-2014 są zbliżone
i wynoszą 5,2 i 5,5 na 100 000 ludności.
Wyniki Ogólnopolskiego Badania Epidemiologii
Krztuśca realizowanego w Zakładzie Epidemiologii
NIZP-PZH w latach 2009-2011 potwierdziły występowanie w wysokim odsetku z ogółu przypadków –
zachorowania osób dorosłych. W okresie 2012-2014
tendencja ta uległa zahamowaniu i odsetek chorych
w wieku 15 lat i więcej uległ zmniejszeniu z 54,2%
w 12012 r. do 46,0% w 2014 r. Należy podkreślić, że
nadal najskuteczniejszą strategią zapobiegania zachorowaniom na krztusiec pozostaje realizacja szczepień
zgodnie z obowiązującym kalendarzem.
Diagnostyka serologiczna każdego podejrzanego
o krztusiec zachorowania, obejmuje oznaczenie swoistych przeciwciał dla toksyny krztuścowej w klasie
IgA i IgG – powinno to stanowić rutynowy sposób postępowania diagnostycznego zarówno klinicznego, jak
i na potrzeby nadzoru epidemiologicznego.

THE AIM OF THE STUDY

CEL PRACY

The aim of the study is to assess the epidemiological
situation of pertussis in Poland in 2014, including
vaccine coverage of children.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
krztuśca w Polsce w 2014 r. oraz kształtowania się sytuacji w ubiegłych latach, ze szczególnym uwzględnieniem oceny stanu zaszczepienia dzieci przeciw
krztuścowi.

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

Assessment of the epidemiology of pertussis in Poland
was based on analysis of individual reports of possible
and confirmed cases of pertussis which were sent to the
NIPH-NIH by the Regional Sanitary-Epidemiological
Stations, data from the bulletin “Infectious diseases
and poisonings in Poland in 2014” and bulletin
“Immunizations in Poland in 2014 “ (MP Czarkowski
et al, Warsaw 2015, NIPH-NIH, GIS). Classification of
pertussis cases were based on the case definition (“Case
definitions for infectious disease surveillance”, 2013,
Department of Epidemiology NIPH-NIH). According

Sytuację epidemiologiczną krztuśca w Polsce oceniono na podstawie wyników analizy indywidualnych
zgłoszeń podejrzeń /zachorowań na krztusiec nadsyłanych do NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz danych z biuletynów rocznych: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 r.”
i „Szczepienia ochronne w Polsce w 2014 r.” (MP Czarkowski i wsp., Warszawa 2015, NIZP-PZH, GIS). Klasyfikacji przypadków zachorowań na krztusiec dokonano
na podstawie definicji przypadku (Definicje przypadków
chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicz-
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to the above definition clinical criteria meets a person
with a cough lasting at least two weeks, with at least
one of the symptoms: bouts of apnea after coughing or
vomiting occurring immediately after coughing or any
person with whom the doctor recognized pertussis or
attacks of apnea in infants. Laboratory criteria include
at least one of three criteria: the isolation of Bordetella
pertussis, or nucleic acid detection of Bordetella
pertussis in a clinical specimen or a significant increase
in the detection of specific antibodies against Bordetella
pertussis. Epidemiological criteria are met when there
is a transfer of infection from person to person. Based
on the clinical, laboratory and epidemiological criteria,
classification was established: possible case (person
meeting the clinical criteria), probable case (person
meeting the clinical and epidemiological criteria)
and confirmed case (person meeting the clinical and
laboratory criteria).

nego”, 2014, Zakład Epidemiologii NIZP-PZH). W świetle powyższej definicji kryteria kliniczne spełnia każda
osoba, u której występują: kaszel utrzymujący się co najmniej przez dwa tygodnie oraz co najmniej jeden z trzech
objawów: napady kaszlu, napady bezdechu po kaszlu lub
wymioty występujące bezpośrednio po kaszlu; lub każda osoba u której lekarz rozpoznał krztusiec; lub napady
bezdechu u niemowląt. Kryteria laboratoryjne obejmują
co najmniej jedno z trzech kryteriów: izolację Bordetella
pertussis lub wykrycie kwasu nukleinowego Bordetella
pertussis w materiale klinicznym lub wykrycie znamiennego wzrostu swoistych przeciwciał przeciw Bordetella
pertussis. Kryteria epidemiologiczne zostają spełnione
gdy stwierdzono przeniesienie zakażenia z człowieka na
człowieka. Opierając się na kryteriach klinicznych, laboratoryjnych i epidemiologicznych ustalono klasyfikację:
przypadek możliwy (osoba spełniająca kryteria kliniczne), przypadek prawdopodobny (osoba spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne), przypadek potwierdzony (osoba spełniająca kryteria kliniczne i laboratoryjne).

RESULTS

WYNIKI

In 2014 for the first time the number of cases of
whooping cough decreased. There was 2100 cases, i.e 3.5%
% less than in previous year, but more by 25.8% -39.9%
than in 2010-2011. Incidence rate in 2014 in Poland was
5.5/100 000, which was much more lower than last year
(5.7 cases per 100 000 population) (Tab.I). In 2014, as in
previous years, wide variation between voivodeships was
observed. Most cases (about 50% of all recorded cases),
occurred in mazowieckie, lódzkie, kujawsko-pomorskie
(respectively: 445, 305 and 300 cases). The lowest
number of cases was reported in lubuskie voivodeship:
12 cases. Such large differences in incidence between
provinces may be due to low surveillance sensitivity in
some of them, which was confirmed by the results of
Nationwide Pertussis Epidemiology Study (BEKi).

W 2014 r. po raz kolejny zmniejszyła się liczba
zachorowań na krztusiec. Zarejestrowano 2 100 zachorowań tj. o 3,5% mniej niż w roku ubiegłym, ale
więcej o 25,8% - 39,9% niż w latach 2010 - 2011. Zapadalność w 2014 r. w Polsce wynosiła 5,5 na 100 000
mieszkańców i w porównaniu z poprzednim rokiem
(5,7) była nieznacznie niższa (Tab. I.).
W 2014 r. podobnie jak w ubiegłych latach występowały duże różnice zapadalności między województwami. Najwięcej zachorowań, około połowa wszystkich
zarejestrowanych przypadków, wystąpiło w województwach, mazowieckim, łódzkim i kujawsko-pomorskim
(odpowiednio: 446, 305 i 300 zachorowań). Natomiast
najniższą liczbę zachorowań zgłoszono w województwie
lubuskim: tylko 1 przypadek (Tab. II). Tak duże zróżnico-

Table I. Pertussis in Poland in 2010-2014. Number of cases, incidence per 100 000 and distribution of cases according to age
Tabela I. Krztusiec w Polsce w latach 2010-2014. Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców i udział procentowy
zachorowań wg wieku
2010
2011
2012
2013
2014
Age in
years
cases inc.
%
cases inc.
%
cases inc.
%
cases inc.
%
cases inc.
%
0
38
9.1
3.0
78
19.6 4.7
164 42.7 3.5
87
23.7 4.0
99
27.4
4.7
1
30
7.2
2.4
35
8.3
2.1
92
22.7 2.0
56
14.3 2.6
55
14.5
2.6
2
34
8.5
2.7
46
10.6 2.8
118 27.8 2.5
89
21.9 4.1
69
17.6
3.3
3
78
20.5 6.2
87
20.8 5.2
173 39.9 3.7
148 34.9 6.8
134 33.0
6.4
4
74
20.1 5.8
66
16.7 4.0
165 39.4 3.5
108 24.9 4.9
106 25.0
5.0
0-4
254 12.8 20.1 312 15.1 18.7 712 34.5 15.2 488 24.1 22.4 463 23.6 22.0
5-9
161
9.0 12.7 134
7.4
8.0
358 19.4 7.6
254 13.3 11.6 270 13.6 12.9
10-14
280 13.9 22.1 397 20.3 23.8 1073 56.5 22.9 303 16.4 13.9 402 22.1 19.1
15 i >
571
1.8 45.1 826
2.5 49.5 2541 7.8 54.2 1137 3.5 52.1 965
2.9
46.0
Total
1 266 3.3 100.0 1 669 4.3 100.0 4684 12.2 100.0 2182 5.7 100.0 2100 5.5 100.0
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Table II. Pertussis in Poland in 2014. Number of cases and incidence per 100 000 population, according to voivodeship
Tabela II. Krztusiec w Polsce w 2014 roku. Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców wg województw
2013
Voivodeship

2014

Number
of cases
2182

Incidence
rate
5.67

Number
of cases
2100

Incidence
rate
5.46

1. Dolnośląskie

98

3.37

96

3.30

2. Kujawsko-Pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-Mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie

120
21
19
329
133
546
14
95
228
156
153
32
12
191
35

5.73
0.97
1.86
13.07
3.96
10.29
1.39
4.46
19.06
6.80
3.32
2.52
0.83
5.51
2.04

300
17
1
305
168
446
74
70
87
84
229
35
39
133
16

14.35
0.79
0.10
12.16
4.99
8.38
7.38
3.29
7.29
3.65
4.99
2.77
2.70
3.83
0.93

Poland

That was another year, when surprisingly high
percentage of cases was observed among youngest
age groups - 22.% was observed among age group 0-4
years. However, over half of cases occurred among
adolescents above 15 years of age (Tab.I).

wanie zapadalności między poszczególnymi województwami może wynikać z niedostatecznej zgłaszalności
zachorowań na krztusiec do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co również potwierdzają wyniki Ogólnopolskiego
Badania Epidemiologii Krztuśca (BEKi).

Table III. Pertussis in Poland in 2014. Number of cases, incidence per 100 000 and distribution of cases according to sex
and age in urban and rural population
Tabela III. Krztusiec w Polsce w 2014 roku. Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców i udział procentowy
zachorowań wg płci, wieku i środowiska
Age
groups
0
1
2
3
4
0-4
5-9
10-14
15-19
20 i >
Total

Men
Women
cases inc.
%
cases inc.
%
cases
42
22.6 5.0
57
32.5 4.5
63
28
14.4 3.3
27
14.7 2.2
38
32
15.8 3.8
37
19.4 2.9
50
68
32.6 8.0
66
33.5 5.3
81
49
22.5 5.8
57
27.6 4.5
70
219 21.7 25.9 244 25.6 19.4 302
109 10.7 12.9 161 16.7 12.8 174
179 19.2 21.2 223 25.2 17.8 289
140 13.1 16.6 213 21.0 17.0 226
198
1.4 23.4 414
2.6 33.0 471
845
4.5 100.0 1 255 6.3 100.0 1462

The incidence among women in 2014, as in
previous years, was higher than among men (6.3 vs
4.5/100 000). Higher incidence was recorded in urban
areas (6.3/100 000), than in rural areas (4.2/100 000)
(Tab III).
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City
Country
inc.
%
cases inc.
%
cases
30.2 4.3
26
23.7 5.6
99
17.3 2.6
17
10.7 2.7
55
21.9 3.4
19
11.5 3.0
69
34.4 5.5
53
31.2 8.3
134
28.5 4.8
36
20.2 5.6
106
26.5 20.7 161 19.5 25.2 463
15.5 11.9
96
11.1 15.0 270
29.6 19.8 113 13.4 17.7 402
20.3 15.5 127 13.1 19.9 353
2.5 32.2 141
1.2 22.1 612
6.3 100.0 638
4.2 100.0 2 100

Total
inc.
%
27.4 4.7
14.5 2.6
17.6 3.3
33.0 6.4
25.0 5.0
23.6 22.0
13.6 12.9
22.1 19.1
17.0 16.8
2.0 29.1
5.5 100.0

To był kolejny rok, w którym utrzymywał się bardzo wysoki odsetek zachorowań w grupie najmłodszych dzieci: 0-4 lata, wynoszący 22%. Ale zwraca
uwagę fakt, że prawie połowa zachorowań wystąpiła
u osób powyżej 15 r.ż. (Tab. I) .

Pertussis in Poland in 2014
In 2014, number of people who got ill in outbreaks
was 369 - which was 63% more than in previous year,
however 222 persons (10.6% of all recorded cases)
have been in contact with people coughing more than
14 days. About half of the cases (1010 people) had
moderate course of disease and 30 severe. Burden of
the disease was unknown in 39.7% of cases. In 2014,
705 persons were hospitalized due to pertussis.
In 2014, on 1950 patients laboratory diagnosis of
pertussis was performed- Elisa tests and immunoasseys
and in one case PCR. There was no positive culture of
Bordetella pertussis. 148 patients were diagnosed on
the basis of clinical symptoms only. In 2014 there were
no deaths from pertussis.
According to the case definition, in 2013, there
were: 1321 (63%) possible cases, 48 (2.3%) probable
cases and 731 (34.8%) confirmed cases.
Vaccination against pertussis in 2014. In 2014
vaccine coverage of 2 years old remains on high level:
from 97.1% to 99.6%, across the country. In 2014,
among 2 100 reported cases of pertussis 240 people
were not vaccinated, as they were born before the
introduction of mandatory vaccination or received
a temporary/ permanent exemption from vaccination
(11.4% of non vaccinated). In 371 cases (17.7%) the
vaccination status was unknown. Among the remaining
cases, 747 patients received basic vaccination (4
doses), and 606 got primary vaccination (5 doses), 79
patients received 3 doses of vaccination, and 37 people
did not complete the course of primary vaccination.
According to the Immunization Program,
each child should receive a total of 5 doses of DTP
vaccine at 2, 3-4, 5-6 and 16-18 months of age (basic
vaccination with whole cell pertussis) and a booster
dose of acellular one at the age of 6. Pertussis vaccine
used in Poland is combined with the vaccine against
diphtheria and tetanus (DTP). In the country is also
available DTP vaccine combined with the vaccine
against Hib, inactivated poliomyelitis vaccine and the
vaccine against hepatitis B.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Lower incidence of pertussis observed in 2014 as
compared with the previous year, can be interpret as
inter-epidemic period. It indicates the circulation of
bacteria in the environment and growing population
of people vulnerable to infection (people over 15
years old). The best prophylaxis of the infection is
vaccination of high risk groups- currently also older
age groups.

Krztusiec w Polsce w 2014 roku
Zapadalność kobiet w 2014 r., podobnie jak w latach poprzednich, była wyższa od zapadalności mężczyzn (odpowiednio: 6,3 i 4,5). Wyższą zapadalność
zarejestrowano w miastach (6,3), w porównaniu ze
wsią (4,2) (Tab. III).
W 2014 r. w ogniskach zachorowało 369 osób, tj.
o 63% więcej niż w ubiegłym roku, natomiast 222 osoby (10,6% ogółu) miały kontakt z osobami kaszlącymi
ponad 14 dni. U ok. połowy osób chorych na krztusiec
(1100 osób) przebieg choroby był określony jako średni, a u 30 osób ciężki. Ciężkość przebiegu choroby nie
została określona u 39,7% osób. Z powodu krztuśca
hospitalizowano w 2014 r. 601 osób.
W 2014 r. u 1950 chorych wykonano laboratoryjne
badania diagnostyczne krztuśca - testy Elisa i testy immunoenzymatyczne oraz w czterech przypadkach badanie PCR. W dwóch przypadkach uzyskano izolację
pałeczek krztuśca. Na podstawie objawów klinicznych
krztusiec rozpoznano u 148 chorych. W 2014 r. nie
zgłoszono zgonów z powodu krztuśca.
W 2014 r. zakwalifikowano w oparciu o obowiązujące definicje przypadku – 1 321 (62,9%) przypadków możliwych, 48 (2,3%) prawdopodobne oraz 731
(34,8%) potwierdzone.
Szczepienia przeciw krztuścowi w 2014 r.
W 2014 r. poziom zaszczepienia dzieci w 2 r.ż. przeciw krztuścowi utrzymywał się na wysokim poziomie
97,2% do 99,6% w skali kraju. Z analizy meldunków
epidemiologicznych wynika, że w grupie 2 100 osób,
które w 2014 r. zachorowały na krztusiec, 240 osób nie
było zaszczepionych, ponieważ urodziły się jeszcze
przed wprowadzeniem obowiązku szczepień w Polsce
lub otrzymały okresowe/trwałe zwolnienie ze szczepień (11,4% nieszczepionych). O 371 chorych (17,7%)
nie wiadomo, czy były szczepione. Wśród pozostałych
chorych 747 osób otrzymało szczepienie podstawowe
(4 dawki), a 606 osób szczepienie uzupełniające (5 dawek), 79 osób otrzymało 3 dawki szczepionki, zaś 37
osób nie ukończyło pełnego cyklu szczepień.
Według Programu Szczepień Ochronnych każde
dziecko powinno otrzymać łącznie 5 dawek szczepionki DTP w: 2, 3-4 , 5-6 i 16-18 miesiącach życia
(szczepienie podstawowe przy użyciu pełnokomórkowej szczepionki przeciw krztuścowi) oraz dawkę przypominającą szczepionką acelularną w 6 roku życia.
Szczepionka przeciw krztuścowi stosowana w Polsce jest skojarzona ze szczepionką przeciw błonicy
i przeciw tężcowi (DTP). W kraju dostępne są również
szczepionki DTP skojarzone dodatkowo ze szczepionką przeciw Hib, inaktywowaną szczepionką przeciw
poliomyelitis oraz szczepionką przeciw wzw typu B.
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ABSTRACT
BACKGROUND. Since 1998, Poland has been actively participating in the Measles Elimination Program,
coordinated by the World Health Organization (WHO). It requires achieving and maintaining very high vaccine
coverage (>95%), recording all cases and suspected cases of measles, and laboratory testing of all suspected
measles cases in the WHO Reference Laboratory. In Poland it is a Laboratory of Department of Virology, NIPHNIH. In order to confirm or exclude the case of measles specific measles IgM antibodies should be measured
using Elisa test, or molecular testing (PCR) should be performed to detect the presence measles virus RNA in
biological material.
AIM. To assess epidemiological situation of measles in Poland in 2014, including vaccination coverage in Polish
population, and Measles Elimination Program implementation status.
METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory surveillance
system, measles case-based reports from 2014 sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by SanitaryEpidemiological Stations and data published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland
in 2014” and “Vaccinations in Poland in 2014” (MP Czarkowski et all., Warszawa 2015, NIZP-PZH, GIS).
RESULTS. In total, there were 110 measles cases registered in Poland in 2014 (incidence 0.29 per 100,000),
from which 87 cases (79%) were confirmed with laboratory test. That was more than in 2013 - when 84 cases
were reported and incidence was 0,22. The highest incidence rate was observed among children aged 1 year
(3,43 per 100,000). In 2014, 76 cases (69%) were hospitalized due to measles. No deaths from measles were
reported. Vaccination coverage of children and youth aged 2-11 years ranged from 79.7% do 94.8% (primary
vaccination in children born in 2004-2013) and from 77.7% to 85.8% (booster dose in children born in 20052011). In 2013, 127 measles-compatible cases were reported (67% of expected reports). In whole country the
total number of suspects decreased form 258 in 2013 to 182 in 2014 r.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. In 2014, the epidemiological situation of measles deteriorated in
comparison to proceeding year. The sensitivity of measles surveillance improved but is still insufficient. It is
necessary to further promote Measles Elimination Program in Poland, to improve measles surveillance system
and to maintain the high immunisation coverage.
Key words: measles, infectious diseases, epidemiology, Poland, 2014

*Article was written under the task No.6/EM/2015/Praca została wykonana w ramach zadania nr6/EM/2015 r.
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STRESZCZENIE
WSTĘP. Od 1998 r. Region Europejski Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) objęty jest Programem
Eliminacji Odry. Strategia Programu obejmuje utrzymanie 95% poziomu zaszczepienia populacji przeciw odrze oraz monitorowanie sytuacji epidemiologicznej choroby poprzez rejestrowanie wszystkich przypadków
zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę oraz prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium
Referencyjnym WHO. W Polsce laboratorium to znajduje się w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH. W celu potwierdzenia lub wykluczenia przypadku zachorowania na odrę należy oznaczyć w surowicy poziom swoistych
przeciwciał w klasie IgM testem Elisa, lub wykonać izolację albo badanie molekularne (PCR), wykrywające
obecność RNA wirusa odry w materiale biologicznym.
CEL PRACY. Celem pracy jest przedstawienie danych z nadzoru i ocena sytuacji epidemiologicznej odry
w Polsce w 2014 r., stanu zaszczepienia przeciw odrze populacji polskiej oraz stopnia realizacji Programu
Eliminacji Odry WHO w kraju.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej odry w 2014 roku w Polsce przeprowadzono
w oparciu o wyniki analizy jednostkowych zgłoszeń przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na
odrę przysłanych do NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, danych z biuletynów
„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 roku” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2014 roku” (MP
Czarkowski i wsp., Warszawa 2015, NIZP-PZH, GIS).
WYNIKI. W Polsce w 2014 r. zarejestrowano 110 zachorowań na odrę (zapadalność 0,29 na 100 tys.), z których 87 przypadków (79%) zostało potwierdzonych laboratoryjnie Było to więcej niż w 2013 r. – 84 przypadki,
zapadalność 0,22. Najwyższą zapadalność na odrę odnotowano wśród dzieci w 1 r.ż. (3,43). Hospitalizowano
76 (69%) chorych, nie zgłoszono żadnego zgonu z powodu odry. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w wieku
od 2 do 11 lat wahał się od 79,7% do 94,8% (szczepienie podstawowe, roczniki 2004-2013) oraz od 77,7% do
85,8% (szczepienie przypominające, roczniki 2005-2001). W całym kraju zmniejszyła się liczba przypadków
podejrzanych z 258 w 2013 na 182 w 2014 r.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Sytuacja epidemiologiczna odry w 2014 r. uległa pogorszeniu w porównaniu do 2013 r, a czułość systemu nadzoru nad realizacją eliminacji odry w Polsce jest wciąż niewystarczająca.
Niezbędne są: propagowanie Programu Eliminacji Odry, poprawa czułości systemu nadzoru oraz utrzymanie
wysokiego odsetka zaszczepionych przeciw odrze osób.
Słowa kluczowe: odra, epidemiologia, Polska, 2014 rok
INTRODUCTION

WSTĘP

Since 1998, measles is covered by the Programme
for the Elimination coordinated by the World Health
Organization (WHO), which includes 51 countries of
the European Region. In Poland, the program requires
recording and investigating all cases and suspected cases
of measles. Each of suspicion should be confirmed or
ruled out by laboratory determination of serum levels
of specific IgM Elisa test, or insulation, or to detect the
presence of measles virus RNA in biological material
studied in the reference laboratory, accredited by
WHO. In Poland, the reference laboratory. Diagnosis
of measles is located in the Department of Virology
NIPH-the NIH. In order to detect IgM test material
must be downloaded after 7 days from the appearance
of the rash (up to 45 days after getting sick). However,
in order to isolate the virus or perform molecular
testing (PCR), the material must be obtained within 1-4
days from the onset of the rash. Laboratory diagnosis
conducted in relation to any suspicion proves highly
sensitive surveillance and isolation of measles virus

Od 1998 r. odra objęta jest Programem Eliminacji
koordynowanym przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO), w którym uczestniczy 51 krajów Regionu
Europejskiego. W Polsce w ramach Programu Eliminacji
Odry zgłoszeniu przez lekarza podlegają wszystkie przypadki podejrzenia zachorowania na odrę. Każde z podejrzeń powinno zostać potwierdzone lub wykluczone laboratoryjnie poprzez oznaczenie w surowicy poziomu swoistych przeciwciał w klasie IgM testem Elisa, lub izolację
albo wykrycie obecności RNA wirusa odry w materiale
biologicznym, badanym w laboratorium referencyjnym,
akredytowanym przez WHO. W Polsce laboratorium referencyjne ds. diagnostyki odry znajduje się w Zakładzie
Wirusologii NIZP-PZH. W celu wykrycia przeciwciał
w klasie IgM materiał do badania należy pobrać po upływie 7 dni od pojawienia się wysypki (do 45 dni po zachorowaniu). Natomiast w celu izolacji wirusa lub wykonania badania molekularnego (PCR), materiał należy pobrać
w ciągu 1-4 dni od pojawienia się wysypki. Diagnostyka
laboratoryjna prowadzona w stosunku do wszystkich po-

334

Measles in Poland in 2014

Odra w Polsce w 2014 roku

is to carry genetic characteristics of wild strains of
measles virus and identify the sources of infection and
the distinction between native and imported illnesses.

dejrzeń świadczy o wysokiej czułości nadzoru, a izolacja
wirusa odry ma na celu przeprowadzenie genetycznej
charakterystyki dzikich szczepów wirusa odry i zidentyfikowanie źródeł zakażenia oraz rozróżnienie pomiędzy
rodzimymi i importowanymi zachorowaniami.

AIM OF THE STUDY

CEL PRACY

The aim of the study was to assess epidemiological
situation of measles in Poland in 2014, including
vaccination coverage in Polish population, and Measles
Elimination Program implementation status based on
WHO surveillance sensitivity indicators.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce w roku 2014 oraz stanu zaszczepienia przeciw odrze populacji polskiej, jak również
ocena stopnia realizacji Programu Eliminacji Odry
Światowej Organizacji Zdrowia w odniesieniu do
WHO-wskich wskaźników czułości nadzoru.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The descriptive analysis of measles in 2014 was
based on data retrieved from routine mandatory
surveillance system, measles case-based reports from
2014 sent to the Department of Epidemiology NIPHNIH by Sanitary-Epidemiological Stations and data
published in the annual bulletins “Infectious diseases
and poisonings in Poland in 2014” and “Vaccinations
in Poland in 2014” (MP Czarkowski et all., Warszawa
2015, NIZP-PZH, GIS).
Measles cases were classified according to the
criteria of surveillance case definition implemented
in the European Union (Commission Decision of
28 April 2008) amending Decision 2002/253/EC
and implementing routine surveillance in Poland
in 2009 („Definicje przypadków chorób zakaźnych
na potrzeby nadzoru epidemiologicznego”, Zakład
Epidemiologii NIZP-PZH, 2013-2014). Measles cases
were categorized into confirmed, probable and possible
cases.

Ocenę sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce
w 2014 r. przeprowadzono analizując dane z indywidualnych formularzy zgłoszeń przypadków/podejrzeń zachorowania na odrę, nadesłanych do NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także dane
zamieszczone w biuletynie „Choroby zakaźne i zatrucia
Polsce w 2014 roku” (Czarkowski MP i wsp., Warszawa
2015, NIZP-PZH, GIS). Stan zaszczepienia przeciw odrze populacji polskiej oceniono na podstawie danych
zamieszczonych w rocznym biuletynie „Szczepienia
ochronne w Polsce w 2014 roku” (Czarkowski MP i wsp.,
Warszawa 2015, NIZP-PZH i GIS).
Klasyfikacja zachorowań na odrę wykonana była
zgodnie z definicją przypadku przyjętą przez Komisję
Europejską w decyzji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniającej decyzję 2002/253/EC i wprowadzoną do rutynowego nadzoru w Polsce w 2009r. („Definicje przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego”, Zakład Epidemiologii NIZP-PZH,
2013-2014). Definicja ta uwzględnia podział na przypadki możliwe, prawdopodobne oraz potwierdzone.

RESULTS

WYNIKI

Epidemiological situation of measles in 2014.
In 2014, a total of 110 measles cases (incidence 0.29
per 100,000) were registered in Poland which means
increased number of cases, comparing to 2013 (when 84
cases were registered with incidence 0.22 per 100,000).
Eighty seven cases (79.1%) were laboratory confirmed,
whereas in 6 cases 5.5%) the diagnosis was based only on
clinical symptoms. Seventeen cases that met the clinical
criteria for measles and were epidemiologically linked
to cases with laboratory-confirmed measles have been
classified as probable cases. Measles cases were registered
in 9 voivodeships (Tab. I). The highest number of cases
occured in wielkopolskie voivodeship (68 cases, incidence
1.96 per 100,00). Only one of all the regions in which

Sytuacja epidemiologiczna odry w 2014 roku.
W 2014 r. w Polsce odnotowano łącznie 110 przypadków zachorowań na odrę (zapadalność 0,29 na 100
tys.). Oznacza to wzrost zachorowań w porównaniu do
2013 roku, kiedy zarejestrowano 84 przypadki, a zapadalność wynosiła 0,22 na 100 tyś. Osiemdziesiąt
siedem (79,1%) przypadków potwierdzono badaniem
laboratoryjnym, natomiast 6 (5,5%) przypadków rozpoznano wyłącznie na podstawie objawów klinicznych.
Siedemnaście (15,5%) przypadków zachorowań, spełniających kryteria kliniczne odry oraz powiązane epidemiologicznie z zachorowaniami, u których potwierdzono laboratoryjnie zachorowanie na odrę, zostało zaklasyfikowanych jako przypadki prawdopodobne.
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0.87

0.64

0.07

0.16

1.87

0.17

-

0.09

1.39

0.89

1.37

0.12

0.10

0.14

0.43

0.10

0.67

number incidence
per 100 000

suspected cases

measles cases

13

1

-

-

30

1

-

-

-

14

24

-

-

-

-

1

84

0.76

0.03

-

-

0.65

0.04

-

-

-

0.26

0.71

-

-

-

-

0.03

0.22

number incidence
per 100 000

2013

5

73

3

-

23

5

3

2

4

41

14

5

-

-

1

3

182

0.29

2.10

0.21

-

0.50

0.22

0.25

0.09

0.40

0.77

0.42

0.20

-

-

0.05

0.10

0.47

measles cases

1

68

-

-

4

-

1

1

1

23

10

1

-

-

-

-

110

0.06

1.96

-

-

0.09

-

0.08

0.05

0.10

0.43

0.30

0.04

-

-

-

-

0.29

number incidence
per 100
000

2014
number incidence
per 100 000

suspected cases

Table I. Measles in Poland during 2008-2014. Number of suspected and confirmed cases and incidence per 100 000 population. by voivodeship
Tabela I. Odra w latach 2008-2014. Liczba podejrzeń zachorowań i przypadków potwierdzonych oraz zapadalność na 100 000 osób wg województw
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Odra w Polsce w 2014 roku

measles was reported, the incidence reached the threshold
of elimination of measles, specified by the WHO as one
case per 1,000,000 inhabitants and verified by laboratory.
In 2014, 6 measles outbreaks were reported in five
voivodeships (the biggest one in wielkopolskie - 62
people, which is 56.4% registered cases in 2014). In
total, 74 cases were registered in outbreaks.
One outbreak registered in wielkopolskie
voivodeship occurred among people of Romanian
origin included 46 cases. In 2014 nine registered cases
were imported form abroad (2 from Thailand, 1 from
Philippines, 1 from Canada, 1 from Egypt, 1 from
Ukraine, 1 from Germany, 1 from Vietnam, 1 from
India).
The highest incidence rate was observed among
children under 5 years of age (0-4 years old) (1.73
per 100,000), especially infants (3.43 per 100,000)
and children aged 1 year (1.66 per 100,000). Based on
data from individual reports of cases, of 110 measles
cases registered in 2014, 77 patients (70 %) were
unvaccinated (including 6 children in first year of life,
not subjected to mandatory vaccination), 7 patients
(6%) vaccinated with 1 dose of measles vaccine. None
of diagnosed cases of measles in 2014 has not been
vaccinated ≥2 doses. For 28 cases (25%) vaccination
status was unknown. In 2014, 76 of all registered
measles cases (69%) were hospitalized. Complications

Zachorowania na odrę zarejestrowano w 9 województwach, (w 2013 r. w 7) (Tab. I). Najwięcej zachorowań w całym roku wystąpiło w woj. wielkopolskim (68 zachorowań, zapadalność 1,96 na 100 tys.).
Zaledwie w jednym ze wszystkich województw,
w których zgłoszono zachorowania na odrę, zapadalność osiągnęła próg eliminacji odry, który Światowa
Organizacja Zdrowia określiła jako jedno podejrzenie?
zachorowania na 100 000 mieszkańców i zweryfikowane laboratoryjnie
W 2014 r. zarejestrowano 6 ognisk odry na terenie
pięciu województw (największe ognisko zarejestrowano
w woj. wielkopolskim – 62 osoby, czyli 56,4% zgłoszonych w 2014 r. przypadków). W ogniskach odnotowano
ogółem 74 zachorowania. W ognisku zarejestrowanym
na terenie województwa wielkopolskiego 46 zachorowań wystąpiło wśród społeczności romskiej. W 2014
roku odnotowano dziewięć importowanych przypadków zachorowania na odrę (2 z Tajlandii, 1 z Filipin,
1 z Kanady, 1 z Egiptu, 1 z Ukrainy, 1 z Niemiec,
1 z Wietnamie, 1 z Indii).
Najwyższą zapadalność na odrę odnotowano
wśród dzieci poniżej 5 r.ż.(w grupie wieku 0-4 lata)
(1,73 na 100 000), w tym zwłaszcza dzieci w 1 r.ż.
(3,43) oraz niemowląt (1,66). Z danych pochodzących z indywidualnych zgłoszeń nadesłanych przez
stacje sanitarno-epidemiologiczne wynika, że wśród

Table II. Number and percentage of children vaccinated against measles in Poland 2011-2014 according to birth year
(primary and booster vaccinations)*
Tabela II. Liczba i odsetek dzieci zaszczepionych przeciw odrze w Polsce w latach 2011-2014 wg roku urodzenia (pierwsza
i druga dawka)
As of 31th
December 2011
Year of
birth

number

% of
children
vaccinated

As of 31th
December 2012
number

2007
2008
2009
2010
2011
2012

379 510
402 018
400 927
340 509
x
x

99.4
99.0
98.1
84.4
x
x

377 818
403 615
404 820
395 336
318 126
x

2001
2002
2003
2004
2005
2006

210 997
181 325
x
x
x
x

60.1
53.7
x
x
x
x

235 086
239 103
255 409
x
x
x

% of
children
vaccinated
Primary dose
99.5
99.3
98.9
97.9
83.6
x
Booster dose
67.1
70.8
76.6
x
x
x

As of 31th
December 2013
number

% of
children
vaccinated

As of 31th
December 2014
number

% of
children
vaccinated

377 446
401 608
405 744
398 282
370 876
314 402

99.5
99.4
99.1
98.7
97.5
82.8

377 733
401 513
404 026
399 431
374 312
368 575

99.6
99.5
99.3
99.0
98.5
97.0

257 018
260 467
309 837
267 231
x
x

73.6
77.3
93.2
79.0
x
x

297 660
274 886
316 428
319 829
270 535
x

85.8
81.8
95.3
94.8
77.7
x

* vaccination against measles, rubella and mumps - MMR (based on “Vaccinations in Poland in 2014”, NIPH-NIH. Warsaw 2015)
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occurred in 23 patients (21%), including 8 measles
cases diagnosed with pneumonia. No deaths from
measles were reported in 2014.
Vaccinations against measles in 2014. The
existing scheme of vaccination against measles
remained unchanged since 2005 and consists of primary
dose for children at 13-14 months and booster dose at
10 years of age. Live attenuated combined vaccine
against measles, mumps and rubella (MMR) is used. In
2014, Poland mantained a high vaccination coverage
st
of children. As of 31 December 2014, vaccination
coverage of children and youth aged 2-11 years ranged
from 79.7% do 94.8% (primary vaccination in children
born in 2004-2013) and from 77.7% to 85.8% (booster
dose in children born in 2005-2011) (Tab. II). As in
previous years, differences between voivodeships
in performance of primary vaccination in children at
13-15 months of age were observed. Percentage of
children born in 2013 vaccinated with trivalent vaccine
against measles, mumps and rubella (79.7% in Poland)
ranged from 71.2% in mazowieckie voivodeship to
96.6% in warminsko-mazurskie voivodeship.
Measles Elimination Program implementation
status in 2014. WHO European Region measles
elimination strategy requires maintaining a sensitive
and timely surveillance of measles and measlescompatible cases, with serologic testing of at least
one suspect case per 100,000 population. Over time,
a decrease in number of confirmed measles cases
should be accompanied by an increase in the number
of notified and laboratory tested suspected cases of
measles. In Poland in 2014, the number of reported
suspected measles cases was lower than in 2013, with
a total of 182 cases and suspected cases of measles
were reported in Poland which constitutes 76% of
the expected reports and shows a low sensitivity of
surveillance system (Fig. 1).
Ryc. 1. Czułość nadzoru nad odrą w Polsce w latach 2005-2014
Fig 1. Measles surveillance performance in Poland 2005-2014
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Ryc. 1. Czułość nadzoru nad odrą w Polsce w latach 2005-2014

Along with a reliable evidence of the elimination
of indigenous measles, efficient detection of the disease
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110 zachorowań na odrę zarejestrowanych w 2014 r.
było 77 osób (70%) nieszczepionych, (w tym 6 dzieci
rocznych, przed terminem obowiązkowego szczepienia), 7 osób (6%) otrzymało jedną dawkę szczepionki
przeciw odrze. Żadna zarejestrowana w 2014 r. osoba,
u której rozpoznano zachorowanie na odrę, nie została zaszczepiona ≥2 dawkami. Dla 28 osób (25%) nie
uzyskano informacji o stanie zaszczepienia. W 2014 r.
„hospitalizowano 76 (69%) osób chorych na odrę.
W przebiegu odry stwierdzono różne powikłania u 23
(21%) osób, w tym u 8 było to zapalenie płuc.
W 2014 r. nie zarejestrowano zgonów z powodu
odry.
Wykonawstwo szczepień przeciw odrze w 2014
roku. Od 2005 roku schemat szczepień przeciw odrze w Polsce pozostaje niezmieniony, obejmuje podanie pierwszej (podstawowej) dawki w 13-14 miesiącu
życia oraz dawki przypominającej w 10 roku życia.
Stosuje się żywą, atenuowaną, skojarzoną szczepionkę
przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) podawaną
podskórnie. W 2014 r. utrzymano wysoki stan zaszczepienia dzieci. W dniu 31 grudnia 2014 r. stan zaszczepienia przeciw odrze poszczególnych roczników dzieci
i młodzieży w wieku od 2 do 11 lat był dla szczepienia
podstawowego w granicach od 79,7% do 94,8% (roczniki 2004-2013), a dla szczepienia przypominającego
od 77,7% do 85,8% (roczniki 2005-2001) - licząc odsetek zaszczepionych w stosunku do liczby sprawdzonych kart uodpornienia (Tab. II). Od kilku lat utrzymują się międzywojewódzkie różnice w wykonawstwie
szczepień podstawowych u dzieci w 13-15 miesiącu
życia. W 2013 r. odsetek dzieci z rocznika 2013, objętych szczepieniem podstawowym szczepionką MMR
(79,7% w skali kraju), na obszarze poszczególnych województw wahał się od 71,2% w woj. mazowieckim do
96,6% w woj. warmińsko-mazurskim.
Realizacja Programu Eliminacji Odry w Polsce
w 2014 roku. Zgodnie ze strategią eliminacji odry opracowaną przez Europejskie Biuro Regionalne WHO,
wymagane jest wykonywanie diagnostyki serologicznej
w kierunku odry dla minimum 1 przypadku na 100 000
mieszkańców. W miarę upływu czasu spadkowi liczby
potwierdzonych zachorowań towarzyszyć powinien
wzrost liczby zgłaszanych i weryfikowanych laboratoryjnie podejrzeń. W Polsce w roku 2014 liczba podejrzeń w kierunku odry była niższa niż w roku 2013,
w całym kraju zgłoszono ogółem 182 zachorowania
i podejrzenia zachorowań na odrę. Stanowi to tylko
76% oczekiwanych zgłoszeń i świadczy o niedostatecznej czułości systemu nadzoru (Ryc. 1)
W fazie eliminacji odry konieczne jest ścisłe monitorowanie podejrzeń zachorowania na odrę oraz przypadków wtórnych w ogniskach, jak również kontynuowanie genetycznych badań szczepów wirusa odry.
Działania te umożliwią wiarygodne udokumentowanie
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imported from other countries is also important in
measles elimination strategy. Therefore, the key activities
should be investigating all suspected cases of measles,
including secondary cases in outbreaks, and performing
genotyping of measles virus. In 2014, similarly to
previous years, surveillance of measles suspected cases
in the country was uneven. The registered sufficient
number of suspected measles cases to meet or exceed
the minimal threshold of measles elimination specified
by the WHO as one case per 100 000 inhabitants
was only achieved in wielkopolskie voivodeship. It
was connected to the outbreak that occured in roman
community. The highest number of suspected cases
was registered in wielkopolski voivodeship (73 reports,
incidence 2.1/100,000). In lubelskie, lubuskie and
swietokrzyskie voivodeships none suspected measles
cases were registered in 2014 which suggests not active
participation in the WHO measles elimination program.
Number of serological tests performed in suspected
measles cases in 2014 was lower than in the previous
year. Of 182 recorded cases and suspected cases of
measles, 95 (52%) were diagnosed with IgM ELISA
test, including 78 (82) which was performed in the
WHO reference laboratory in the Department of
Virology NIPH – NIH, in 10 cases (11%) in laboratory
of Voivodeship Sanitary Station and in 7 cases in a
private laboratory.
According to the law on control of infections and
infectious diseases in humans (Act of 5 December
2008 on prevention and control of infections and
infectious diseases in humans, Dz.U.08.234.1570 with
further amendments) measles is subjected to statutory
notification by a doctor within 24 hours from the time
of diagnosis or suspicion of infection. The median
number of days between the first visit to the doctor and
notification of case or suspected measles cases to the
local sanitary-epidemiological stations was 4 days and
therefore exceeded the applicable time.
To maintain high sensitivity of the serological
diagnosis of measles, the specimen should be collected
between 7 and 45 day after rash onset date. The highest
titer in 2014 is observed on 7 day.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
The epidemiological situation of measles in 2014
slightly deteriorated to the previous year. Too low
sensitivity of measles surveillance allows to doubt in
the completeness of the reports.
Performance of serological tests in suspected
measles cases is still too poor. The WHO measles
elimination strategy requires confirmatory tests to
be performed in laboratories with the necessary
accreditations. At the moment, the only reference
center in Poland is a laboratory of the Department of
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eliminacji rodzimych zachorowań na odrę spodziewanej w najbliższych latach, jak również sprawne wykrywanie zachorowań zawlekanych z innych krajów.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, w 2014 roku nadzór nad podejrzeniami odry w skali kraju był nierównomierny. Liczba zgłoszeń w przeliczeniu na 100 000
mieszkańców jedynie w województwie wielkopolskim
przekroczyła minimalny poziom ustalony przez WHO
jako 1 podejrzenie na 100 000 mieszkańców. Związane
to było z ogniskiem, które wystąpiło wśród osób narodowości romskiej. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w województwie wielkopolskim (73 zgłoszenia,
2,1/100 000), (Tab. I). W województwach lubelskim,
lubuskim oraz świętokrzyskim nie zgłoszono żadnych
podejrzeń zachorowania na odrę, co sugeruje brak aktywnego uczestniczenia w Programie Eliminacji Odry.
Liczba wykonanych badań serologicznych w przypadkach podejrzenia zachorowania na odrę w roku
2014 była niższa niż w poprzednim roku. Na ogólną
liczbę 182 zachorowań i podejrzeń zachorowania zarejestrowanych w 2014 r. badanie serologiczne w klasie IgM wykonano w 95 przypadkach (52%), w tym
w 78 (82%) w laboratorium referencyjnym w Zakładzie
Wirusologii NIZP-PZH, w 10 (11%) w laboratoriach
WSSE i w siedmiu w laboratorium prywatnym.
Zgodnie z ustawą o zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U.08.234.1570 ze zm.) odra podlega ustawowemu obowiązkowi zgłoszenia w ciągu
24 godzin od momentu rozpoznania lub podejrzenia
zakażenia przez lekarza. Mediana liczby dni pomiędzy
pierwszą wizytą u lekarza, a zgłoszeniem przypadku
podejrzenia zachorowania do lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej przekraczała obowiązujący czas
i wynosiła 4 dni.
W diagnostyce serologicznej odry ważne dla zachowania wysokiej czułości jest to, aby czas od wystąpienia wysypki do pobrania próbki krwi mieścił się
w przedziale 7- 45 dni. Najwyższe miano obserwowane jest 8 dnia. Mediana liczby dni, które upłynęły od
wystąpienia wysypki do pobrania próbki krwi wyniosła
w 2014 r. 7 dni.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Sytuacja epidemiologiczna odry w 2014 r. uległa
niewielkiemu pogorszeniu w porównaniu z poprzednim rokiem. Zbyt niska, w stosunku do oczekiwanej,
liczba zarejestrowanych podejrzeń zachorowania na
odrę świadczy o niskiej czułości systemu nadzoru nad
chorobą i pozwala poddać w wątpliwość kompletność
zgłoszeń.
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Virology NIPH-NIH. It has accreditations for testing
under the program provided by the WHO and the
Polish Centre for Accreditation. Referral of laboratory
testing in accredited laboratory is free of charge.
In the current situation the most important element
of the strategy of measles elimination in Poland,
in addition to maintaining high vaccine coverage,
is intensification of activities in regions with poor
surveillance of cases and suspected cases of measles.
In addition, it is necessary to intensify surveillance
in areas inhabited by ethnic groups with a lower
vaccination coverage, which may be a reservoir of the
measles virus and a cause of virus circulation after it’s
importation from abroad. Reaching out to minorities
and carrying out vaccination campaigns among these
groups is an essential part of the measles elimination
program. An efficient epidemiological surveillance
will allow tracking imported cases as a source of
infection for under-vaccinated communities.
It is necessary to further promote measles
elimination program among physicians, taking into
account the dissemination of detailed information
about the plan and implementation of the program,
the current epidemiological situation of the disease
and, above all, the need to document and laboratory
confirm all cases and suspected cases of measles. An
important elements of the strategy are also increasing
awareness of the role of a reference laboratory in the
implementation of the program and performance of
free of charge laboratory testing.
REFERENCES
1. Rogalska J. Measles in Poland in 2013. Przegl
Epidemiol 2015; 69(2):205 207.
2. Czarkowski M P, et al. Choroby zakaźne i zatrucia
w Polsce w 2014 r. Warszawa : NIZP-PZH,
GIS,2015. www. pzh.gov.pl
3. Czarkowski M P, et al. Szczepienia ochronne w
Polsce w 2014 r. Warszawa : NIZP-PZH;GIS, 2015
www. pzh.gov.pl,
4. Definicje przypadków chorób zakaźnych na
potrzeby nadzoru epidemiologicznego, stosowane
w latach 2014-2015, Zakład Epidemiologii NIZPPZH, www. pzh.gov.pl

340

W strategii eliminacji odry WHO konieczne jest wykonanie badania potwierdzającego rozpoznanie w kierunku przeciwciał IgM w laboratoriach posiadających
niezbędne akredytacje. Obecnie jedynym ośrodkiem referencyjnym dla badania odry w Polsce jest laboratorium
Zakładu Wirusologii NIZP-PZH. Posiada ono akredytację
na badania prowadzone w ramach Programu, udzielone
przez WHO oraz Polskie Centrum Akredytacji. Zlecenie
badania w ośrodku akredytowanym jest nieodpłatne.
W obecnej sytuacji najważniejszym elementem strategii eliminacji odry w Polsce, oprócz utrzymania dobrego wykonawstwa szczepień, jest zintensyfikowanie działań w regionach o słabym nadzorze nad podejrzeniami
i zachorowaniami na odrę. Ponadto konieczne jest nasilenie nadzoru na obszarach zamieszkanych przez grupy
etniczne o niższym stanie zaszczepienia, które mogą być
rezerwuarem wirusa odry oraz środowiskiem utrzymywania się krążenia wirusa po zawleczeniu zachorowań
z zagranicy. Docieranie do tych mniejszości narodowych
i przeprowadzanie akcji szczepień wśród tych grup jest
niezbędną częścią realizacji Programu Eliminacji Odry.
Sprawny nadzór epidemiologiczny pozwoli na śledzenie
zachorowań zawlekanych jako źródła zakażenia dla niedostatecznie zaszczepionej populacji.
Nadal niezbędne jest propagowanie Programu
Eliminacji Odry wśród lekarzy, uwzględniające upowszechnianie szczegółowych informacji o założeniach
i realizacji programu, aktualnej sytuacji epidemiologicznej tej choroby, a przede wszystkim o konieczności dokumentowania i laboratoryjnego potwierdzania
wszystkich przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowania na odrę. Ważnym elementem strategii jest również upowszechnienie informacji o roli laboratorium
referencyjnego w realizacji Programu i o możliwości
wykonywania bezpłatnych badań serologicznych.
Received: 14.06.2016
Accepted for publication: 23.06.2016
Otrzymano: 14.06.2016r.
Zaakceptowano do publikacji: 23.06.2016r.
Address for correspondence:
Adres do korespondencji:
Iwona Paradowska-Stankiewicz, MD
National Institute of Public HealthNational Institute of Hygiene
Department of Epidemiology
24 Chocimska Street, 00-791 Warsaw, Poland
Tel. +48 22 54 21 386
e-mail: istankiewicz@pzh.gov.pl

Epidemiological Chronicle / Kronika Epidemiologiczna

PRZEGL EPIDEMIOL 2016;70(3): 341-348

Iwona Paradowska-Stankiewicz¹, Justyna Rogalska ², Aleksandra Polkowska³

RUBELLA IN POLAND IN 2014*
RÓŻYCZKA W POLSCE W 2014 ROKU*
National Institute of Public Health-National Institute of Hygiene,
Department of Epidemiology
²The State Sanitary Inspection MSW in Warsaw
³University of Tempere in Finland & National Institute of Public Health,
National Institute of Hygiene in Warsaw, Doctoral Studies
1

¹Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
Zakład Epidemiologii
²Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW w Warszawie,
³Uniwersytet Tampere w Finlandii i NIZP-PZH w Warszawie, Studia Doktoranckie

ABSTRACT
BACKGROUND. In 2004, Poland has adopted the WHO goal of rubella elimination and congenital rubella
syndrome prevention. The main target of the Programme is to stop transmission of the virus in the environment
and prevention of congenital rubella in children. In Poland participation in the rubella elimination program
requires clinical diagnosis of rubella cases and their confirmation with laboratory tests. Vaccination against
rubella was introduced in 1987, initially only in 13 - year-old girls. Since 2003, single jab vaccination against
rubella, measles and mumps is used (MMR vaccine for all children: primary vaccination at the age 13-15 months
and a booster vaccination at the age of 10).
AIM. To assess epidemiological situation of rubella in Poland in 2014, including vaccination coverage in Polish
population.
MATHERIAL AND METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory
surveillance system and published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2014”
and “Vaccinations in Poland in 2014” (MP. Czarkowski, Warszawa 2014, NIZP-PZH, GIS).
RESULTS. In 2014, there was a significant decrease in the number of rubella cases - with registered 5891 cases
(in 2013 - 38 548 cases) - and a decline in incidence (from 101.1 per 100 000 to 15.3). The highest incidence,
regardless of gender and the environment was observed in the age group 5-6 years (respectively 93.8 and 109.4
per 100 000). Similarly to 2013, rubella incidence of males was higher than the incidence in girls and women
(20.0 versus 10.9). In 2014, no cases of congenital rubella syndrome were registered.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. The proportion of laboratory tests confirming/excluding rubella infection
is still very low in Poland. In 2014, only 0.6% of rubella cases were laboratory confirmed.
Keywords: rubella, epidemiology, Poland, 2014
STRESZCZENIE
WSTĘP. Różyczka (łac. rubella) od 2004 r. podlega eliminacji w ramach programu koordynowanego przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO). Głównym celem Programu jest przerwanie transmisji wirusa różyczki
w środowisku i zapobieganie przypadkom różyczki wrodzonej u dzieci. Udział Polski w Programie Eliminacji
Różyczki zobowiązuje do potwierdzenia rozpoznań klinicznych badaniami laboratoryjnymi. W Polsce szczepienia przeciw różyczce wprowadzono w 1987 r., początkowo wyłącznie u 13-letnich dziewcząt. Od 2003 r.
stosowane jest szczepienie przeciw różyczce, odrze i śwince (szczepionka MMR wszystkich dzieci: podstawowe
w wieku 13-15 miesięcy i szczepienie przypominające w 10. roku życia.
*Article was written under the task No.6/EM/2015/Praca została wykonana w ramach zadania nr6/EM/2015 r.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

341

Iwona Paradowska-Stankiewicz, Justyna Rogalska, Aleksandra Polkowska
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej różyczki w Polsce w 2014 r. z uwzględnieniem stanu zaszczepienia przeciw różyczce populacji ogólnej oraz wybranych roczników.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej różyczki w Polsce przeprowadzono na podstawie
wyników analizy danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 roku” oraz ,,Szczepienia
ochronne w Polsce w 2014 roku” (MP. Czarkowski, Warszawa 2014, NIZP-PZH, GIS).
WYNIKI. W 2014 r. wystąpił znaczny spadek liczby zachorowań na różyczkę – zarejestrowano 5 891 przypadków (w 2013 r. 38 548 przypadków) - oraz spadek zapadalności (z 101,1 na 100 tys. do 15,3). Najwyższą
zapadalność, niezależnie od płci i środowiska, odnotowano wśród osób w grupie wieku 5-6 lat (odpowiednio
93,8 i 109,4 na 100 000). Podobnie do 2013 r., zapadalność na różyczkę chłopców i mężczyzn była wyższa niż
zapadalność dziewcząt i kobiet (20,0 versus 10,9). W 2014 r. nie zarejestrowano zachorowań na zespół różyczki
wrodzonej.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Odsetek badań laboratoryjnych potwierdzających/wykluczających zachorowania na różyczkę w Polsce jest nadal bardzo niski. W 2014 r. tylko 0,6 % zachorowań na różyczkę potwierdzono badaniami laboratoryjnymi.
Słowa kluczowe: różyczka, epidemiologia, Polska, 2014 rok
BACKGROUND

WSTĘP

Since 2004, Poland has been participating in the
Rubella Elimination Program, coordinated by the World
Health Organization (WHO). The main goals of the
program are interruption of rubella virus transmission
and prevention of congenital rubella syndrome in
children. Rubella elimination is possible when very
high coverage level (>95%) with at least one dose of
rubella-containing vaccine is maintained. In Poland
between 1987 and 2003 only girls were vaccinated
(one dose in 13 year of age). In November 2003,
a compulsory vaccination with MMR vaccine was
introduced to the national vaccination schedule (MMR
was between 1988-2003 a recommended vaccination).
Rubella in Poland is a subject to reporting since 1966,
and since 1997 the registration also covers congenital
rubella syndrome.

Od 2004 r. różyczka objęta jest Programem Eliminacji koordynowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Głównym celem wysiłków podejmowanych
przez państwa Regionu Europejskiego WHO, ukierunkowanych na przerwanie transmisji wirusa różyczki w środowisku, jest eliminacja zakażeń kobiet w ciąży i zapobieganie zespołowi różyczki wrodzonej u dzieci. Eliminację różyczki umożliwiają m.in. utrzymanie ponad 95%
poziomu uodpornienia populacji ogólnej przez podanie
przynajmniej jednej dawki szczepionki przeciw różyczce. W Polsce w latach 1988-2003 szczepiono wyłącznie
dziewczęta w 13 r.ż. W listopadzie 2003 r. wprowadzono
do kalendarza szczepień ochronnych jako obowiązkowe
szczepienie szczepionką MMR – w latach 1988-2003 zalecane. W Polsce różyczka podlega zgłaszaniu od 1966
roku, natomiast od 1997 roku obowiązkiem rejestracji
został również objęty zespół różyczki wrodzonej.

AIM

CEL PRACY

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

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

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The descriptive analysis of epidemiological situation
of rubella was based on a analysis of data retrieved from
routine mandatory surveillance system published in the
annual bulletin “Infectious diseases and poisonings in
Poland in 2014” (Czarkowski MP i in., Warszawa 2015,
NIZP - PZH i GIS). Vaccination coverage was assessed
based on data published in the annual bulletin “Vaccinations
in Poland in 2014” (Czarkowski MP i in., Warszawa
2015, NIZP - PZH i GIS). Rubella cases were classified
according to the criteria of surveillance case definition

Ocenę sytuacji epidemiologicznej różyczki w Polsce
w roku 2014 przeprowadzono w oparciu o wyniki analizy
danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 roku” (Czarkowski MP i in., Warszawa 2015,
NIZP - PZH i GIS), natomiast ocenę stanu uodpornienia
populacji przeprowadzono na podstawie danych z biuletynu ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2014 roku” (Czarkowski MP i in., Warszawa 2015, NIZP - PZH i GIS).
Stosowana w pracy klasyfikacja przypadków zachorowań na różyczkę opiera się na definicji przy-
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implemented in the European Union (Commission
Decision of 28 April 2008 amending Decision 2002/253/
EC) and introduced into routine surveillance in Poland in
2009 („Definitions of cases of infectious diseases for the
purpose of epidemiological surveillance”, Department of
Epidemiology NIZP-PZH, 2012-2013).

Różyczka w Polsce w 2014 roku
padku przyjętej przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniającej decyzję
2002/253/EC i wprowadzoną do rutynowego nadzoru
w Polsce w 2009r. („Definicje przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego”,
Zakład Epidemiologii NIZP-PZH, 2013-2014).

Tab. 1. Rubella in Poland in 2008-2014. Number of cases and incidence per 100 000 population by voivodeship
Tab. 1. Różyczka w Polsce w latach 2008-2014. Liczba przypadków i zapadalność na 100 000 mieszkańców według województw
Median 2008-2012
2013
2014
voivodeship
Incidence per
Incedence per
Incedence per
Number
Number
Number
100 000
100 000
100 000
POLAND
6 263
16.3
38 548
100.1
5 891
15.3
1. Dolnośląskie
452
15.7
527
18.1
234
8.0
2. Kujawsko-pomorskie
323
15.4
2 472
118.0
279
13.3
3. Lubelskie
232
10.7
2 242
103.0
239
11.1
4. Lubuskie
201
19.9
2 153
210.6
249
24.4
5. Łódzkie
243
9.6
734
29.2
364
14.5
6. Małopolskie
389
11.8
8 557
254.9
437
13.0
7. Mazowieckie
323
6.1
1 924
36.3
1 104
20.7
8. Opolskie
344
33.2
952
94.5
266
26.5
9. Podkarpackie
364
17.1
2 064
97.0
153
7.2
10. Podlaskie
91
7.7
628
52.5
95
8.0
11. Pomorskie
238
10.7
1 939
84.6
141
6.1
12. Ślaskie
648
14.0
3 587
77.9
1 218
26.5
13. Świętokrzyskie
107
8.4
814
64.1
117
9.2
14. Warmińsko-mazurskie
146
10.1
583
40.3
85
5.9
15. Wielkopolskie
441
12.8
7 813
225.6
693
20.0
16. Zachodniopomorskie
287
16.7
1 559
90.7
217
12.6

RESULTS

WYNIKI

Epidemiological situation of rubella in 2014. In 2014,
5 891 cases of rubella were registered in Poland - incidence
15.3/100,000, which is lower by 85 % in comparison to the
previous year and by 6 % lower in comparison to median
incidence in 2008-2012 (Tab. I). In 2014, no cases of
congenital rubella syndrome were registered.
Seasonality of rubella cases in 2014 was similar to
the seasonality observed in previous years. Most cases
occurred in the period from March to May with a peak
in March – 912 cases (15.5 % of all cases a year), and
the lowest number of cases in August (157, ie . 2.7%).
In 2014 there was a decline in the incidence of rubella
in all regions (Tab . I). The largest, a 19-fold decrease,
compared to 2013 occurred in małpolskie voivodeship
(from 254.9 to 13.0 per 100 000 population), and in
pomorskie voivodeship (from 84.6 to 6.1), and it was
nearly 14 – fold decrease. The smallest drop was
recorded in mazowieckie voivodeship (from 36.3 to
20.7 per 100 000 population).
In 2014, the highest incidence was observed in
Poland in the voivodeships: opolskim and śląskim
– 26.5 (incidence rate 1.6 times higher than total in
the country). The lowest incidence was recorded in

Sytuacja epidemiologiczna różyczki w Polsce
w 2014 roku. W 2014 roku zarejestrowano w Polsce
ogółem 5 891 zachorowań na różyczkę - zapadalność 15,3/100 000, jest niższa o 85% od zapadalności
w 2013 r. i niższa o 6% od mediany zapadalności w latach 2008-2012 (Tab. I). W roku 2014 nie zarejestrowano żadnego przypadku zespołu różyczki wrodzonej.
Sezonowość zachorowań na różyczkę w 2014 r.
była zbliżona do sezonowości obserwowanej w poprzednich latach. Najwięcej zachorowań wystąpiło
w okresie od marca do maja ze szczytem w marcu 912 przypadków (15,5% ogółu przypadków w roku),
a najmniej w sierpniu (157, tj. 2,7%).
W 2014 r. odnotowano spadek zapadalności na różyczkę we wszystkich województwach (Tab. I). Największy, 19-krotny spadek, w porównaniu z rokiem
2013, wystąpił w woj. małopolskim (z 254,9 do 13,0
na 100 000 ludności), a w województwie pomorskim
(z 84,6 do 6,1) i był to blisko 14-krotny spadek. Najmniejszy spadek odnotowano w województwie mazowieckim (z 36,3 do 20,7 na 100 000 ludności).
Najwyższą w Polsce zapadalność odnotowano w 2014
r. w województwach opolskim i śląskim – 26,5 (zapadal343
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warmińsko – mazurskie voivodeship – 5.9 (almost 3 –
fold lower than the total in the country).
Similarly to previous years, the incidence of
rubella girls and women (10.9 per 100 000) in 2014,
was lower than the incidence of boys and men (20.0)
(Tab. II). This difference was nearly 2 – fold. Rubella
vaccination of girls 13 years of age, conducted in order
to prevent congenital rubella syndrome, caused that
the incidence of rubella in young men aged 15 years
is significantly higher compared with the incidence of
girls. The biggest difference in the incidence of men
compared with the incidence of females is in the age
groups 15-19 years (respectively 81.9 vs. 6.6 per 100
000) and 20-24 years (38.8 vs. 4.3) (Tab. II).
The higher number cases of boys compared to girls
was also registered in age groups 0 to 3 years, 5-29 years
and 60-64 years. In other age groups a higher incidence
was observed – mainly among adults, especially in age
from 30 to 59 year. The time that has elapsed since
the introduction of the compulsory vaccination of all
children against rubella (2003 – the first dose; 2005 – the
second dose at the age of 10), is too short to compensate
incidence differences among men and women (Fig. 1).

Incidence female/male ratio

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

ność 1,6 razy wyższa od ogólnej w całym kraju). Najniższą zapadalność zarejestrowano w woj. warmińsko-mazurskim – 5,9 (prawie 3-krotnie niższą od ogólnej w kraju).
Podobnie jak w latach 2012 i 2013, w 2014 r. zapadalność na różyczkę dziewcząt i kobiet (10,9 na 100 000) była
niższa od zapadalności chłopców i mężczyzn (20,0) (Tab.
II). Różnica ta była blisko 2-krotna. Szczepienie przeciw
różyczce dziewcząt w 13. roku życia, prowadzone w celu
zapobiegania zespołowi różyczki wrodzonej spowodowało, że zapadalność na różyczkę młodych mężczyzn
w wieku powyżej 15 lat jest od lat znacząco wyższa w porównaniu z zapadalnością dziewcząt. Największą różnicę
w zapadalności mężczyzn w porównaniu z zapadalnością
kobiet odnotowano w grupach wieku 15-19 lat (odpowiednio 81,9 vs. 6,6 na 100 000) oraz 20-24 lata (38,8 vs. 4,3)
(Tab. II). Nadwyżkę zachorowań chłopców w porównaniu do zachorowań dziewczynek zarejestrowano również
u osób w wieku od 0 do 3 lat oraz w grupach wieku 5-29 lat
i 60-64 lata. W pozostałych rocznikach dzieci, ale przede
wszystkim wśród osób dorosłych, szczególnie w wieku
od 30 do 59 lat, wyższą zapadalność odnotowano wśród
kobiet. Okres, jaki upłynął od wprowadzenia obowiązkowego szczepienia wszystkich dzieci przeciwko różyczce

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012
Year

Fig. 1. Rubella in Poland 1970-2012. Incidence (per 100 000 population) female/male ratio
Fig.
1. Rubella in Poland 1970-2012. Incidence (per 100 000 population) female/male ratio
Ryc. 1. Różyczka w Polsce w latach 1970-2012. Zapadalność na 100 000 kobiet i mężczyzn

In 2014, the incidence of rubella in the cities varied
from 10.7 per 100 000 population in the largest cities with
≥ 100 000 inhabitants to 17.9 in cities with populations of
50 to 99 000 inhabitants (Tab. III). Generally in cities the
incidence was 13.5 and it was lower than the incidence in
rural areas (18.0) by 33 %. In contrast to previous years,
incidence in 2014 among children in the age group 0-4
years in the cities, was slightly lower than the incidence
in rural areas (77.9 vs 78.4) (Tab. II).
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(2003 r. - pierwsza dawka; 2005 r. - druga dawka w 10 r.ż.),
jest zbyt krótki, by mogła zostać wyrównana zapadalność
wśród kobiet i mężczyzn (Ryc. 1).
Zapadalność na różyczkę w miastach wahała się
w 2014 r. od 10,7 na 100 000 ludności w miastach największych, liczących ≥ 100 tys. mieszkańców, do 17,9
w miastach liczących od 50 do 99 tys. mieszkańców (Tab.
III). Ogólnie w miastach wynosiła 13,5 i była niższa od
zapadalności na wsi (18,0) o 33%. W przeciwieństwie do
lat poprzednich, w 2014 zapadalności w miastach, wśród
dzieci w grupie wieku 0-4 lat, była nieznacznie niższa niż
zapadalność na wsi (77,9 vs 78,4) (Tab. II).

number of
cases
844
178
196
129
178
163
903
216
240
176
158
113
290
872
508
159
67
37
16
12
6
3
4

1
1
3 723

0-4
0
1
2
3
4
5-9
5
6
7
8
9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60-64

65-74
75+
Total

Age
(years)

22.7
4.8
5.3
3.5
4.8
4.4
24.3
5.8
6.4
4.7
4.2
3,0
7.8
23.4
13.6
4.3
1.8
1,0
0.4
0.3
0.2
0.1

0.1
0.0
0.0
100.0

0.3
0.1
0.1
20,0

%

83.7
96,0
100.7
63.8
85.3
74.9
88.8
97.5
112.1
87.2
81.9
60.6
31.1
81.9
38.8
10.5
4.1
2.4
1.2
1.0
0.5
0.2

incidence
per 100 000

males

2
2
1
2 168

number of
cases
688
138
153
113
105
179
804
190
217
151
141
105
167
67
54
98
112
74
53
21
16
9

Gender

0.1
0.1
0.1
10.9

72.1
78.7
83.1
59.3
53.3
86.6
83.1
90,0
106.5
78.7
76.9
59.3
18.9
6.6
4.3
6.7
7,0
4.9
4.1
1.8
1.2
0.6

incidence per
100 000

females

0.1
0.1
0,0
100.0

31.7
6.4
7.1
5.2
4.8
8.3
37.1
8.8
10,0
7,0
6.5
4.8
7.7
3.1
2.5
4.5
5.2
3.4
2.4
1,0
0.7
0.4

%

3
2
1
3 144

number of
cases
886
188
207
139
164
188
846
211
234
161
142
98
197
452
309
160
121
69
47
25
18
8
0.2
0.1
0.1
13.5

77.9
90.1
94.2
60.9
69.6
76.5
75.5
84.8
98.4
72.5
67.5
48.8
20.2
40.6
21.8
8.9
5.9
3.7
3.1
1.8
1.2
0.4

incidence per
100 000

urban areas

0.1
0.1
0.0
100.0

28.2
6,0
6.6
4.4
5.2
6,0
26.9
6.7
7.4
5.1
4.5
3.1
6.3
14.4
9.8
5.1
3.8
2.2
1.5
0.8
0.6
0.3

%

3
1
1
2 747

number of
cases
646
128
142
103
119
154
861
195
223
166
157
120
260
487
253
97
58
42
22
8
4
4

Location

0.3
0.1
0.1
18,0

78.4
84.1
89.3
62.5
70,0
86.3
99.6
105.9
123.9
96.7
94.6
73.9
30.9
50.3
22,0
8.2
4.8
3.6
2.1
0.8
0.4
0.4

incidence
per 100 000

rural areas

Tab.2. Rubella in Poland 2014. Number of cases. incidence per 100 000 population. and percentage of cases by age. gender and location
Tab.2. Różyczka w Polsce w 2014 roku. Liczba przypadków, zapadalność na 100 000 procent przypadków według wieku i płci

0.1
0.0
0.0
100.0

23.5
4.7
5.2
3.7
4.3
5.6
31.3
7.1
8.1
6,0
5.7
4.4
9.5
17.7
9.2
3.5
2.1
1.5
0.8
0.3
0.1
0.1

%

6
3
2
5 891

number of
cases
1 532
316
349
242
283
342
1 707
406
457
327
299
218
457
939
562
257
179
111
69
33
22
12
0.2
0.1
0.1
15.3

incidence
per 100
000
78.1
87.6
92.1
61.6
69.8
80.6
86,0
93.8
109.4
83.1
79.4
60,0
25.1
45.1
21.9
8.6
5.5
3.7
2.7
1.4
0.9
0.4

Total

0.1
0.1
0.0
100.0

26,0
5.4
5.9
4.1
4.8
5.8
29,0
6.9
7.8
5.6
5.1
3.7
7.8
15.9
9.5
4.4
3,0
1.9
1.2
0.6
0.4
0.2

%
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Tab. 3. Rubella in Poland in 2008-2014. Number of cases and incidence per 100 000 population by gender and environment
Tab. 3. Różyczka w Polsce w latach 2008-2014. Liczba przypadków, zapadalność na 100 000 według płci i miejsca
zamieszkania
Gender

Woman

Man

Total

Environment
city
city < 20 000
city 20-49 000
city 50-99 000
city ≥ 100 000
rural areas
Total
city
city < 20 000
city 20-49 000
city 50-99 000
city ≥ 100 000
rural areas
Total
city
city < 20 000
city 20-49 000
city 50-99 000
city ≥ 100 000
rural areas
Total

Median 2008-2012
2013
Incidence per
Incidence per
Number
Number
100 000
100 000
1 067
8.7
2718
22.2
317
12.3
811
31.8
260
11.9
484
21.7
124
7.3
329
19.5
353
6.1
1094
19
844
11.1
2034
26.7
1 911
9.6
4752
23.9
2 282
20.6
16948
153.4
541
22.6
4533
190.5
373
18.8
3285
161.1
266
17.4
2616
169.4
734
14.4
6514
128.1
2 265
30.6
16848
222.1
4 777
25.6
33796
181.4
3 156
13.5
19666
84.4
766
15.5
5344
108.3
716
16.9
3769
88.3
400
12.5
2945
91.1
1 075
9.9
7608
70.1
3 107
20.5
18882
124.1
6 263
16.3
38548
100.1

Of the total number of rubella cases reported in
2014, 62.8 % involved children and young people
under 15, with the proportion of the cases of children
in the age group 0-4 years – 26 %, while children aged
5-9 years – 29 % (Tab. II). Unlike in 2013, when the
highest incidence was registered among people aged
15-19 years, in 2014 the highest incidence – regardless
of gender and the environment – were recorded among
children 5 and 6 years (respectively 93.8 and 109.4
per 100 000). The total share of cases in these two
age groups in the total number of registered cases
amounted to be approx. 14.7% .
In 2012 in Poland due to rubella a total of 50
people were hospitalized ie. 0.85 % of all patients
(from 0.14 % in the wielkopolskie voivodeship to 2.26
% in mazowieckie voivodeship) .
According to preliminary data of the Central
Statistical Office, in 2014 there were no registered
deaths from measles.
Laboratory diagnosis of rubella. The diagnosis of
rubella should be based on the result of the laboratory
testing. Laboratory diagnosis for each reported
suspected / rubella case is particularly important,
because the symptoms are similar to symptoms of many
346

2014
Incidence per
Number
100 000
1157
9.5
318
12.3
226
10.3
175
10.4
438
7.6
1011
13.2
2168
10.9
1987
18
476
19.9
390
19.4
400
26
721
14.2
1736
22.8
3723
20
3144
13.5
794
16
616
14.6
575
17.9
1159
10.7
2747
18
5891
15.3

Spośród ogółu zachorowań na różyczkę zgłoszonych w 2014 r., 62,8% dotyczyło dzieci i młodzieży
do lat 15, przy czym udział zachorowań dzieci w grupie wieku 0-4 lat wynosił 26%, a dzieci w wieku 5-9
lat - 29% (Tab. II). W 2014 roku, najwyższą zapadalność - niezależnie od płci i środowiska - odnotowano
wśród dzieci 5 i 6-letnich (odpowiednio 93,8 i 109,4
na 100 000), odmiennie niż w 2013 r. kiedy najwyższa
zapadalność zarejestrowana była wśród osób w wieku
15-19 lat. Łączny udział zachorowań w tych dwóch
grupach wieku, w ogólnej liczbie zarejestrowanych
przypadków, wyniósł ok. 14,7%.
Z powodu różyczki w 2012 r. hospitalizowano w Polsce ogółem 50 osób, tj. 0,85% wszystkich
chorych (od 0,14% w woj. wielkopolskim do 2,26%
w woj. mazowieckim). Według wstępnych danych
Głównego Urzędu Statystycznego, w 2014 roku nie
zarejestrowano zgonów z powodu różyczki.
Diagnostyka laboratoryjna różyczki. Rozpoznanie różyczki powinno opierać się na wyniku badania
laboratoryjnego. Diagnostyka laboratoryjna w stosunku do każdego zgłoszonego podejrzenia/przypadku różyczki ma szczególne znaczenie, gdyż objawy choroby
zbliżone są do objawów wielu chorób wysypkowych
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Różyczka w Polsce w 2014 roku

child skin rashes. According to the law on control of
infections and infectious diseases in humans (Act of 5
December 2008 on prevention and control of infections
and infectious diseases in humans, Dz.U.08.234.1570
with further amendments) laboratory testing of
suspected rubella cases can be performed in sanitaryepidemiological stations. According to the WHO
Rubella Elimination Program, each confirmed case of
rubella should additionally be tested in the National
Laboratory accredited by WHO. In Poland, a reference
center is Laboratory of Department of Virology NIPH
– NIH.
The sensitivity and specificity of rubella
diagnosis in Poland in 2014. In Poland, confirmation
of clinical diagnosis of rubella with laboratory tests
is still insufficient and makes an assessment of the
impact of introduced in 2003 universal vaccination
of all children against rubella difficult. In 2013, only
34 (0.6 %) cases were classified as confirmed and 4
(0.1%) as probable. The remaining 99.4% of cases
(5853) were reported on the basis of clinical symptoms.
(„Definitions of cases of infectious diseases for the
purpose of epidemiological surveillance”, Department
of Epidemiology NIZP-PZH).
Vaccinations against rubella and vaccination
coverage in 2014. Rubella vaccination in 2014
included the administration of two doses of MMR
vaccine. The vaccination schedule proposed in 2005
hasn’t been changed and consists of administration of
primary dose in 13-15 months and a booster dose at 10
years of age.
In 2014, rubella vaccine coverage among children
aged 3 years vaccinated decrease by 0.4 % compared
with previous year and was 97.0 %. (ranged from 94.9%
in mazowieckie voivodeship to 99.5% in warmińskomazurskie voivodeships). Vaccine coverage among
girls aged 13 years was 99.6 % ( form 99,0% in opolskie
voivodeship to 99,9% in voivodeships: dolnośląskie,
kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, warmińskomazurskie) and among girls aged 14 years – 99.5%
(from 99,2% in opolskie voivodeship to 100,0% in
warmińsko-mazurskie voivodeship).

wieku dziecięcego. W ramach realizacji ustawowego
obowiązku nadzoru epidemiologicznego nad różyczką
w Polsce (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o Zapobieganiu oraz Zwalczaniu Zakażeń i Chorób Zakaźnych
u Ludzi, Dz.U.08.234.1570 ze zm.) badania w jej kierunku wykonać można w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Zgodnie z założeniami Programu Eliminacji Odry i Różyczki w Regionie Europejskim WHO,
każdy przypadek potwierdzonej odry lub różyczki powinien dodatkowo zostać przebadany w Narodowych
Laboratoriach ds. Diagnostyki Odry i Różyczki, akredytowanych przez WHO. W Polsce rolę ośrodka referencyjnego pełni Laboratorium Zakładu Wirusologii
NIZP - PZH. 			
Czułość i swoistość rozpoznań różyczki w Polsce w 2014 r. W Polsce potwierdzanie rozpoznań klinicznych różyczki wynikami badań laboratoryjnych
jest nadal niedostateczne, co utrudnia ocenę wpływu
wprowadzonych w 2003 r. powszechnych szczepień
całej populacji dzieci przeciw różyczce. W 2014 r. zaledwie 34 (0,6%) zachorowania zakwalifikowano jako
przypadki potwierdzone, a 4 (0,1%) jako prawdopodobne. Pozostałe 99,4% zachorowań (5853 przypadki)
zgłoszono na podstawie objawów klinicznych (zasady
klasyfikacji przypadków: ,,Definicje przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego’’, Zakład Epidemiologii NIZP – PZH).
Wykonawstwo szczepień przeciw różyczce i stan
uodpornienia populacji w 2014r. Szczepienie przeciw różyczce w 2014 r. obejmowało podanie dwóch
dawek żywej, atenuowanej skojarzonej szczepionki
przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR). Schemat
dawkowania od 2005 r. pozostaje niezmieniony i zakłada podanie dawki podstawowej w 13-14 miesiącu
życia oraz dawki przypominającej w 10 roku życia.
W 2014 r. odsetek dzieci w 3. roku życia zaszczepionych przeciw różyczce wynosił w skali całego kraju 97,0 (w poszczególnych województwach od 94,9%
w mazowieckim do 99,5% w woj. warmińsko-mazurskim). Odsetek dziewcząt w 13 roku życia zaszczepionych przeciw różyczce wynosił w skali całego kraju
99,6% (od 99,0% w woj. opolskim do 99,9% w woj.
dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim,
warmińsko-mazurskim), a dziewcząt w 14. r.ż. –
99,6% (od 99,2% w woj. opolskim do 100,0% w woj.
warmińsko-mazurskim).

SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

High vaccination rate among girls effectively
prevents morbidity for congenital rubella. It is believed
that the epidemic of rubella, which appeared in Poland
in 2013, especially among young men, reduced the risk
of infection in women of childbearing age. However,
taking into account the percentage of vaccinated girls

Wysokie wykonawstwo szczepienia dziewcząt
skutecznie zapobiega zachorowaniom na różyczkę
wrodzoną. Uważa się, że epidemia wyrównawcza różyczki, która wystąpiła w 2013 roku w Polsce, głównie
wśród młodych mężczyzn, zmniejszyła ryzyko zakażeń kobiet w wieku rozrodczym. Jednak, biorąc pod
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below 100 % and the fact that pprox.. 50% of rubella
infection is subclinical, there is still a risk of getting
measles for women of childbearing age and the
occurrence of congenital rubella syndrome in infants.
In 2014 only 0.6% of rubella cases were confirmed
by laboratory tests, which means that 99.4 % of the
cases were reported exclusively on the basis of
the clinical picture. This situation requires rapid
improvement. Polish participation in the Programme
for the Elimination of Rubella commit to confirm
the diagnosis of clinical laboratory tests. Also,
the high percentage of lack of data on the state of
vaccinated patients with rubella is alarming. It makes
difficult to interpret the impact of vaccination on the
epidemiological situation of the disease .

1.
2.
3.
4.
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uwagę odsetek zaszczepienia dziewcząt poniżej 100%
oraz fakt, iż w ok. 50% zakażenia wirusem różyczki
przebiegają subklinicznie, wciąż istnieje ryzyko zachorowania na różyczkę dla kobiet w wieku rozrodczym oraz wystąpienia zespołu różyczki wrodzonej
u noworodków.
W 2014 r. zaledwie 0,6% zachorowań na różyczkę
potwierdzono badaniami laboratoryjnymi, czyli 99,4%
przypadków zgłoszono wyłącznie na podstawie obrazu klinicznego. Sytuacja ta wymaga szybkiej poprawy. Udział Polski w Programie Eliminacji Różyczki
zobowiązuje do potwierdzenia rozpoznań klinicznych
badaniami laboratoryjnymi. Niepokojący jest też duży
odsetek braku danych o stanie zaszczepienia chorych
na różyczkę. Utrudnia to interpretację wpływu szczepień na sytuację epidemiologiczną tej choroby.
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ABSTRACT
AIM OF THE STUDY. The aim of this study was to assess the epidemiology of meningitis and/or encephalitis
in Poland in 2014.
INTRODUCTION. In the last three years in Poland, about 3000 cases of meningitis and/or encephalitis of viral
or bacterial etiology were recorded annually.
MATERIALS AND METHODS. Assessment of the epidemiological situation of meningitis and/or encephalitis
in Poland in 2014, was based on the results of the analysis of epidemiological reports sent to the NIZP-PZH
by the Regional Sanitary-Epidemiological Stations published in the annual bulletin “Infectious diseases and
poisonings in Poland in 2014” and “Preventive immunizations in Poland in 2014”.
RESULTS. In 2014 in Poland 3488 cases of bacterial meningitis and/or encephalitis were recorded. Almost
61.3% of these were viral infections.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. In 2014, in comparison to 2013, a 1.1% increase in the number of cases
of meningitis and/or encephalitis was observed and 91% with viral etiology.
Key words: meningitis, encephalitis, epidemiology, Poland, 2014
STRESZCZENIE
WSTĘP. W latach 2010-2013, rejestrowano w Polsce rocznie około 3 000 zachorowań na zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej zachorowań na zapalenia opon mózgowordzeniowych i/lub zapalenia mózgu w Polsce, w 2014 r.
MATERIAŁ I METODA. Do przeprowadzenia oceny epidemiologicznej występowania zapaleń opon mózgowo rdzeniowych i/lub zapaleń mózgu wykorzystano wyniki analizy danych ze zbiorczych wywiadów epidemiologicznych
nadsyłanych do NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i publikowanych w biuletynach
rocznych: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce.” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce”.
WYNIKI. W roku 2014 na terenie Polski zarejestrowano ogółem 3 488 zachorowań na zapalenie opon mózgowordzeniowych i/lub zapalenie mózgu. Zachorowania o etiologii wirusowej stanowiły 61,3% ogółu zachorowań
na neuroinfekcje.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W roku 2014 zarejestrowano w Polsce 1,1% wzrost zachorowań na zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu w porównaniu do roku 2013, z czego większość (91%)
stanowią infekcje o etiologii wirusowej.
Słowa kluczowe: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, epidemiologia, Polska, rok 2014
*Article was written under the task No.6/EM/2015/Praca została wykonana w ramach zadania nr6/EM/2015 r.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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INTRODUCTION

WSTĘP

In the 2010-2013 years in Poland, about 3000
cases of meningitis and/or encephalitis of bacterial,
viral and/or aseptic etiology were recorded annually.
While inflammation of the brain is the most common
diseases of the central nervous system (CNS), bacterial
meningitis is believed to be the most severe of all
neuroinfections. Among the laboratory confirmed
cases of bacterial meningitis with known etiology,
Neisseria meningitides and Streptococcus pneumoniae
are the dominant pathogens. Tick-borne encephalitis is
the most common type of viral neuroinfections.

W latach 2010-2013, rejestrowano w Polsce rocznie
około 3 000 zachorowań na zapalenie opon mózgowo
- rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu bakteryjne, wirusowe i/lub aseptyczne. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stanowią najczęstszą postać chorób zakaźnych
układu nerwowego, natomiast bakteryjne zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych uznawane jest za najcięższą postać neuroinfekcji. Wśród potwierdzonych laboratoryjnie zachorowań na bakteryjne zapalenia opon mózgowo
- rdzeniowych i/lub mózgu o ustalonym czynniku etiologicznym dominowały zachorowania wywołane przez
Neisseria meningitidis oraz Streptococcus pneumoniae.
Najczęściej występującą neuroinfekcją wirusową jest
kleszczowe zapalenie mózgu.

AIM OF THE STUDY

CEL PRACY

The aim of the study was to assess the epidemiology of
meningitis and/or encephalitis in Poland in 2014 and
compare it to the situation in previous years.

Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej
występowania w Polsce zachorowań na zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenia mózgu w 2014 r.
oraz analiza porównawcza uzyskanych wyników z wynikami oceny sytuacji epidemiologicznej z lat ubiegłych.

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁY I METODY

The assessment of the epidemiological situation of
meningitis and/or encephalitis in Poland in 2014, was
based on the analysis of epidemiological interviews
sent to the NIZP-PZH by the Regional SanitaryEpidemiological Stations published in the annual
bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland
in 2014”and in the bulletin “Preventive Vaccinations in
Poland in 2014”(Czarkowski MP et al., Warsaw, 2015,
NIZP-PZH and GIS). Definitions of cases used in
surveillance were based on the document “Definitions
of cases of communicable diseases developed for
epidemiological surveillance used in years 2013-2014”
(Department of Epidemiology, NIZP-PZH). Analysis
of vaccine coverage against particular pathogens
was based on the recommendations “Immunization
Program for the year 2014” (Annex to the Statement
of the Chief Sanitary Inspector from 31 October 2013).

Do przeprowadzenia oceny epidemiologicznej występowania zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych
i/lub zapalenia mózgu wykorzystano wyniki analizy
danych ze zbiorczych wywiadów epidemiologicznych
nadsyłanych do NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczne i publikowanych w biuletynach rocznych: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2014
roku” (Czarkowski MP. i in., 2015, Warszawa, NIZP-PZH, GIS). Klasyfikacji zakażeń dokonano w oparciu
o definicje przypadków chorób zakaźnych opracowane
na potrzeby nadzoru epidemiologicznego (wersja z roku
2011, Zakład Epidemiologii, NIZP-PZH). Analiza wykonawstwa szczepień ochronnych przeciw wybranym
patogenom uwzględniła zalecenia „Programu Szczepień Ochronnych na rok 2014” (Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 31 października 2013 r.).

RESULTS

WYNIKI

In 2014 in Poland, 3 488 cases of meningitis and/ or
encephalitis were recorded (incidence rate 9,06 per 100
000 population), which is higher by 1.1% compared
to 2013 (Tab. I). Meningitis cases constitute 77% of
all disease cases. Viral infections were the cause of
61.3% of all registered neuroinfections. Among all
viral neuroinfections with known etiology, the most
common was tick-borne encephalitis (58.21%).

W roku 2014 na terenie Polski zarejestrowano ogółem 3 488 zachorowań na zapalenie opon mózgowo
-rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu (zapadalność 9,06
na 100 tys.), co stanowi wzrost o 1,1% w stosunku do
roku 2013 (Tab. I). Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stanowią 77% ogółu zachorowań. Zachorowania
o etiologii wirusowej były przyczyną 61,3% ogółu zachorowań na neuroinfekcje. Wśród określonych neuroinfekcji wirusowych dominowało (58,21%) wirusowe
zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (kzm).
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Tab. I. Meningitis and encephalitis in Poland in 2010-2014. Number of cases and incidence per 100 000
population by etiological agent
Tab. I. Zapalenia opon mózgowych i/lub mózgu w Polsce w latach 2009-2014. Liczba zachorowań i zapadalność
na 100 000 mieszkańców wg czynnika etiologicznego
2010
Etiological agent

2011

2012

2013

2014

No of
cases

Inc.
rate

No of
cases

Inc.
rate

No of
cases

Inc.
rate

No of
cases

Inc.
rate

No of
cases

Inc.
rate

Neisseria meningitidis

146

0.38

193

0.5

165

0.43

163

0.42

122

0.32

Haemophilus influenzae

11

0.03

11

0.03

11

0.03

9

0.02

11

0.03

Streptococcus pneumoniae

180

0.47

192

0.5

145

0.38

195

0.51

197

0.51

bacterial specified

148

0.39

139

0.36

128

0.33

144

0.37

149

0.39

bacterial unspecified

361

0.95

353

0.92

310

0.80

353

0.92

245

0.64

viral specified*

371

0.98

284

0.74

344

0.89

330

0.86

335

0.87

viral unspecified

1248

3.26

1154

3.01

1271

3.30

1108

2.88

1581

4.11

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

other and unspecified

598

1.57

589

1.53

714

1.85

815

2.12

848

2.20

total

3063

8.03

2915

7.59

3088

8.01

3117

8.10

3488

9.06

postvaccinal

* including encephalitis transmitted by ticks
Source: Infectious diseases and poisonings in Poland in 2014, Warsaw, 2015. NIPH-NIH, CSI.

Table II. Meningitis and encephalitis in Poland in 2014. Number of cases and incidence per 100 000 population by
etiological agent and voivodeship
Tabela II. Zapalenia opon mózgowych i/lub mózgu w Polsce w 2014 r. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000
mieszkańców wg czynnika etiologicznego i województw
Bacterial meningitis and/or encephalitis
Voivodeship
Neisseria Haemophilus
meningitidis influenzae

specified
other
Streptococcus
total
and
pneumoniae specified and
unspecified*
unspecified
liczba
zap. liczba zap. liczba zap. liczba zap. liczba zap. liczba
197
0.51 394
1.02 724 1.88 1241 3.22 195 0.51 815
14
0.48
24
0.83
48 1.65
65 2.23
11 0.38
60
8
0.38
26
1.24
37 1.77 112 5.36
1 0.05
26
10
0.46
16
0.74
33 1.53
12 0.56
5 0.23
26
7
0.69
13
1.27
25 2.45
8 0.78
0 0.00
5
21
0.84
30
1.20
59 2.35
43 1.71
3 0.12
37
13
0.39
26
0.77
48 1.43
93 2.76
3 0.09
88
23
0.43
43
0.81
84 1.58 106 1.99
18 0.34 156
5
0.50
16
1.60
23 2.29
61 6.08
5 0.50
32
5
0.23
23
1.08
32 1.50
54 2.54
0 0.00
53
5
0.42
14
1.17
21 1.76 238 19.94 109 9.13
28
24
1.04
23
1.00
65 2.83 202 8.79
1 0.04
46
15
0.33
64
1.39
91 1.98
68 1.48
2 0.04
94
11
0.87
16
1.26
31 2.45
14 1.11
4 0.32
32
8
0.55
16
1.11
30 2.08
35 2.42
31 2.14
16
18
0.52
30
0.86
62 1.79
87 2.51
2 0.06
97
10
0.58
14
0.81
35 2.04
43 2.50
0 0.00
19

liczba zap. liczba zap.
122 0.32
11
0.03
10 0.34
0
0.00
2. Kujawsko-pomorskie
1 0.05
2
0.10
3. Lubelskie
7 0.33
0
0.00
4. Lubuskie
5 0.49
0
0.00
8 0.32
0
0.00
9 0.27
0
0.00
7. Mazowieckie
17 0.32
1
0.02
8. Opolskie
1 0.10
1
0.10
9. Podkarpackie
4 0.19
0
0.00
10. Podlaskie
2 0.17
0
0.00
11. Pomorskie
18 0.78
0
0.00
9 0.20
3
0.07
4 0.32
0
0.00
4 0.28
2
0.14
15. Wielkopolskie
13 0.37
1
0.03
16. Zachodniopomorskie
10 0.58
1
0.06
*neuroinfections viral excluding TBE
Source: Infectious diseases and poisonings in Poland in 2014, Warsaw, 2015, NIPH-NIH, CSI.
Polska

Meningitis
and
encephalitis
specified
and
Tick-borne
unspecified
encephalitis

Viral meningitis and/or
encephalitis

zap.
2.12
2.06
1.24
1.21
0.49
1.48
2.62
2.93
3.19
2.49
2.35
2.00
2.05
2.53
1.11
2.80
1.11
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MENINGITIS AND ENCEPHALITIS
OF BACTERIAL ETIOLOGY

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH I ZAPALENIE MÓZGU O ETIOLOGII
BAKTERYJNEJ

In 2014 in Poland, 724 cases of bacterial meningitis
and/or encephalitis were recorded (incidence rate 1,88
per 100.000 population) (Tab. II), which is 16.1%
less than in 2013. Cases of disease occurred in all
regions of the country. The highest number of cases
was recorded in Śląskie province - 91 cases (incidence
rate 1.98 per 100.000 population), the lowest number
in Podlaskie province – 21 cases (incidence rate 1.76
per 100.000 population). In 2014, incidence rate was
the highest in the Pomorskie province – 2.83 per
100.000 population (similarly as in 2013), and the
lowest rate was in Małopolskie province – 1.43 per
100.000 population (Tab. II).
In 2014, as in 2013, the incidence rate among
men (2.45 per 100.000 population) was higher than
the incidence rate among women (1.34 per 100.000
population). Incidence rate in rural and urban areas was
similar (1.92 vs. 1.82 per 100.000 population in urban
and rural areas respectively) (Tab. III).The highest
incidence rate was recorded in the group of children
under 4 years of age - 7.54 per 100 000 population,
with the observed decrease by 16.7% compared to
2013. In the remaining age groups incidence rate was
below 2 per 100.000 population.

W roku 2014 w Polsce zarejestrowano 724 zachorowania (zapadalność 1,88 na 100 tys.) na zapalenie opon
mózgowo - rdzeniowych i/lub mózgu o etiologii bakteryjnej (Tab. II), tj. o 16,1% mniej niż w roku 2013.
Zachorowania zgłoszono we wszystkich województwach. Najwięcej przypadków zarejestrowano w województwie śląskim - 91 (zapadalność 1,98 na 100 tys.),
najmniej w województwie podlaskim - 21(zapadalność
1,76 na 100 tys.). Zapadalność w roku 2014 była najwyższa w województwie pomorskim (podobnie jak
w roku 2013) – 2,83 na 100 tys., najniższa - 1,43 na 100
tys. w województwie małopolskim (Tab. II).
W 2014 roku, podobnie jak w 2013, zapadalność
mężczyzn (2,45 na 100 tys.) była wyższa niż zapadalność kobiet (1,34 na 100 tys.). Uwzględniając miejsce
zamieszkania utrzymuje się porównywalna zapadalność mieszkańców wsi i miast (1,92 vs. 1,82 na 100
tys. w miastach i na wsiach odpowiednio) (Tab. III).
Utrzymuje się najwyższa zapadalność w grupie dzieci
do 4 r.ż.- 7,54 na 100 tys., ze spadkiem liczby przypadków o 16,7% w stosunku do roku 2013. W pozostałych
grupach wiekowych zapadalność była na poziomie poniżej 2 na 100 tys.

Table III. Meningitis and encephalitis in Poland in 2013 – 2014, incidence per 100 000 population by gender and environment
(urban/rural)
Tabela III. Zapalenia opon mózgowych i/lub mózgu w Polsce w latach 2013-2014 r.- zapadalność na 100 000 mieszkańców
według płci i środowiska
Diagnosis
Bacterial meningitis and encephalitis
Viral meningitis and encephalitis*
Tick-borne encephalitis

Year

Total

2013

Environment

Male

Female

Urban

Rural

2.24

2.62

1.89

2.24

2.24

2014

1.88

2.45

1.34

1.92

1.82

2013

3.15

3.64

2.68

3.25

2.98

2014

2.73

2.86

3.42

3.26

2.98

2013

0.59

0.71

0.48

0.52

0.69

2014

0.52

0.71

0.32

0.41

0.65

Out of 724 cases of bacterial meningitis and/or
encephalitis 330 (45.6%) was caused by one of the
three pathogens: Neisseria meningitidis, Streptococcus
pneumoniae and Haemophilus influenzae (Tab. II).
In this group meningococcal and pneumococcal
infections constitute 96.7%. Among children and
adolescents up to 19 years dominated disease etiology
was N. meningitidis (80 cases, 65.6% of meningococcal
total cases). Almost 80% of pneumococcal infections
were recorded in people over the age of 25 (157 cases,
79.7% of pneumococcal total cases) (Tab. IV).
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Sex

Spośród 724 przypadków bakteryjnego zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenia mózgu
330 (45.6%) wywołane były przez jeden z trzech drobnoustrojów: Neisseria meningitidis, Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae (Tab. II). W tej
grupie zakażenia meningokokowe i pneumokokowe
stanowiły 96.7%. Wśród dzieci i młodzieży do 19 r.ż.
dominowały zachorowania o etiologii N. meningitidis
(80 zachorowań, 65.6% ogółu zakażeń meningokokowych). Prawie 80% zakażeń pneumokokowych zarejestrowano u osób powyżej 25 r.ż. (157 zachorowań,
79.7% ogółu zakażeń S. pneumoniae) (Tab. IV).
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Neisseria meningitidis. In 2014, there were 122
cases of meningococcal meningitis (incidence rate 0.32
per 100 000 population). Compared to 2013 (163 cases)
it is a decrease of 25,6%. Incidence rate in urban areas
was higher than in rural areas – 0.34 and 0.28 per 100
000 population, respectively. The highest number of
disease cases - 18 was observed in Pomorskie province
(incidence rate 0.78 per 100 000 population). The lowest
number – 1 was in Kujawsko-Pomorskie province and
Opolskie province (incidence rate 0,05 and 0,1 per
100 000 population). The highest incidence rate was
in Pomorskie province – 0.78 per 100 000 population
and lowest in Kujawsko-Pomorskie – 0.05 per 100.000
population (Tab. II). Most cases occurred in January
(12.7%) and February (15.3%).

Neisseria meningitidis. W 2014 r. zarejestrowano
122 zachorowania (zapadalność 0,32 na 100 tys.) na meningokokowe zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych,
co w porównaniu z rokiem 2013 (163 zachorowania) stanowiło spadek o 25,6%. Zapadalność w miastach była
wyższa niż na wsiach i wyniosła odpowiednio 0,34 oraz
0,28 na 100 tys. Najwięcej zachorowań wystąpiło w województwie pomorskim - 18 (zapadalność 0,78 na 100
tys.), najmniej w województwie kujawsko-pomorskim
i opolskim - 1 (zapadalność 0,05 i 0,1 na 100 tys. odpowiednio). Zapadalność była najwyższa w województwie
pomorskim - 0,78 na 100 tys., najniższa w województwie
kujawsko-pomorskim - 0,05 na 100 tys. (Tab.II). Nasilenie zachorowań meningokokowych wystąpiło w miesiącach zimowych: styczeń (12,7%) i luty (15,3%).

Table IV. Meningitis and encephalitis in Poland in 2014. Number of cases and incidence per 100 000 population by etiology
and age group.
Tabela IV. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu w Polsce w 2014 r. Liczba zachorowań wg czynnika
etiologicznego i wieku.
Age group (years)
Etiological agent
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-44 45-64 65 i > total
Neisseria meningitidis
53
8
6
13
8
19
13
2
122
Haemophilus influenzae
3
1
0
0
0
2
3
2
11
Streptococcus pneumoniae
21
8
6
1
4
40
81
36
197
other bacterial specified and unspecified

71

17

10

19

19

77

106

75

394

number
bacterial
total
Inc. rate
Viral specified and unspecified

148
7.54
60

34
1.71
85

22
1.21
104

33
1.59
140

31
1.21
135

138
1.16
390

203
1.94
205

115
1.99
92

724
1.88
1211

3

2

4

16

17

68

91

26

227

Tick-borne encephalities

Serological group of N. meningitidis was identified
in 83 cases (68%). As in the previous years, the most
frequently isolated serogroup was type B – 55 cases
(45%). Serogroup C was detected in 26 cases (21%). In
one case serogroup W135 was recorded. Serogroup Y
occurred in one case. For 39 cases (32%) the serotype
was not determined.
In 2014, 52 036 people were vaccinated against
N. meningitidis, which is more by 8.4% than in 2013
(48.000 people). The majority of vaccinated individuals
were children and young people up to 19 years of age
(91.2%).
In Poland, four types of vaccine against N.
meningitidis are available: monovalent C, monovalent
B, bivalent A+C and quadrivalent A+C+Y+W135.
According to the Immunization Program for the
year 2014, vaccination against N. meningitidis was
recommended and can be used from 2 months of age.
Haemophilus influenzae type B. The number of
meningitis and/or encephalitis due to Haemophilus
influenzae type B remains at a low level - 11 cases
(incidence rate 0.03 cases per 100.000 population)

Grupę serologiczną N. meningitidis określono
w 83 przypadkach (68%) (Tab. V). Najczęściej izolowanym serotypem, podobnie jak w ciągu ostatnich
lat, jest N. meningitidis grupy B, odpowiedzialny za
55 zachorowań (45%). W latach 2000-2014- odsetek
izolacji serotypu grupy B przewyższał izolacje serotypu grupy C- z wyjątkiem lat 2006-2008. Serotyp C
był przyczyną 26 zachorowań (21%). U jednej osoby
stwierdzono szczep serologiczny W135. W jednym
przypadku potwierdzono szczep Y. Serotyp nie został
określony w 39 przypadkach (32%).
W roku 2014 zaszczepiono przeciw N. meningitidis 52 036 osób, tj. o 8,4% więcej niż w roku 2013
(48 000 osób). Dzieci i młodzież do 19 r.ż, stanowili
91,2% ogółu zaszczepionych osób.
W Polsce dostępne są cztery rodzaje szczepionek
przeciw N. meningitidis: monowalentna C, monowalentna B, dwuwalentna A+C oraz czterowalentna
A+C+Y+W-135. Zgodnie z Programem Szczepień
Ochronnych w 2014 r. szczepienia przeciw meningokokom są zalecane i mogą być stosowane od 2 m.ż.
Haemophilus influenzae typu B. Liczba zachorowań na zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu
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(Tab. II). In 2014 registered cases occurred in 7
provinces. The highest number of cases were recorded
in Śląskie province - 3 (incidence rate 0.07 per 100.000
population). A total of 7 cases (63.6%) was reported
among people over 24 years of age, 81.6% of which
were individuals living in urban areas. Incidence rate
among 0-4 years old was 0.15 per 100.000 population
(Tab. IV)

wywołanych przez H. influenzae typu B utrzymuje
się na niskim poziomie - 11 zachorowań (zapadalność
0,03 na 100 tys.) (Tab. II). W roku 2014 zachorowania wywołane przez H.influenzae zarejestrowano w 7
województwach, najwięcej w województwie śląskim
- 3 (zapadalność 0,07 na 100 tys.). Zgłoszono 7 zachorowań (63,6%) osób powyżej 24 r.ż., z czego 81,8%
stanowili mieszkańcy miasta.

Table V. Serotypes of Neisseria meningitidis in 1993-2014 in Poland
Tabela V. Typy serologiczne Neisseria meningitidis stwierdzane w Polsce w latach 2000-2014
Year

Neisseria
meningitidis
n

Confirmed
serotypes
(%)

cases
serotypes
1993
168
13
7.73
1994
163
37
22.7
1995
151
49
32.5
1996
144
43
29.9
1997
140
51
36.4
1998
129
54
41.9
1999
121
47
38.8
2000
110
39
35.5
2001
100
25
25
2002
90
22
24.4
2003
76
39
51.3
2004
119
69
58
2005
135
77
57
2006
148
83
56.1
2007
224
170
76
2008
220
186
85
2009
190
164
86.3
2010
146
129
88.4
2011
193
154
79.1
2012
165
131
79.4
2013
163
140
85.9
2014
122
83
68
*A serotype non confirmed in reference laboratory

Serotypes of Neisseria meningitidis
A*

B

C

D

other

mixed

5
2
3
1
2
2
3
6
2
2
1
1
2
-

10 (77%)
24 (65%)
38 (78%)
30 70%)
40 (78%)
47 (87%)
40 (85%)
32 (82%)
16 (64%)
13 (59%)
20 (51%)
41 (59%)
37 (48%)
35 (42%)
77 (46%)
87 (46%)
79 (48%)
67 (52%)
89 (46%)
70 (42%)
100 (61%)
55 (45%)

3 (23%)
8 (22%)
8 (16%)
10 (23%)
9 (18%)
5 (9%)
5 (11%)
7 (18%)
7 (28%)
7 (32%)
14 (36%)
19 (27%)
35 (45%)
41 (49%)
80 (48%)
89 (47%)
74 (45%)
56 (43%)
62 (32%)
56 (34%)
37 (23%)
26 (21%)

1
-

2
2
1
2
3
3
5
6
1
4
5
3
3
2
2

6
8
5
1
2
1
-

In 2014, vaccine coverage of 2 years old (primary
vaccination) against Haemophilus influenzae ranged
from 97.2% (Małopolskie province) to 99.6%
(Warmińsko-Mazurskie
province).
Moreover,
vaccination against H. influenzae (not included in
the recommendations of “Immunization Program
in 2014”) was performed in 3248 persons (decrease
by 52.2% compared to 2013), 73.7% of which were
children under 4 years of age.
Vaccination against Haemophilus influenzae type B
has been introduced as mandatory vaccination in 2007
for children below 2 years of age and children up to 6
years from high risk groups who were not vaccinated
according to the normal schedule after 7 weeks of age.
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W roku 2014 stan zaszczepienia 2-latków (szczepienie pierwotne) przeciw H. influenzae w poszczególnych województwach zawierał się w przedziale od
97,2% (województwo małopolskie) do 99,6% (województwo warmińsko-mazurskie). Ponadto szczepienia
zalecane przeciw H. influenzae typu B (poza kalendarzowymi szczepieniami dzieci) wykonano u 3 248
osób (co stanowi spadek o 52,2% w stosunku do roku
2013), 73,7% stanowiły dzieci poniżej 4 r.ż.
Od roku 2007 szczepienie przeciw H. influenzae typu
B jest obowiązkowe dla dzieci do 2 r.ż. oraz dla dzieci do
6 r.ż., które są narażone w sposób szczególny na zakażenie, a nie zostały zaszczepione w cyklu podstawowym od
7 t.ż. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na
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According to the Immunization Program for 2014 full
vaccination course includes 4 doses: at 2, 4 and 6 months
(primary vaccination) and one booster dose given at
2 years of age. For children younger than 6 years who
were not vaccinated according to normal schedule,
vaccination against N. meningitidis was recommended
to prevent meningitis, sepsis and epiglottitis. For people
with immunodeficiency, vaccination was recommended
according to individual medical indications.
Streptococcus pneumoniae. In 2014, 197 cases of
meningitis and/or encephalitis caused by Streptococcus
pneumoniae were recorded (incidence rate 0.51 per 100
000 population), and was more by 3.7% in comparison
to 2013 (195 cases) (Tab. I). The highest number of
cases - 24 was recorded in Pomorskie voivodeship
(12.2%) where also the highest incidence rate was
observed (1,04 per 100 000 population) (Tab. II).
The lowest incidence rate in 2014 (0.23 per 100.000
population) was recorded Podkarpackie voivodeship.
The number of meningitis and/ or encephalitis cases due
to Streptococcus pneumoniae was higher in urban areas
(61.9%, incidence rate 0.52 per 100 000 population).
Similarly as in years 2010-2013, people over 25 years
of age accounted for the majority of cases (79.7%), of
those, persons 45-64 years old accounted for 51.6% of
cases. Cases in the age group 0-4 years amounted to
10.7% and incidence rate in this age groups was the
highest – 1.07 per 100 000 population (Tab. IV).
In 2014, in Poland 199 362 people were vaccinated
against Streptococcus pneumoniae, which is lower by
0.9% in comparison to 2013. Predominated among
those vaccinated were children under 4 years of
age (92.6%). The highest vaccine coverage was in
Mazowieckie voivodeship (20.5%).
According to the Immunization Program for 2014,
vaccination against Streptococcus pneumoniae was
mandatory only for babies age 2 months - 5 years
of age within high-risk groups with specific medical
indications. However, it was recommended for people
over 65 years of age, children up to 5 years of age in
other at-risk groups and adults at risk.
MENINGITIS AND ENCEPHALITIS
OF VIRAL ETIOLOGY
In 2014, there were 1 916 cases of neuroinfections
of viral etiology (incidence rate 4.8 per 100 000
population), which is 33,2% more in comparison to
2013 (Tab. II). In this group the most common (95%)
was viral meningitis (1 820 cases, incidence rate 4.7
per 100 000 population). Cases with known etiology
constituted 29.3% of all neuroinfections, of these:
34.7% were cases of tick-borne encephalitis, 59%
cases of enteroviral meningitis and 4.1% meningitis
and/or encephalitis caused by herpes simplex viruses.

rok 2014 pełny cykl szczepień zakłada podanie 4 dawek:
w 2, 4 i 6 miesiącu życia (szczepienie podstawowe) oraz
jednej dawki uzupełniającej podawanej w 2 r.ż. Szczepienie zalecano dzieciom do 6 r.ż., niezaszczepionym
w ramach szczepień obowiązkowych dla zapobiegania
zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy
i zapaleniom nagłośni oraz osobom z zaburzeniami odporności według indywidualnych wskazań.
Streptococcus pneumoniae. W 2014 r. we wszystkich województwach zarejestrowano ogółem 197 zachorowań (zapadalność 0,51 na 100 tys.) na zapalenie opon
mózgowo - rdzeniowych i/lub mózgu wywołanych przez
S. pneumoniae, w 2013r. było 195 zachorowań (Tab. I).
Najwięcej, tj. 24 przypadki zarejestrowano w województwie pomorskim (12,2%), gdzie stwierdzono również
najwyższą zapadalność (1,04 na 100 tys.). (Tab. II). Najniższa zapadalność w 2014 r. (0,23 na 100 tys.) wystąpiła
w województwie podkarpackim. Liczba zachorowań na
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i/lub mózgu wywołanych przez S. pneumoniae była wyższa w miastach
(61,9%); zapadalność 0,52 na 100 tys. Podobnie jak w latach 2010-2013 zachorowało więcej osób powyżej 25 r.ż.
(79,7%), w tej grupie najliczniej reprezentowane były
osoby w wieku 45-64 lata (51,6%). Zachorowania dzieci
w grupie wieku 0-4 lata stanowiły 10,7%; (Tab. IV.).
W roku 2014 zaszczepiono przeciw S. pneumoniae
199 362 osoby, co stanowi spadek w stosunku do roku
2013 o 0,9%. Ponad 90 procent (92,6%) osób szczepionych stanowią dzieci do 4 r.ż. Najwyższy odsetek
zaszczepionych w kraju (20,5%) przypada na województwo mazowieckie.
Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych
w 2014 roku, szczepienie przeciw S. pneumoniae było
obowiązkowe dla dzieci od 2 m.ż. do 5 r.ż. z grup podwyższonego ryzyka ze szczególnymi wskazaniami
zdrowotnymi. Natomiast było zalecane osobom dorosłym z grup ryzyka, osobom powyżej 65 r.ż. oraz dzieciom do 5 r.ż. z grup ryzyka innych niż wymienione
dla szczepień obowiązkowych.
ZAPALENIE OPON
MÓZGOWO-RDZENIOWYCH I ZAPALENIE
MÓZGU O ETIOLOGII WIRUSOWEJ
W roku 2014 zarejestrowano ogółem 1 916 przypadków neuroinfekcji o etiologii wirusowej (zapadalność
4,98 na 100 tys.), co stanowi 33,2% wzrost w stosunku
do roku 2013. (Tab. I). W tej grupie najczęściej (95%)
diagnozowano wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (1820 przypadków; zapadalność 4,7 na 100
tys.). Przypadki określone stanowiły 29,3% (562) ogółu
neuroinfekcji wirusowych, w tym: 34,7% kleszczowe
zapalenie mózgu (kzm), 59% enterowirusowe zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych, 4,1% opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu.
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Similarly as in the years 2012-2013, the highest
incidence rate of neuroinfections of viral etiology was
recorded in Podlaskie voivodeship (19.94 per 100 000
population).
Tick-borne encephalitis (TBE): In 2014, there
were 195 cases of tick-borne encephalitis reported in
13 of the 16 provinces (Tab. II) - the incidence rate
was 0.51 cases per 100.000 population. In comparison
to 2012 it was an increase by 32 cases (14.1%). As in
the years 2011-2013, the highest number of cases was
noted in north-eastern part of Poland - in Podlaskie
voivodeship (55.9% of total cases) and WarmińskoMazurskie province (15.9% of total cases). The
incidence rate in these provinces was respectively:
9.13 and 2.14 cases per 100 000 and was lower in
comparison to 2013. The incidence rate in other
voivodeships was reported to be no higher than 0.5 per
100 000 population (Tab. II). After peak 2009 (0.92
cases per 100 000 population), there is a decreasing
trend in incidence (Fig. 1).

Najwyższą zapadalność na neuroinfekcje o etiologii wirusowej odnotowano, podobnie jak w latach
2012-2013, w województwie podlaskim (19,94 na 100
tys.). (Tab. II).
Kleszczowe zapalenie mózgu (kzm). W 2014 r. zgłoszono ogółem 195 zachorowań na kleszczowe zapalenie
mózgu (A84) z 13 na 16 województw (Tab. II); zapadalność wyniosła 0,51 na 100 tys. W porównaniu do roku
2013 było to mniej o 32 zachorowania (14,1%). Najwięcej
przypadków, podobnie jak w latach 2011-2013, zarejestrowano na obszarach północno-wschodniej Polski, w województwie podlaskim (55,9% ogółu zachorowań) oraz
warmińsko-mazurskim (15,9% wszystkich zachorowań).
Zapadalność na kzm w tych województwach wyniosła
odpowiednio: 9,13 oraz 2,14 i była znacznie niższa niż
w roku 2013. W pozostałych województwach zapadalność
na kzm nie przekraczała 0,5 na 100 tys. (Tab. II). Od roku
2009, w którym zarejestrowano najwyższą zapadalność
roczną na kzm (0,92 na 100 tys. mieszkańców), zapadalność wykazuje tendencję spadkową (Ryc. 1).

Fig.1. Tick-borne encephalitis in Poland, 2002-2014. Incidence per 100 000 population
Ryc. 1. Kleszczowe zapalenie mózgu w Polsce w latach 2003-2014. Zapadalność na 100 000 mieszkańców

Fig. 2. Seasonal distribution of tick-borne encephalitis in Poland in 2010-2014
Ryc. 2. Sezonowy rozkład zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu w Polsce w 2010-2014.

More cases were registered in summer and autumnal
season - from May to November, with the peak in July
- October. In 2014, similar like in 2010 and 2013, two
peaks in incidence were observed (Fig. 2).
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Liczba zachorowań na kzm wzrosła w sezonie letnim i jesiennym - od maja do listopada, ze szczytem
w okresie lipiec-październik. W 2014 r. obserwowano
dwugarbną krzywą sezonowości zachorowań podobnie jak w roku 2010 i 2013. (Ryc. 2).
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According to the case definition of tick-borne
encephalitis, there were 130 confirmed cases (66.6%),
65 probable cases (33.3%). Tick bite was reported in
114 cases (58.4%), and within this group confirmed
cases accounted for 66.6%. The age in these cases
ranged from 2 years of age to 82 years (mean age- 48.7
years, median- 52.5 years). More cases occurred in
men (67.7%).
In 2014, 25 550 people received full primary
vaccination course against tick-borne encephalitis
or booster dose, and it was 1 593 people less than in
2013. Similar to 2012-2013, the highest number of
vaccinated people was in Mazowieckie province 7147, the lowest in Lubuskie province - 398 people.
The vaccine coverage was highest in Podlaskie 0.24.
The lowest vaccine coverage was in Pomorskie and
Podkarpackie province - 0.03.
In 5 provinces: Dolnośląskie, Małopolskie,
Mazowieckie, Śląskie and Wielkopolskie, vaccine
coverage was higher among children and youth (0-19
years) than in adults (>20 years)
According to the Immunization Program in 2014,
vaccination against TBE (3 doses of primary vaccination
and booster dose every 3-5 years) is recommended to
people living in or traveling to endemic areas.

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją przypadków
kzm, zarejestrowano 130 (66,6%) przypadków potwierdzonych oraz 65 (33,3%) przypadków prawdopodobnych.
114 osób (58,4%) zgłosiło ukłucie przez kleszcza, przypadki potwierdzone stanowiły w tej grupie 66,6%. Wiek osób,
u których rozpoznano kzm był w przedziale od 2 do 82 lat
(średnia wieku - 48,7 roku, mediana 52,5 roku). Przeważały zachorowania mężczyzn (67,7%).W roku 2014 dawkę
szczepionki przeciw kzm kończącą cykl szczepienia podstawowego lub dawkę przypominającą otrzymało łącznie
25 550 osób, tj. o 1593 osoby mniej (5,9%) w porównaniu
do roku 2013. (Ryc. 3). Najwięcej osób, podobnie jak w latach 2012-2013 zaszczepiono w województwie mazowieckim 7147, natomiast najmniej w województwie lubuskim
- 398 osób. Odsetek osób zaszczepionych był najwyższy
w województwie podlaskim - 0,24, najniższy w województwach pomorskim i podkarpackim - 0,03. W pięciu
województwach: dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim w grupie osób zaszczepionych większy odsetek stanowiły dzieci i młodzież (0-19
lat). Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok
2014, Ministerstwo Zdrowia zalecało szczepienia przeciw
kzm (3 dawki podstawowe oraz dawki przypominając co
3-5 lat) osobom przebywającym czasowo lub stale na terenach o nasilonym występowaniu choroby.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

In 2014, in comparison to 2013, a 1.1% increase in
the number of cases of meningitis and/or encephalitis
was observed, 91% of the cases are ones of viral etiology.
At the same time/simultaneously a significant decrease
in the number of cases of bacterial etiology has been
observed. These cases include meningococcal meningitis,
which might be the result of the introduction of vaccination
against serogroup B into Immunization Programme.
It is still be observed that an increase in the number
of meningitis and/or encephalitis caused by Streptococcus
pneumoniae and the decrease of the number of people
vaccinated against Streptococcus pneumonia, therefore, an
introduction of mandatory vaccinations against invasive
pneumococcal disease for all children should be postulated.

W roku 2014 zarejestrowano w Polsce niewielki
wzrost (1,1%) zachorowań ogółem na zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu w porównaniu
do roku 2013, większość (91%) stanowiły infekcje o etiologii wirusowej. Jednocześnie zarejestrowano istotny spadek zachorowań o etiologii bakteryjnej, w tym meningokokowe zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, co może
wynikać z faktu wprowadzenia w tym roku do Programu
Szczepień Ochronnych szczepień przeciwko serogrupie B.
Nadal rejestruje się wzrost liczby zgłaszanych zapaleń opon mózgowo - rdzeniowych i/lub mózgu wywołanych przez S. pneumoniae oraz spadek liczby osób szczepionych przeciw S. pneumoniae, dlatego postuluje się
wprowadzenie szczepień obowiązkowych przeciw inwazyjnej chorobie pneumokokowej dla wszystkich dzieci.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. The aim of the study is to assess the epidemiological situation of salmonellosis in Poland in 2014
in comparison to the previous years.
MATERIAL AND METHODS. The evaluation was based on the data from the bulletin “Infectious diseases and
poisoning in Poland 2014”, information from the laboratories of sanitary-epidemiological stations and reports
from the epidemiological investigations in outbreaks of salmonellosis, sent by the sanitary-epidemiological
stations to the Department of Epidemiology, as well as the data from the Department of Demographic Studies of
the Central Statistical Office. Cases were classified according to the definitions adopted in the UE.
RESULTS. In 2014, a total number of 8 392 cases of salmonellosis derived from animals were reported, including
8 197 cases of intestinal salmonellosis and 195 cases of extraintestinal. The total incidence was 21.8/100 000.
Almost 96% of the cases met the criteria for a confirmed case. The number of registered cases was, for the first
time since many years, higher than in the previous year, but still lower than the median for 2008-2012. A very
high percentage (approximately 70%) of hospitalizations remains among patients diagnosed with salmonellosis.
Approximately 33% of all cases in outbreaks of salmonellosis were hospitalized. The highest incidence was
among children under the age of 5 years. Salmonellosis was reported as the cause of death for 13 patients. In
2014 there were 171 outbreaks reported with Salmonella as an etiological agent. Majority of them were small
outbreaks limited to the family in singular household, and the total number of cases in those outbreaks amounted
to 1 229 people. In Poland the most common etiological agent of salmonellosis is (and have been for many years)
S. Enteritidis.
CONCLUSIONS. In 2014, the first time in many years, an increase was recorded in the annual number of
cases of salmonellosis. A very high percentage of hospitalizations for salmonellosis cases indicates a relatively
rare practice among GPs in ordering laboratory testing in patients presenting with gastroenteritis. This causes
significant underreporting of salmonellosis in throughout the country and indicates the need to introduce
mechanisms which would make laboratory testing for salmonellosis as a recommended practice.
Key words: salmonella, intestinal salmonellosis, extraintestinal salmonellosis, epidemiology, Poland, 2014
STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej salmonelozy w Polsce w 2014 r. w porównaniu z latami wcześniejszymi.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono na podstawie danych z biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce 2014”, informacji z laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych i z formularzy dochodzeń
epidemiologicznych w ogniskach salmonelozy, nadesłanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii oraz danych pochodzących z Departamentu Badań Demograficznych Głównego Urzędu
Statystycznego. Zachorowania były kwalifikowane zgodnie z obowiązującymi definicjami przypadku.

*Article was written under the task No.6/EM/2015/Praca została wykonana w ramach zadania nr6/EM/2015 r.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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Salmonelozy w Polsce w 2014 roku

WYNIKI. W 2014 r. zarejestrowano w Polsce łącznie 8 392 zachorowania na salmonelozy odzwierzęce, w tym
8 197 przypadków salmonelozy jelitowej i 195 pozajelitowej. Zapadalność wyniosła ogółem 21,8 na 100 000
ludności. Prawie 96% zachorowań spełniało kryteria przypadku potwierdzonego. Liczba zarejestrowanych zachorowań była po raz pierwszy od wielu lat wyższa niż w poprzedzającym roku, choć niższa niż mediana za lata
2008-2012. Nadal utrzymuje się bardzo wysoki odsetek (około 70%) hospitalizacji osób z rozpoznaną salmonelozą. W ogniskach odsetek ten stanowił około 33% wszystkich zachorowań. Na salmonelozy chorują przede
wszystkim dzieci w wieku poniżej 5 lat. Salmonelozę, jako przyczynę zgonu wskazano u 13 osób. W 2014 r.
zgłoszono 171 ognisk, w których czynnikiem etiologicznym były pałeczki Salmonella. W większości były to
małe ogniska rodzinne, a łączna liczba osób chorych w nich wyniosła 1 229 osób. Najczęstszym czynnikiem
etiologicznym salmoneloz w Polsce od lat jest S. Enteritidis.
WNIOSKI. W roku 2014 po raz pierwszy od wielu lat zarejestrowano wzrost liczby przypadków salmoneloz.
Bardzo wysoki odsetek hospitalizacji salmoneloz wskazuje na bardzo rzadkie zlecanie przez lekarzy pierwszego
kontaktu badań laboratoryjnych u chorych z nieżytem żołądkowo-jelitowym. Wpływa to na znaczne niedorejestrowanie salmonelozy w kraju i świadczy o konieczności wprowadzenia mechanizmów, które wymagałyby
zlecanie wykonania badań laboratoryjnych w tych przypadkach przez lekarzy podstawowej opiece zdrowotnej.
Słowa kluczowe: salmonelozy, salmonelozy jelitowe, salmonelozy pozajelitowe, epidemiologia, Polska, 2014
INTRODUCTION

WSTĘP

Salmonella in the European Union (EU), is the
second most frequent bacterial agent responsible for
illnesses with gastroenteritis. In 2014, there were 88
715 cases of human salmonellosis reported in the EU,
with the incidence of 23.4 /100 000 (1). In Poland,
however, salmonellosis is still the most common
among bacterial diseases causing gastroenteritis.
In Poland, both intestinal and extraintestinal
salmonellosis reporting is mandatory within the routine
surveillance.
The purpose of the study is to assess the
epidemiological situation of salmonellosis in Poland
in 2014 in comparison to the previous years.

Pałeczki Salmonella są w Unii Europejskim (UE)
drugim spośród bakteryjnych czynników etiologicznych odpowiedzialnych za występowanie zachorowań
przebiegających z nieżytem żołądkowo-jelitowym.
W roku 2014 łącznie w UE zgłoszono 88,715 przypadków zachorowań ludzi na salmonellozy, co dało
zapadalność 23,4 na 100 tys. populacji (1). W Polsce
natomiast salmonellozy są nadal najczęstszą jednostką
chorobową wśród chorób bakteryjnych wywołujących
nieżyt żołądkowo-jelitowy.
W Polsce obowiązkowi zgłoszenia podlegają zarówno salmonelozy jelitowe jak i pozajelitowe.
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
salmonelozy w Polsce w 2014 r. w porównaniu z latami wcześniejszymi

MATERIAL AND METHODS
The presentation of epidemiological situation
of salmonellosis in Poland in 2014 was based on the
data from the annual bulletins “Infectious diseases and
poisoning in Poland in 2014” (NIPH-PZH, GIS, Warsaw
2015) and from earlier years, the data provided by the
sanitary-epidemiological stations in the application:
Registry of Epidemic Outbreaks (ROE) from
epidemiological investigations performed in outbreaks
caused by Salmonella and from the information from
laboratories of sanitary-epidemiological stations
submitted to the Department of Bacteriology in NIPHNIH (2). The triple classification of cases of intestinal
salmonellosis is based on the case definitions adopted
by the European Commission decision of 28th of April
2008, amending Decision 2002/253/EC and introduced
into the routine surveillance in Poland in 2009.

MATERIAŁ I METODY
Do przedstawienia sytuacji epidemiologicznej
salmoneloz w Polsce w 2014 r. posłużono się danymi z rocznego biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia
w Polsce w 2014 roku” (NIZP-PZH, GIS, Warszawa 2015) i wcześniejszych, danymi zamieszczanymi
przez stacje sanitarno-epidemiologiczne w aplikacji
Rejestr Ognisk Epidemicznych (ROE), z dochodzeń
epidemiologicznych w ogniskach spowodowanych
pałeczkami Salmonella oraz informacji z laboratoriów
stacji sanitarno-epidemiologicznych przesyłanych do
Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH (2). Klasyfikacja
zachorowań na salmonelozy jelitowe odbywa się na
podstawie definicji przypadku przyjętej przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 28 kwietnia 2008 r.
zmieniającej decyzję 2002/253/EC i wprowadzonej do
rutynowego nadzoru w Polsce w 2009 r.
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RESULTS

WYNIKI

In Poland, in 2014 a total number of 8 392 cases
of zoonotic salmonellosis were reported, with the
incidence of 21,8/100 000 (Tab. I). For the first time
in several years, an increase in the number of cases
was noted in comparison to the previous year, and
this number has increased by over 10% comparing
to the previous year (3). Currently, it is difficult to
indicate the exact cause of such an increase. One of
the potential reasons for the increase of the number of
registered cases can be the regulation (ordinance) of
the Minister of Health “On biological pathogens being
the subject for notification, the model forms for the
reports of positive test results and the circumstances
of notifications” entering into force (issued in April
2014), which task is (among others) to seal the system
of epidemiological surveillance throughout the country
(4). In comparison to 2013 number of reported cases
has increased by 814 cases, but when compared to the
median for the years 2008-2012 it was 580 cases less.
Percentage of hospitalization is still very high, and
remains at about 70% for more than 10 years (Fig. 1).
It is worth to note that percentage of hospitalizations
cases in the early 90s was a little over 40%. As with
many other disease high percentage of hospitalizations
indicates a significant underreporting of salmonellosis
as the cause of diseases with gastroenteritis. This is the
result of the healthcare system lacking the ability of
encouraging GPs to order laboratory testing in patients.

W 2014 r. w Polsce zarejestrowano ogółem 8 392 zachorowania na salmonelozy odzwierzęce, co dało zapadalność 21,,8 na 100 000 ludności (Tab. I). Po raz pierwszy
od kilku lat zarejestrowano wzrost liczby przypadków
w porównaniu do poprzedniego roku i liczba ta wzrosła
o ponad 10% w stosunku do liczby przypadków zgłoszonych w roku 2013 (3). Obecnie trudno jest jednoznacznie
stwierdzić przyczynę takiego wzrostu. Jednym z potencjalnych powodów wzrostu liczby rejestrowanych przypadków może być wejście w kwietniu 2014 r. rozporządzenia
Ministra Zdrowia „w sprawie biologicznych czynników
chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku
biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń”, którego zadaniem jest
miedzy innymi uszczelnienie systemu nadzoru epidemiologicznego w kraju (4). W porównaniu z 2013 r. zgłoszono
o 814 przypadków więcej, ale w stosunku do mediany za
lata 2008-2012 o 580 mniej zachorowań. Nadal odsetek
hospitalizacji jest bardzo wysoki i utrzymuje się od ponad
10 latach, na poziomie około 70% (Ryc. 1.). Odsetek ten na
początku lat 90. wynosił niewiele ponad 40%. Jak w wielu
innych jednostkach chorobowych wskazuje to na znaczne niedorejestrowanie salmoneloz jako przyczyny chorób
przebiegających z nieżytem żołądkowo-jelitowym. Jest to
wynikiem braku mechanizmu w systemie opieki medycznej nad pacjentem w kraju zachęcającego lekarza pierwszego kontaktu do zlecania wykonania badań laboratoryjnych u osób chorych.
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Fig. 1. Salmonellosis in Poland in 1994-2014. Incidence per 100,000 population and percent of hospitalized
Ryc. 1. Salmonelozy w Polsce w latach 1994-2014. Zapadalność na 100 000 ludności i odsetek hospitalizowanych

As in previous years, most of the registered cases
of salmonellosis met the criteria of confirmed case they accounted for 95.8% of all reported salmonellosis
cases (Tab. II).
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Podobnie jak we wcześniejszych latach większość
zarejestrowanych zachorowań na salmonelozy spełniało kryteria przypadku potwierdzonego – stanowiły one
95,8% wszystkich zgłoszonych salmoneloz (Tab. II).
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struje się w okresie od grudnia do końca marca.

Table I. Salmonellosis in Poland in 1985-2014. Number of cases, incidence per 100,000 population, percentage of
hospitalization and number of deaths
Tabela I. Salmonelozy w Polsce w latach 1985-2014. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności, procent
hospitalizowanych oraz liczba zgonów
Intestinal salmonellosis 1)
Year
1985-1989 3)
1990-1993 3)
1994-1998 3)
1999-2003 3)
2004-2009 3)
2009
2010
2011
2012
2013
2014

No. of
cases
26 622
26 455
26 675
20 575
13 210
8 855
9 549
8 652
8 267
7 407
8 197

Incidence
rate
70.7
69.2
69.0
53.8
34.6
23.2
25.0
22.5
21.5
19.2
21.3

% hosp.
37.9
46.9
52.1
66.7
70.6
69.3
69.7
69.4
69.0
72.0
69.2

Extraintestinal salmonellosis 2)
No. of
cases
22 726
19 243
64
93
140
117
183
161
177
171
195

Incidence
rate
67.5
50.3
0.17
0.24
0.37
0.31
0.48
0.42
0.46
0.44
0.51

%
hosp.
48.7
48.0
93.9
90.1
91.1
93.2
86.3
93.2
89.3
87.7
93.3

Total
No. of
cases
49 242
45 784
26 739
20 688
13 362
8 972
9 732
8 813
8 444
7 578
8 392

Incidence
%
rate
hosp.
130.7
42.9
119.8
47.3
69.2
52.2
54.1
66.8
35.0
70.8
23.5
69.6
25.5
70.0
22.9
69.9
21.9
69.4
19.7
72.4
21.8
69.7

No. of
death
17
10
3
6
6
6
4
3
7
10
13

1) change in registration: until 1993 only food poisoning, since 1994, food poisoning and other gastrointestinal infections
2) change in registration: up to 1993 other salmonellosis than food poisoning, since 1994, only extraintestinal infections
3) medians
1) zmiana w rejestracji: do 1993 r. wyłącznie zatrucia pokarmowe, od 1994 r. zatrucia pokarmowe oraz inne zakażenia żołądkowo-jelitowe
2) zmiana w rejestracji: do 1993 r. inne salmonelozy niż zatrucia pokarmowe, od 1994 r. wyłącznie zakażenia pozajelitowe
3) mediany
Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, MoH/CSI. Warsaw. Annual Reports: 1985-2014
Źródło danych: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warszawa, Roczniki 1985-2014

In 2014 a significant increase in the incidence of
salmonellosis (at least 5% compared to the previous
year) was recorded in 9 voivodeships - the largest
increase in Opolskie and Małopolskie – for more than

W 2014 r. znaczący wzrost zapadalności na salmonelozy odzwierzęce ogółem (przynajmniej o 5%
w porównaniu do roku poprzedniego) zanotowano w 9
województwach - największy w województwach opol361
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40% (Tab. III), while in Zachodniopomorskie there
was a significant decrease in incidence of more than
40%.
In 2014 there were 195 cases of extraintestinal
salmonellosis reported (incidence 0.51/100 000),
which was 24 cases more than in 2013 (177 cases) and
34 more than the median for the years 2008-2012.

skim i małopolskim - o ponad 40% (Tab. III). Natomiast w województwie zachodniopomorskim nastąpił
wyraźny znaczący spadek zapadalności, ponad 40%.
W 2014 r. zarejestrowano 195 zachorowań na salmonelozy pozajelitowe (zapadalność 0,51 na 100 000), co
jest o 24 przypadki więcej niż w 2013 r. (177 przypadków) i o 34 więcej niż wynosi mediana za lata 2008-2012.

Table II. Salmonellosis in Poland in 2014. Number of cases and percentage by case definition and voivodeship
Tabela II. Salmonelozy w Polsce w 2014 r. Liczba i procentowy udział zachorowań wg kategorii definicji przypadku i województw
Voivodeship

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

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

Cases of salmonellosis
probable
confirmed

Total

No. of cases

%

No. of cases

%

No. of cases

%

354
9
25
72
2
3
14
131
12
7
35
23
8
13
-

4.2
2.5
5.2
11.9
2.0
0.4
1.6
8.2
2.0
2.3
7.1
3.4
3.4
2.0
-

8 038
348
455
535
99
697
842
1 476
181
576
299
461
655
230
372
639
173

95.8
97.5
94.8
88.1
98.0
99.6
98.4
91.8
100.0
98.0
97.7
92.9
96.6
96.6
100.0
98.0
100.0

8 392
357
480
607
101
700
856
1 607
181
588
306
496
678
238
372
652
173

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Data sources: Annual reports on cases of infectious diseases and poisonings in Poland (MZ-56)
Źródło danych: Roczne sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach (MZ-56) nadesłane
do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne

Like in previous years, salmonellosis most
frequently affected children under the age of 5.
and the highest incidence 227/100 000 occurred in
children under 2 years of age. While the extraintestinal
salmonellosis was diagnosed most commonly in
children under 1 year of age (Tab. IV).
According to the data of CSO (Central Statistical
Office), in 2014 there were 13 deaths in which
salmonellosis was the underlying cause, including two
deaths which occurred in outbreaks.
In 2014, within the surveillance of food-borne
diseases 171 outbreaks caused by Salmonella were
reported. In those outbreaks total number of 1 229
people fell ill (14.6% of all registered cases of
intestinal salmonellosis). More than 74% of outbreaks
occurred in households. There were 7 outbreaks
reported with 25 or more cases. In three of them more
than 50 persons got sick (Tab. V). In the 140 outbreaks
(82% of all reported) S. Enteritidis was the etiological
agent, in three S. Typhimurim, also in three S. Infantis.
One outbreak was caused by S. Virchow, also one by
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Podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej na salmonelozy chorowały dzieci w wieku poniżej 5 lat, a najwyższa zapadalność 227 na 100 000 wystąpiła u dzieci
w 2. roku życia. Natomiast salmonelozy pozajelitowe najczęściej rozpoznawano u dzieci w 1. roku życia (Tab. IV).
Wg danych GUS w 2014 r. stwierdzono 13 zgonów, w których salmoneloza była wyjściową przyczyną zgonu, w tym dwa zgony wystąpiły w ogniskach.
W roku 2014 w ramach nadzoru nad chorobami przenoszonymi drogą pokarmową zgłoszono 171
ognisk spowodowanych pałeczkami Salmonella.
W ogniskach tych zachorowało ogółem 1 229 osób,
co stanowi 14,6% wszystkich zarejestrowanych przypadków salmonelozy jelitowej. Ponad 74% ognisk wystąpiło w domach/mieszkaniach prywatnych. Ognisk,
w których zachorowało 25 lub więcej osób, zgłoszono łącznie 7, w trzech z nich zarejestrowano ponad 50
chorych (Tab. V). W 140 ogniskach (82% wszystkich
zgłoszonych) czynnikiem etiologicznym była S. Enteritidis, a w trzech S. Typhimurim, również w trzech S.
Infantis oraz po jednym ognisku S. Virchow, S. Ken-

Salmonellosis in Poland in 2014

Salmonelozy w Polsce w 2014 roku
tucky, S. Livingstone. W porównaniu do ponad 70%
hospitalizowanych osób spośród wszystkich zgłoszonych zakażonych odzwierzęcymi pałeczkami Salmonella w 2014 r., w ogniskach odsetek hospitalizacji jest
zdecydowanie niższy i wynosił około 33%.
Informacje na temat ognisk zakażeń pokarmowych
wywołanych przez pałeczki Salmonella zamieszczono
w opracowaniu pt. „Zatrucia i zakażenia pokarmowe”.

S. Kentucky, and one by S. Livingstone. Compared to
percentage of hospitalizations among all reported cases
of salmonellosis in 2014 (more than 70%), this number
in outbreaks was much lower (approximately 33%).
More information on outbreaks of food infections
caused by Salmonella may be found in the article
“Foodborne infections and intoxications in Poland in
2014”.

Table III. Salmonellosis in Poland in 2008-2014. Number of cases and incidence per 100,000 population by voivodeship
Tabela III. Salmonelozy w Polsce w latach 2008-2014. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg województw
Salmonellosis - total

Voivodeship

2008-2012
(median)

2013

Extraintestinal salmonellosis
2014

2008-2012
(median)

2013

2014

InciNo. of
dence
cases
rate

No. of
cases

InciInciInciInciInciNo. of
No. of
No. of
No. of
dence
dence
dence
dence
dence
cases
cases
cases
cases
rate
rate
rate
rate
rate

8 972

23.5

7 578

19.7

8 392

21.8

161

0.42

171

0.44

195

0.51

1. Dolnośląskie

337

11.7

304

10.4

357

12.3

5

0.17

5

0.17

11

0.38

2. Kujawsko-pomorskie

562

26.8

543

25.9

480

23.0

11

0.52

15

0.72

11

0.53

3. Lubelskie

583

26.8

489

22.6

607

28.2

2

0.09

6

0.28

5

0.23

4. Lubuskie

162

16.0

139

13.6

101

9.9

6

0.59

4

0.39

4

0.39

5. Łódzkie

652

25.7

520

20.7

700

27.9

6

0.24

9

0.36

6

0.24

6. Małopolskie

756

22.6

596

17.8

856

25.4

10

0.30

10

0.30

11

0.33

7. Mazowieckie

1 794

34.3

1 159

21.8

1 607

30.2

17

0.33

30

0.57

34

0.64

8. Opolskie

154

15.0

123

12.2

181

18.1

4

0.39

4

0.40

9

0.90

9. Podkarpackie

639

30.0

609

28.6

588

27.6

7

0.33

5

0.23

7

0.33

10. Podlaskie

342

28.7

308

25.7

306

25.6

5

0.42

7

0.59

3

0.25

11. Pomorskie

606

27.4

578

25.2

496

21.6

10

0.45

18

0.79

17

0.74

12. Śląskie

675

14.5

529

11.5

678

14.8

27

0.58

21

0.46

22

0.48

13. Świętokrzyskie

288

22.6

173

13.6

238

18.8

4

0.31

1

0.08

10

0.79

14. Warmińsko-mazurskie

387

27.1

516

35.6

372

25.7

6

0.41

7

0.48

4

0.28

15. Wielkopolskie

684

19.8

701

20.2

652

18.8

18

0.53

16

0.46

27

0.78

16. Zachodniopomorskie

342

19.8

291

16.9

173

10.1

9

0.53

13

0.76

14

0.81

POLAND

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annual Reports: 2008-2014
Źródło danych: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS, Warszawa. Roczniki 2008-2014

In 2014 S. enteritidis remained the most common
etiologic factor among 5 most frequent serotypes
causing disease in all voivodeships both in outbreaks
and sporadic cases (Tab. V and VI). This serotype
has caused nearly 76% of all registered cases of
salmonellosis. S. Typhimurium in 2014. was on the
second most frequent etiological factor on this list.
In addition, there was a significant increase in cases
caused by S. Infantis (a total of 205 cases, comparing
to 82 in 2013 (Tab. VI).

W roku 2014 z 5 serotypów najczęściej powodujących zachorowania, głównym czynnikiem etiologicznym we wszystkich województwach zarówno w ogniskach, jak i zachorowaniach sporadycznych, pozostawała S. Enteritidis (Tab. V i VI). Ten typ serologiczny
spowodował prawie 76% wszystkich zarejestrowanych
zachorowań na salmonelozy. W 2014 S. Typhimurium
była na drugiej pozycji na liście wykrytych serotypów.
Ponadto zarejestrowano znaczący wzrost zachorowań
spowodowanych S. Infantis – łącznie 205 przypadków,
w roku 2013 było ich 82. (Tab. VI)
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W 2014 r. spadł nieznacznie odsetek izolatów,
w których nie określono typu serologicznego pałeczek
Salmonella – w roku 2014 wyniósł on 14%, tak samo
jak w roku 2012, a w 2013 – 16%. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja w województwie pomorskim, w którym jest on od wielu lat bardzo wysoki chociaż w 2014
r. spadł do 48,6% w porównaniu do 2013, w którym stanowił ponad 58% wszystkich izolatów. Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim serotypu nie określono w 34% a w łódzkim w 26% izolatów.

In 2014 the percentage of isolates with not known
serotype of Salmonella slightly decreased (in 2014 it
was 14%, just as in 2012, whereas in 2013 it was 16%).
Particularly worrying is the situation in Pomorskie
voivodeship, where this percentage is being very high
for many years (however in 2014 it also decreased
to 48.6% compering to the 2013 when it amounted
for 58% of all isolates). Moreover, in KujawskoPomorskie voivodeship serotype was not found in 34%
and in Łodzkie in 26% of the isolates.

Table IV. Salmonellosis in Poland in 2008-2014. Number of cases, incidence per 100,000 population, and percentage of
cases by age
Tabela IV. Salmonelozy w Polsce w latach 2008-2014. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i udział
procentowy wg wieku
Salmonellosis - total
Age
group
Total
0
1
2
3
4
0-4
5-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60 +

2008-2012
(median)
InciNo. of
dence
cases
rate
8 972 23.52
891 209.76
1 071 267.59
824 199.64
643 174.81
521 136.95
3 862 194.30
1 148 64.38
734 16.44
680 10.93
550 9.87
425 8.63
674 11.73
1 091 15.60

2013
InciNo. of
dence
cases
rate
7 578 19.68
506 137.58
812 206.91
681 167.89
602 141.89
494 114.08
3 095 152.98
1 229 64.45
649 16.13
441 7.67
438 7.09
295 6.07
481 8.60
950 11.64

2014
%
100.0
6.7
10.7
9.0
7.9
6.5
40.8
16.2
8.6
5.8
5.8
3.9
6.3
12.5

InciNo. of
dence
cases
rate
8 392 21.81
536 148.59
859 226.77
781 198.85
655 161.48
631 148.76
3 462 176.44
1 502 75.70
743 19.05
413 7.44
411 6.55
323 6.57
445 8.13
1 093 12.98

%
100.0
6.4
10.2
9.3
7.8
7.5
41.3
17.9
8.9
4.9
4.9
3.8
5.3
13.0

Extraintestinal salmonellosis
2008-2012
2013
(median)
InciInciNo. of
No. of
No. of
dence
dence %
cases
cases
cases
rate
rate
161 0.42 171 0.44 100.0 195
11
2.86
2
0.54
1.2
10
7
1.65
2
0.51
1.2
5
3
0.69
6
1.48
3.5
4
1
0.26
1
0.24
0.6
2
2
0.48
1
0.23
0.6
25
1.21
12
0.59
7.0
21
5
0.27
3
0.16
1.8
4
5
0.11
4
0.10
2.3
5
5
0.08
2
0.03
1.2
5
6
0.11
9
0.15
5.3
8
11
0.22
18
0.37 10.5
8
29
0.50
32
0.57 18.7
37
69
0.90
91
1.12 53.2 107

2014
Incidence %
rate
0.51 100.0
2.77
5.1
1.32
2.6
1.02
2.1
0.49
1.0
1.07 10.8
0.20
2.1
0.13
2.6
0.09
2.6
0.13
4.1
0.16
4.1
0.68 19.0
1.27 54.9

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annual Reports: 2008-2014
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS, Warszawa. Roczniki 2008-2014
Table V. Salmonellosis in Poland in 2014. Outbreaks of foodborne infections caused by Salmonella involving 25 cases and more.
Tabela V. Salmonelozy w Polsce w 2014 r. Charakterystyka największych ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych wywołanych
przez pałeczki Salmonella (25 i więcej zachorowań w ognisku)
Number
of cases

Number of hospitalization

(of which children age 0-14)

Etiological agent
Setting of outbreak
(Salmonella serotype)
occurance

Place of outbreak
occurance
voivodeship

district

Month

84 (17)

20 (3)

Infantis

Weeding House

lubelskie

parczewski

June

77 (45)

7 (6)

Enteritidis

Outdoor event

mazowieckie

siedlecki

May

51 (50)

3 (3)

Enteritidis

Kindergarten

małopolskie

Kraków

September

43 (43)

2 (2)

Enteritidis

School

mazowieckie

Warszawa

September

31 (31)

1 (1)

Enteritidis

Kindergarten

lubelskie

bialski

May

26 (23)

10 (10)

Enteritidis

Kindergarten

podlaskie

Białystok

October

26 (26)

5 (5)

Enteritidis

Kindergarten

mazowieckie

Warszawa

July

Data sources: Forms from the outbreaks study of food poisonings and intestinal infections sent to the Department of Epidemiology of NIPH-NIH by sanitary-epidemiological stations
Źródło danych: Formularze z opracowania ognisk zatruć pokarmowych i zakażeń żołądkowo jelitowych nadesłane do
Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez stacje sanitarno-epidemiologiczne
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Table VI. Salmonellosis in Poland in 2013-2014. Number of cases by serotype and province
Tabela VI. Salmonelozy w Polsce w latach 2013-2014. Liczba zachorowań wg typu serologicznego pałeczek Salmonella
oraz województw

Total
Enteritidis
Typhimurium
Infantis
Virchow
Mbandaka
Newport
Agona
Livingstone
Derby
Kentucky
Schleissheim
Stanley
Indiana
Bredeney
Coeln
Kottbus
Tshiongwe
Other
Not determined

607 101 700 856 1 607 181 588 306 496
442 84 464 773 1 266 165 528 222 238
17 7 25 25
57
7 24 30 6
82 3
7
9
18
4 14 21 2
4
1
2
6
16
1
5
9
1
1
1
4
3
2
1
1
1
1
17
4
1
3
1
1
1
2
1
1
1
2
3
3
3
2
1
4
4
1
3
1
3
3
1
2
1
1
5
1
1
1
2
2
4
3
10
1
4
4
4
53 1 184 20 214
3
3 10 241

Zachodniopomorskie

Wielkopolskie

Warmińskomazurskie

Świętokrzyskie

Śląskie

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

480
273
28
7
2
1
1
1
3
164

Małopolskie

357
293
30
8
1
1
1
1
3
2
17

Łódzkie

2014
8 392
6 405
326
205
61
28
24
18
15
13
12
10
10
9
6
6
5
5
61
1 173

Lubuskie

2013
7 576
5 746
336
82
23
35
3
23
1
18
18
14
10
4
6
4
2
70
1 181

Lubelskie

Poland

Kujawskopomorskie

Serotype of
Salmonella

Dolnośląskie

Voivodeship

678 238 372 652 173
480 183 287 578 129
17 7
20 21
5
14 1
4
8
3
4
3
2
3
1
11 1
1
1
1
2
2
3
1
3
11
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
4
1
6
1
4
7
4
131 37 50 26 19

Data sources: Annual reports on salmonellosis cases by an etiological agent and age sent to the Department of Epidemiology, NIPH-NIH by the provincional sanitary-epidemiological station
Źródło: Roczne sprawozdania o zachorowaniach na salmonelozy wg czynnika etiologicznego i wieku nadesłane do
Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
Table VII. Salmonellosis in Poland in 2014. Number of cases by serotype and age
Tabela VII. Salmonelozy w Polsce w 2014 r. Liczba zachorowań wg typu serologicznego pałeczek Salmonella oraz wieku
Serotype of
Salmonella
Total
Enteritidis
Typhimurium
Infantis
Virchow
Mbandaka
Newport
Agona
Livingstone
Derby
Kentucky
Schleissheim
Stanley
Indiana
Bredeney
Coeln
Kottbus
Tshiongwe
Other
Not determined

Total
No of cases
8 392
6 405
326
205
61
28
24
18
15
13
12
10
10
9
6
6
5
5
61
1 173

Age group
%
0
1
2
100,0 536 859 781
76,3 383 659 621
3,9
22 39 32
2,4
20 13 7
0,7
4
3
3
0,3
6
5
2
0,3
5
1
1
0,2
5
2
1
0,2
3
0,2
0,1
2
1
1
0,1
5
1
0,1
3
1
0,1
1
3
0,1
2
0,1
2
0,1
2
0,1
0,7
4
7
14,0 72 124 108

3
655
527
27
3
1
1
1
1
1
93

4
0-4
5-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
631 3 462 1 502 743 413 411 323 445 1 093
533 2723 1258 573 270 297 229 321 734
12 132
28
28
25
17
12
23
61
3
46
15
17
27
24
14
26
36
1
12
3
9
9
3
7
3
15
2
15
2
1
3
1
1
5
8
2
1
5
5
1
2
1
9
1
1
1
6
3
11
1
1
1
2
9
5
2
1
2
2
6
1
1
1
1
4
1
1
3
1
1
5
1
1
2
2
1
1
2
2
3
1
2
1
2
1
4
2
14
4
6
5
6
5
8
13
76 473 185
92
61
53
52
59
198

Data sources: Annual reports on salmonellosis cases by an etiological agent and age sent to the Department of Epidemiology, NIPH-NIH by the provincional sanitary-epidemiological station
Źródło: Roczne sprawozdania o zachorowaniach na salmonelozy wg czynnika etiologicznego i wieku nadesłane do Zakładu
Epidemiologii NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
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Table VIII. Salmonellosis in Poland in 2014. Results of bacteriological examinations of different groups of persons: cases,
convalescents, carriers, contacts, food staff and others
Tabela VIII. Salmonelozy w Polsce w 2014 r. Wyniki badań bakteriologicznych w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella
prowadzonych w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych wg grup badanych osób
Tested groups

Number of tested
people

Number of people positive for Sallmonella

Total
(%)
S. Typhi
S. Paratyphi
other Salm.
Shigella
Cases
18 757
1 297
6.9
1 297
4
Convalescents
6 557
2 758
42.1
1
2 757
4
Carriers
4 894
2 760
56.4
4
1
2 755
6
Contacts
11 843
1 097
9.3
1 094
Professionals
421 717
964
0.2
1
963
16
Other
8 810
30
0.3
30
Data sources: Annual reports on results of laboratory tests for Salmonella and Shigella sent to the Department of Bacteriology,
NIPH-NIH by the provincional sanitary-epidemiological station
Źródło: Roczne sprawozdania z badań laboratoryjnych w kierunku zakażeń wywołanych przez pałeczki Salmonella i Shigella
nadesłane do Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne

In 2014, the number of people working with food who
were tested for Salmonella was comparable to the one
from years 2011- 2013, and the percentage of people with
a positive test result was 0.2%, the same as in 2013 and
2012, and lower than in 2011 and 2010, which amounted
respectively for - 0.3% and 0.5%. (Tab. VIII).

W roku 2014 liczba osób pracujących z żywnością,
badanych w kierunku pałeczek Salmonella była porównywalna z latami 2011-2013, a odsetek osób z dodatnim
wynikiem badania wyniósł 0,2%, był taki sam jak w roku
2013 i 2012, i był mniejszy niż w latach 2011 i 2010, w których wyniósł odpowiednio – 0,3% i 0,5%. (Tab. VIII).

SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. In Poland a total number of cases of zoonotic
salmonellosis reported 2014 was 8 392 (incidence:
21.8/100 000). It indicates an increase in the number
of registered cases compared to the previous
year. It may be due to the ordinance of 2014 in
which an obligation to report positive results by
microbiology laboratories was introduced.
2. Throughout the country the most common etiologic
factor in both outbreaks and sporadic cases is S.
Enteritidis, and accounts for 76% of all Salmonella
cases.
3. High proportion of hospitalizations (about 70% of
all registered cases persisting since 2003 indicates
that diagnostic microbiology testing are rarely
performed by the GPs in the course of diagnostic
process when patient is presenting with diarrheal
disease. This suggests that salmonellosis (as
other gastrointestinal diseases) are not frequently
enough investigated and registered in Poland. It is
necessary to develop an appropriate mechanism to
provide financing for such testing, which would
promote performing it more frequently.

1. W 2014 r. w Polsce zarejestrowano ogółem 8 392
zachorowania na salmonelozy odzwierzęce (zapadalność 21,8 na 100 000 ludności). Wskazuje
to na wzrost liczby rejestrowanych przypadków
w porównaniu do roku poprzedniego a może być
spowodowane rozporządzeniem z 2014 r. wprowadzającym obowiązek zgłaszania wyników dodatnich przez laboratoria diagnostyczne.
2. Na terenie całego kraju najczęstszym czynnikiem
etiologicznym zarówno w ogniskach, jak i przypadkach sporadycznych, jest S. Enteritidis, a udział
zachorowań wywołanych przez ten typ serologiczny w ogólnej liczbie zachorowań na salmonelozy
w Polsce wyniósł prawie 76%.
3. Utrzymywanie się od 2003 r. wysokiego odsetka hospitalizacji (około 70% wszystkich rejestrowanych
przypadków) chorych na salmonelozy świadczy
o niewykonywaniu badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób biegunkowych przez lekarzy pierwszego kontaktu. Sugeruje to, że salmonelozy podobnie
jak inne choroby przebiegające z nieżytem żołądkowo-jelitowym w Polsce nie są w pełni zdiagnozowane i zarejestrowane. Konieczne jest wypracowanie
odpowiedniego mechanizmu finansowania takich
badań, który promowałby ich zlecanie.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. The aim of the study is to present the epidemiological situation of yersiniosis in Poland in 2014
and compare it with the situation in the previous years.
MATERIAL AND METHODS. The evaluation was based on analysis of data from the annual bulletins
“Infectious diseases and poisoning in Poland” for the period 2009-2014 (MP Czarkowski et al., National
Institute of Hygiene and GIS – Chief Sanitary Inspectorate), interviews of individual yersiniosis cases, sent by
the sanitary-epidemiological stations from the whole country and the data on deaths from the Department of
Demographic Studies of the Central Statistical Office.
RESULTS. In 2014 in Poland 244 cases of yersiniosis were recorded (0.63/100 000). Among them 241 infections
were caused by Y. enterocolitica and 3 by Y. pseudotuberculosis. There were 215 cases of intestinal yersiniosis and
29 of extraintestinal. Hospitalization required 59.8% of patients. There were no deaths reported which cause was
infection with Yersinia. Intestinal yersiniosis was manifested the mostly by symptoms as follow: diarrhea (88%,
including 8% with blood in stool), fever (66%), abdominal pain (49%) and vomiting (22%). The most of the cases
(131 - approx. 61%) of intestinal yersiniosis occurred among children in the age group 0-4 years . Number of
extraintestinal Yersinia infections (20 cases) was higher than in 2013. The most frequent symptom of those cases
was osteoarticular pain, which was observed in 79% of patients. As in 2013 most cases of intestinal yersiniosis
were reported from the Mazowieckie voivodeship (104 cases). Serological type of Yersinia was determined only
in 58 (24%) cases. This percentage was the lowest since the start of registration of yersiniosis in the country in the
year 2006. The identified serotypes were O3 (88%) O8 (6.9%) and O9 (5.2%). In 2014, 4 cases of infection with
“American” serotype O8 were identify. One family outbreak caused by Yersinia spp occurred in 2014.
CONCLUSIONS. A significant decrease of serologically identified cases of yersinia observed in 2014. could
be explained by the test for Yersinia not being reimbursed by routine health care insurance. Reporting cases
of extraintestinal yersiniosis from only few voivodeships suggests that the real number of infections remains
underreported. In 2014 significantly higher number of cases of Yersinia infection occurred during the second and
third quarter of the year. Seasonality of yersiniosis in 2014 differs from seasonality in 2013. However, it was
similar to the seasonality observed in previous years (2009-2012).
Key words: yersiniosis, epidemiology, Poland, 2014
STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy jest przedstawienie sytuacji epidemiologicznej jersiniozy jelitowej i pozajelitowej w Polsce
w 2014 roku i porównanie jej z sytuacją w ubiegłych. latach
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych z corocznych biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2009-2014 (MP Czarkowski i in., PZH i GIS), wywiadów
o indywidualnych zachorowaniach na jersiniozy, nadesłanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne z terenu
całego kraju oraz danych o zgonach z Departamentu Badań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego.
*Article was written under the task No.6/EM/2015/Praca została wykonana w ramach zadania nr6/EM/2015 r.
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WYNIKI. W 2014 roku odnotowano w Polsce 244 przypadki zachorowań na jersiniozy, zapadalność 0,63 na 100 000
mieszkańców. Wśród nich wystąpiły zakażenia Y. enterocolitica i podobnie jak w latach ubiegłych pojedyncze zakażenia Y. pseudotuberculosis – odpowiednio 241 i 3 przypadki. Zgłoszono 215 przypadków jersiniozy jelitowej
i 29 jersiniozy pozajelitowej. Hospitalizowanych było 59,8 % chorych. Nie odnotowano zgonów, których przyczyną
było zakażenie pałeczkami Yersinia. W jersiniozie jelitowej występowały najczęściej: biegunka (88%; w tym 8%
z domieszką krwi), gorączka (66%), bóle brzucha (49%) oraz wymioty (22%). Najwięcej - 131 przypadków jersiniozy jelitowej wystąpiło wśród dzieci w grupie wieku 0-4 lat (ok. 61% ogółu zachorowań). Zakażeń pozajelitowych
pałeczkami Yersinia było więcej niż w 2013r. (20 przypadków), a najczęstszym ich objawem były dolegliwości ze
strony układu kostno-stawowego, które odnotowano u 79% chorych. Podobnie jak w 2013r. najwięcej przypadków
jersiniozy jelitowej zarejestrowano w województwie mazowieckim (104 przypadki). Typ serologiczny izolowanych
pałeczek Yersinia określono zaledwie w 58 (24%) przypadkach wszystkich zachorowań. Odsetek ten był najniższy
od początku rejestracji zachorowań na jersiniozy w kraju (2006r.). Były to serotypy: O3 (88%), O8 (6,9%) oraz O9
(5,2%). W 2014r. wystąpiło jedno rodzinne ognisko zachorowań wywołane przez pałeczki Yersinia (serotypu nie
określono). W 2014r. potwierdzono 4 przypadki zakażenia serotypem „amerykańskim” O8.
WNIOSKI. Obserwowany w 2014r. znaczący spadek odsetka określonych typów serologicznych pałeczek Yersinia izolowanych od pacjentów może być spowodowany odpłatnością za badania. Utrzymująca się od lat zgłaszalność przypadków jersiniozy pozajelitowej jedynie z określonych województw sugeruje, iż zachorowania
te są ogółem w Polsce niedorejestrowane. W 2014 r. wyraźnie wyższa liczba przypadków zakażeń pałeczkami
Yersinia wystapiła w drugim i trzecim kwartale roku. Sezonowość zachorowań na jersiniozy w 2014r. różniła
się od sezonowości w 2013r., jednak odpowiada sezonowości obserwowanej w latach ubiegłych (2009-2012).
Słowa kluczowe: jersiniozy, epidemiologia, Polska, rok 2014
In Poland in 2014 a total of 22 949 cases of
intestinal bacterial infections (ICD-10: A02.0-A05.9)
were reported and the incidence was 59.6 /100 000.
In this reporting year Yersinia infections accounted
for only 1% of these cases, however, it remained
an important etiological cause of gastrointestinal
infections.
The aim of the study was to assess the
epidemiological situation of yersiniosis in Poland in
2014 compared to the previous years.
MATERIAL AND METHODS
The evaluation was based on analysis of data from
the annual bulletin “Infectious diseases and poisoning
in Poland” for the years 2009-2014 (MP Czarkowski et
al., National Institute of Hygiene and GIS), individual
yersiniosis case report, sent by the sanitary-epidemiological
stations and the data on deaths from the Department of
Demographic Studies of the Central Statistical Office.
In Poland, reporting of intestinal infections caused
by Yersinia is based on the standard case definition
implemented in the European Union, while notification
of extraintestinal yersiniosis based on national case
definition. Both definitions are available http://www.
pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_PL2_2a.pdf .
Description of the epidemiological situation of
yersiniosis in Poland in 2014. includes information about
the number of cases and incidence, their distribution in age
groups, clinical signs of disease, geographical distribution
across the country and isolated Yersinia serotypes.
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W Polsce w 2014 roku zarejestrowano łącznie 22
949 przypadków bakteryjnych zatruć/zakażeń pokarmowych (A02.0-A05.9), a zapadalność wyniosła 59,6
na 100 000 mieszkańców. Zakażenia pałeczkami Yersinia stanowiły w analizowanym roku jedynie 1% tych
zachorowań, jednak z punktu widzenia sytuacji epidemiologicznej nieżytów żołądkowo-jelitowych pozostają ich istotnym czynnikiem etiologicznym.
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
jersiniozy jelitowej i pozajelitowej w Polsce w 2014
roku w odniesieniu do lat ubiegłych.
MATERIAŁ I METODY
Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych z corocznych biuletynów „Choroby zakaźne
i zatrucia w Polsce” za lata 2009-2014 (MP Czarkowski
i in., PZH i GIS), wywiadów o indywidualnych zachorowaniach na jersiniozy, nadesłanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne z terenu całego kraju oraz danych
pochodzących z Departamentu Badań Demograficznych
Głównego Urzędu Statystycznego. W Polsce kwalifikacja
zachorowań wywołanych pałeczkami Yersinia odbywa się
na podstawie obowiązującej w Unii Europejskiej definicji
przypadku jersiniozy jelitowej i stworzonej na potrzeby
nadzoru epidemiologicznego w kraju definicji jersiniozy
pozajelitowej (definicje dostępne na stronie http://wwwold.
pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_PL2_3.pdf). Opis
sytuacji epidemiologicznej jersiniozy w Polsce w 2014
roku obejmuje informacje o liczbie zachorowań i zapadalności, ich rozkładzie w grupach wieku, objawach klinicznych zachorowań, rozmieszczeniu geograficznym na terenie kraju oraz izolowanych serotypach pałeczek Yersinia.

Yersiniosis in Poland in 2014

Jersinioza w Polsce w 2014 roku

RESULTS

WYNIKI

In 2014 in Poland there were reported 244 cases of
yersiniosis, and the incidence rate was 0.63 /100 000
(Tab. I). Among them 241 cases infections with
Y. enterocolitica were reported and 3 cases of Y.
pseudotuberculosis.
The total number of reported cases was higher than
in 2013. (219 - cases, 0.57/100 000), but lower than the
median for the years 2009 - 2011 (280 cases) (Tab. I).
The case definition criteria met 215 patients with
intestinal yersiniosis (all confirmed) and 29 patients
with extraintestinal yersiniosis, 12 were classified as
confirmed cases, and 17 as probable. (Tab. II ).

W 2014 roku w Polsce zarejestrowano ogółem
244 przypadki zachorowań na jersiniozy, a zapadalność wyniosła 0,63 na 100 tys. mieszkańców (Tab. I).
Wśród nich wystąpiły zakażenia Y. enerocolitica i Y.
pseudotuberculosis - odpowiednio 241 i 3 przypadki.
Liczba zachorowań była wyższa od liczby z 2013r.
(219 - przypadków, 0,57 - zapadalność/100 tys.), ale niższa
od mediany za lata 2009-2011 (280 przypadków) (Tab. I).
Kryteria definicji przypadku spełniło ogółem: 215
chorych na jersiniozy jelitowe (wszystkie potwierdzone) oraz 29 chorych na jersiniozy pozajelitowe, w tym
12 zakwalifikowano jako przypadki potwierdzone,
a 17 – jako prawdopodobne. (Tab. II).

Table I. Yersiniosis in Poland in 2009-2014. Median for: cases, incidence rate per 100 000 population and hospitalization in 20092011. Number of cases, incidence rate per 100 000 population, number and percentage of hospitalization in 2012-2014.
Tabela I. Jersinioza w Polsce w latach 2009-2014. Mediana dla liczby przypadków, zapadalnosci na 100 000 i hospitalizacja
w latach 2009-2011. Liczba przypadków, zapadalność na 100 000 oraz liczba i procent hospitalizacji w latach 2012-2014
No. of cases per quarter
Years
2009-2011
Median
2012
2013
2014

Hospitalization
No. of cases

Incidence rate

I

II

III

IV

46

130

58

45

280

49
33
34

54
47
65

56
62
68

72
77
77

231
219
244

The overall proportion of hospitalizations due to
yersiniosis in 2014 was 59.8%. It was higher compared
to 2013. (54.8%) (Tab.I). The highest percentage of
hospitalizations (83%) was among patients in the age
group 5-9, patients in the age groups 10-19 (64%) and
0-4 (61%). A high percentage of hospital admissions
among older children may be explained by the late
diagnosis, done only in more severe cases while
hospitalization. In 2014 was observed a significant
increase in the percentage of hospitalization of children
aged 0-4, compared to the previous two years (2013.
- 53%, 2012. - 54%). The period of hospitalization
due to yersiniosis ranged from 1 to 40 days. Most
hospitalized children required hospital stay of one to
four days - 36%, then 5-7 days (32%) and 8-14 days
(16%). The 8% of children were hospitalized longer
than 14 days.
In 2014 according to data from the Department
for Demographic Research - GUS, there were no
deaths, whose underlying cause was infection by
Y. enterocolitica or Y. pseudotuberculosis. This is
consistent with the information given in individual
reports sent by the sanitary-epidemiological stations.
Cases of intestinal yersiniosis was registered in 15
voivodeships of the country (Tab.II). As in the previous
year the highest incidence of yersiniosis was recorded

No. of cases

%

0.73

213

76

0.6
0.57
0.63

143
120
146

61.9
54.8
59.8

Ogólny odsetek hospitalizacji z powodu jersiniozy w 2014 roku – 59,8% był wyższy w porównaniu
do roku 2013 (54,8%) (Tab. I). Najwyższy odsetek
hospitalizacji dotyczył chorych w grupie wieku 5-9 lat
(83%) oraz chorych w grupach wieku 10-19 lat i 0-4
r.ż. – odpowiednio 64% i 61%. Wysoki odsetek hospitalizacji wśród starszych dzieci może tłumaczyć późna
diagnostyka, dopiero w przypadku cięższego przebiegu
choroby i konieczności hospitalizacji. W 2014r. odnotowano znaczący wzrost odsetka hospitalizacji dzieci
w wieku 0-4 lata w porównaniu do dwóch poprzednich
lat (2013r. – 53%, 2012r. – 54%). Okres hospitalizacji
z powodu jersiniozy wahał się od 1 do 40 dni. Wśród
hospitalizowanych osób najwięcej wymagało pobytu
w szpitalu od jednego do czterech dni - 36%, następnie
5-7 dni (32%), 8-14 dni (16%) i powyżej 14 dni (8%).
W 2014r. wg danych z Departamentu Badań Demograficznych GUS nie odnotowano zgonów, których
wyjściową przyczyną było zachorowanie spowodowane pałeczkami Y. enterocolitica lub Y. pseudotuberculosis. Takich informacji nie podano również w wywiadach jednostkowych, nadesłanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Zachorowania na jersiniozę jelitową zarejestrowano w 15 województwach kraju (Tab.II). Najwyższą
zapadalność na jersiniozy zarejestrowano podobnie
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370

8

1

7

12

123

9

6

3

8

16

3

5

4

3

3. Lubelskie

4. Lubuskie

5. Łódzkie

6. Małopolskie

7. Mazowieckie

8. Opolskie

9. Podkarpackie

10. Podlaskie

11. Pomorskie

12. Śląskie

13. Świętokrzyskie

14. Warmińskomazurskie

15. Wielkopolskie

16. Zachodniopomorskie

219

9

2. Kujawsko-pomorskie

TOTAL

2

No. of
cases

1. Dolnośląskie

Voivodeship

0.57

0.17

0.12

0.35

0.24

0.35

0.35

0.25

0.28

0.89

2.32

0.36

0.28

0.1

0.37

0.43

0.07

Incidence
rate

2013

244

12

4

1

1

25

10

1

9

10

110

12

12

7

4

21

5

No. of
cases

0.63

0.7

0.12

0.07

0.08

0.54

0.44

0.08

0.42

1

2.1

0.36

0.48

0.69

0.19

1

0.17

Incidence
rate

2014

All yersiniosis cases

199

2

3

5

1

14

8

3

3

6

122

12

6

1

3

9

1

Confirmed

0.52

0.12

0.09

0.35

0.08

0.3

0.35

0.25

0.14

0.6

2.3

0.36

0.24

0.1

0.14

0.43

0.03

Incidence
rate

2013

215

11

3

1

-

21

9

1

6

1

104

11

11

7

3

21

5

Confirmed

0.56

0.64

0.09

0.07

-

0.46

0.39

0.08

0.28

0.1

1.95

0.33

0.44

0.69

0.14

1

0.17

Incidence
rate

2014

Cases of intestinal yersiniosis

20

1

1

-

2

2

-

-

3

3

1

-

1

-

5

-

1

Total

0.05

0.06

0.03

-

0.16

0.04

-

-

0.14

0.3

0.02

-

0.04

-

0.23

-

0.03

Incidence
rate

6

1

-

-

1

2

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

14

-

1

-

1

-

-

-

2

3

-

-

1

-

5

-

1

Probable

29

1

1

-

1

4

1

-

3

9

6

1

1

-

1

-

-

Total

0.08

0.06

0.03

-

0.08

0.09

0.04

-

0.14

0.9

0.11

0.03

0.04

-

0.05

-

-

12

-

1

-

-

2

1

-

-

2

5

1

-

-

-

-

-

Confirmed

2014
Incidence
rate

Cases of extraintestinal yersiniosis
Confirmed

2013

Table II. Yersiniosis in Poland in years 2013-2014 by voivodeship. Number of cases and incidence rate per 100 000 population
Tabela II.Jersinioza w Polsce w latach 2013-2014 według województw. Liczba przypadków i zapadalność na 100 000

17

1

-

-

1

2

-

-

3

7

1

-

1

-

1

-

-

Probable
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in Mazowieckie (1.95 /100 000). It was more than three
times higher than the incidence of yersiniosis in 2014
in Poland as a whole. The number of reported cases
in this voivodeship (104 cases) accounted for nearly
half of all cases reported in Poland in this year. Despite
the decline in the number of intestinal yersiniosis cases
in this region as compared to 2013, we still observed
the increase in relation to the number of intestinal
yersiniosis reported from this region in the past five
years (median for 2009-2013was 89 cases). The highest
increase in the number of intestinal yersiniosis cases in
2014 occurred in the Kujawsko-Pomorskie - 21 cases
(incidence 1/100 000) vs. 9 cases in 2013 (incidence
0.43/100 000). The significant increase in the number
of cases was also recorded in Zachodniopomorskie
(incidence 0.64 / 100 000 vs. 0.12 /100 000 in 2013.).
In Świętokrzyskie in 2014 intestinal yersiniosis was
not reported (Tab. II).
Cases of extraintestinal yersiniosis were reported
in 11 voivodeships. Most cases were reported in
Opolskie vo - 9 (0.9 / 100 000) and Mazowieckie - 6
(0.11/100000) The highest decrease in the incidence
extraintestinal yersiniosis as compared to 2013
occurred in Lubelskie voivodeship (0.05/100 000) vs.
(0.23/100 000). In the remaining voivodeships there
were reported from one to four cases of extraintestinal
Yersinia infection (Tab. II).
Table III. Yersiniosis in Poland in 2014. Number of cases by
age and sex
Tabela III. Jersinioza w Polsce w 2014 roku. Liczba przypadków
według wieku i płci
Number of yersiniosis cases
Intestinal
Extraintestinal
Age
yersiniosis
yersiniosis
Total
Male Female Male Female
22
0
13
9
66
1
37
28
1
19
2
10
9
18
3
5
12
1
9
4
5
3
1
134
0-4
70
61
3
29
5-9
14
15
39
10-19
20
15
2
2
11
20-29
6
2
2
1
7
30-39
3
3
1
6
40-49
1
3
2
9
50-59
3
2
4
9
>60
1
1
4
3

Intestinal yersiniosis was mainly diagnosed among
children in the age group 0-4 (61%). This percentage is
close to the value from 2013. (61.8%). Extraintestinal
yersiniosis occurred mainly in people in the age group
above 50 years old (13 people). In the other age groups
from two to four cases were recorded, with the exception

Jersinioza w Polsce w 2014 roku
jak w roku ubiegłym w województwie mazowieckim
(1,95/100 tys.) i była ona ponad 3-krotnie wyższa
od zapadalności na jersiniozy w 2014 roku ogółem
w Polsce. Liczba zgłoszonych zachorowań w tym województwie (104 przypadki) stanowiła blisko połowę wszystkich zachorowań w Polsce odnotowanych
w opisywanym roku. Pomimo spadku liczby zachorowań na jersiniozę jelitową w tym województwie w porównaniu do roku 2013, to nadal utrzymał się wzrost
w stosunku do liczby jersinioz jelitowych zgłoszonych
z tego województwa w ciągu ostatnich pięciu lat (mediana za lata 2009-2013 – 89 przypadków). Najwyższy wzrost liczby zachorowań na jersiniozę jelitową
w 2014 roku wystąpił w województwie kujawsko-pomorskim – 21 przypadków (zapadalność 1/100 tys.)
vs. 9 przypadków w 2013 roku (zapadalność 0,43/100
tys.). Wyraźny wzrost zachorowań odnotowano także
w województwie zachodniopomorskim (zapadalność
0,64/100 tys. vs. 0,12/100 tys. w 2013r.). W województwie świętokrzyskim w 2014 roku nie wystąpiły
zachorowania na jersiniozę jelitową (Tab. II).
Zachorowania na jersiniozę pozajelitową zgłoszono w 11 województwach. Najwięcej przypadków
wykazano w województwie opolskim – 9 (zapadalność 0,9/100 tys.) oraz mazowieckim – 6 (zapadalność
0,11/100 tys.). Najwyższy spadek zachorowań na tę
postać jersiniozy w porównaniu do roku 2013 wystąpił w województwie lubelskim (zapadalność 0,05/100
tys. vs. 0,23/100 tys.). W pozostałych województwach
zgłoszono od jednego do czterech przypadków zakażeń pozajelitowych pałeczkami Yersinia (Tab. II).
Na jersiniozę jelitową chorowały przede wszystkim dzieci w grupie wieku 0-4 lata (61%). Odsetek
ten jest zbliżony do wartości z 2013r. (61,8%). Postać
pozajelitowa jersiniozy występowała głównie u osób
w grupie wieku powyżej 50 r.ż. (13 osób). W pozostałych grupach wieku odnotowano od dwóch do czterech zachorowań, z wyjątkiem grupy 5-9 lat, w której
nie wystąpiły zachorowania pozajelitowe (Tab. III).
W 2014 roku nie zaobserwowano wyraźnych różnice
w zapadalności na jersiniozę jelitową i pozajelitową
w odniesieniu do płci oraz grup wieku. (Tab. III)
Wśród objawów, jakie zgłaszali chorzy na jelitową
postać jersiniozy, dominowała biegunka – 189 przypadków (88%), u 8% chorych z domieszką krwi oraz
wysoka gorączka (66%). Ponadto, zachorowaniom towarzyszył ból brzucha oraz wymioty, które wystąpiły
odpowiednio u 49% oraz 22% chorych osób.
Wśród wszystkich zgłoszonych w 2014 roku przypadków jersiniozy pozajelitowej dominowała postać
stawowa – 23 (79%) zachorowań. Wystąpiły ponadto
pod dwa przypadki infekcji ran pooperacyjnych i rzekomego zapalenia wyrostka robaczkowego w przebiegu zakażenia pałeczkami Yersinia oraz pojedyncze zachorowania na rumień guzowaty i posocznicę.
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Typ serologiczny izolowanych pałeczek Yersinia
w 2014 roku w Polsce został określony w 58 przypadkach
(24% wszystkich wyizolowanych szczepów), co stanowi
wyraźny spadek w odniesieniu do lat ubiegłych, kiedy serotypowanie wykonywano w przypadku ponad połowy
szczepów. Odsetek szczepów, w których nie ustalono serotypu różni się w poszczególnych województwach. Podobnie jak w roku 2013 najwięcej, bo u blisko 79% szczepów
określono serotyp w województwie mazowieckim. W pozostałych województwach serotyp izolowanych pałeczek
Yersinia określony został jedynie w jednym do pięciu przypadków. W ośmiu województwach, z terenu których zgłoszono od jednego do dziewięciu zachorowań, nie wykonano w ogóle serotypowania szczepów Yersinia (Tab. IV).

for the group 5-9 years, in which there were no such
cases (Tab. III. Yersiniosis cases in Poland in 2013. By
age and sex). In 2014, there were no differences in the
incidence rate of intestinal yersiniosis and extraintestinal
in relation to gender and age groups. (Tab. III)
Among the symptoms reported by patients with the
intestinal yersiniosis, dominated diarrhea - 189 cases
(88%), in 8% it was with blood in stool and a high
fever (66%). In addition, the illness was accompanied
by abdominal pain and vomiting, which occurred in
49% and 22% of patients, respectively.
Among all cases of extraintestinal yersiniosis reported
in 2014 predominated arthritis - 23 (79%) cases. There
were also two cases of surgical wound infection and
pseudo appendicitis in the course of infection Yersinia
and a single case erythema nodosum and sepsis.

Table IV. The serotypes of Yersinia strains isolated from cases in Poland in 2014 by voivodeship.
Tabela IV. Serotypy szczepów Yersinia izolowane od chorych w Polsce w 2014 roku według województw
Intestinal yersiniosis
Extraintestinal yersiniosis
Serotypes
Serotypes
Voivodeship
Y.enterocolitica
Y.enterocolitica
unknown
unknown
O3
O8
O9
O3
O8
O9
1. Dolnośląskie
5
2. Kujawsko-pomorskie
1
1
19
3. Lubelskie
3
1
4. Lubuskie
7
5. Łódzkie
1
10
1
6. Małopolskie
1
10
1
7. Mazowieckie
41
3
1
59
1
5
8. Opolskie
1
9
9. Podkarpackie
6
3
10. Podlaskie
1
11. Pomorskie
9
1
12. Śląskie
5
16
4
13. Świętokrzyskie
1
14. Warmińsko-mazurskie
1
15. Wielkopolskie
3
1
16. Zachodniopomorskie
1
10
1
TOTAL
51
3
3
158
0
1
0
28
Fig.1. Yersiniosis in Poland in 2009-2014. Seasonality of occurence
Ryc.1. Jersinioza w Polsce w latach 2009-2014. Sezonowość występowania zachorowań
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Yersiniosis in Poland in 2014
Serotype of isolated Yersinia in 2014 in Poland was
determined in only 58 cases (24% of all isolates), which
is a clear decline compare to the previous years, when
serotyping was performed for more than half of the
isolated strains. The percentage of strains that do not
serotyped varies between voivodeships. As in 2013 the
majority of serotyped strains was in Mazowieckie - about
79%. In other voivodeships serotype of isolated Yersinia
was determined only in one on five cases. In eight
voivodeships, where one to nine cases were reported,
no serotyping was done (Tab. IV serological types
sticks Yersinia isolated from patients in Poland in 2014.
Yersiniosis divided into intestinal and extraintestinal).
In 2014 as in the previous year among isolated strains
of Yersinia dominated serotype O3. This serotype occurred
in 88% of all isolated strains of Yersinia with a determined
serotype. All of them were obtained from patients with
intestinal yersiniosis. Like in previous years, most of them
were diagnosed in Mazowieckie - 71%. In the reported
year infections with serotype O8 accounted for 6.9% of
the cases. All except one were isolated from patients with
intestinal infections. They occurred only in Mazowieckie
- 4 cases. In three cases of intestinal infections strains
isolated from patients belonged to serotype O9 (Tab. IV).
In most of the cases that required hospitalization, as in
2013, the serotype of Yersinia remained unknown (85.6%).
Serotype O3 caused 12.3% cases. In addition, there were
two patients hospitalized with confirmed infection with
serotype O8 and one infected with serotype O9.
In 2014. most cases of yersiniosis were notified in
Poland in the second and third quarter of the year, with a
peak incidence in May (Fig.1). Observed in the reporting
year, seasonal incidence of yersiniosis is different from
that observed in 2013, when the disease occurred mainly
in the second half of the year. Seasonality of infection in
the reporting year is similar to the seasonality in years
2009-2012 as indicated by the median number of cases
in each quarter of those years.
Infections with serotype O3 dominated among children
in the age group 0- 4 (47%), among whom approximately
30% required hospitalization. In addition, serotype O3 was
isolated from children in the age group 5-9 years (27.4% of
cases), 10-19 years (15.7%) and from single cases in other
age groups. Confirmed infections caused by serotype O8
occurred only in the age group 0-4 years (2 cases), as well
as in single cases from groups 20-29 and 40-49.
Only one family outbreak caused by Y. enterocolitica
occurred in 2014. It was reported in Mazowieckie.
Serotype in this outbreak was not determined. Among
the patients were two children aged 0-4 years, which
required hospitalization. Source of infections has not
been determined.

Jersinioza w Polsce w 2014 roku
W 2014 roku, tak jak w roku poprzednim wśród
izolowanych pałeczek Yersinia dominował serotyp
O3. Zakażenia tym serotypem dotyczyły 88% wszystkich izolowanych szczepów Yersinia z określonym serotypem, wszystkie dotyczyły postaci jelitowej jersiniozy. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej było
ich w województwie mazowieckim – 71%. Zakażenia
serotypem O8 stanowiły w analizowanym roku 6,9%
przypadków, w których określono typ serologiczny
Yersinia, wszystkie za wyjątkiem pojedynczego zachorowania dotyczyły zakażeń jelitowych. Wystąpiły one
jedynie w województwie mazowieckim – 4 przypadki.
W trzech przypadkach zakażeń jelitowych wyizolowano od pacjentów szczep Yersiania grupy serologicznej
O9 (Tab. IV).
Wśród zachorowań, które wymagały hospitalizacji, podobnie jak w roku 2013 największy odsetek
stanowiły przypadki o nieznanym typie serologicznym
pałeczek Yersinia (85,6%), a następnie zachorowania
wywołane serotypem O3 (12,3%). Ponadto, hospitalizowanych było dwóch pacjentów z potwierdzonym
zakażeniem serotypem O8 i jeden zakażony serotypem
O9.
W 2014r. najwięcej zachorowań na jersiniozy
w Polsce zarejestrowano w drugim i trzecim kwartale
roku, ze szczytem zachorowań w maju (Ryc.1). Obserwowana w analizowanym roku sezonowość zachorowań na jersiniozy jest odmienna od obserwowanej
w roku 2013, kiedy to zachorowania występowały
głównie w drugiej połowie roku. Sezonowość zakażeń
w analizowanym roku rozkłada się natomiast podobnie do mediany liczby zachorowań w poszczególnych
kwartałach roku w latach 2009-2012.
Zakażenia serotypem O3 dominowały wśród chorych dzieci w grupie wieku do 4 r.ż. (47%), z których
blisko 30% wymagało hospitalizacji. Ponadto, serotyp
O3 izolowano od dzieci w grupie wieku 5-9 lat (27,4%
przypadków), 10-19 lat (15,7% przypadków) oraz
w pojedynczych przypadkach w pozostałych grupach
wieku. Potwierdzone zakażenia wywołane serotypem
O8 wystąpiły jedynie w grupie wieku 0-4 lata (2 przypadki), a także pojedyncze w grupach 20-29 lat i 40-49
lat.
W 2014r. wystąpiło jedno rodzinne ognisko zachorowań wywołane przez pałeczki Y. enterocolitica
o nieokreślonym serotypie, zgłoszone z terenu województwa mazowieckiego. Wśród chorych było dwoje
dzieci w wieku 0-4 lata, które wymagały hospitalizacji. Nośnik zakażenia nie został ustalony.
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SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. In 2014 in Poland there were reported 244 cases
of yersiniosis, including 215 cases of intestinal
yersiniosis and 29 cases of extraintestinal one.
Among them 241 cases was infected with Y.
enterocolitica and three with Y. pseudotuberculosis.
2. Occurrence of significantly higher number of
Yersinia cases in the second and third quarter
of 2014 indicates that seasonal incidence of
yersiniosis was similar to observed in the previous
years (2009-2012). Year 2013 was only an
exception.
3. Observed in 2014 a significant decrease in the
percentage of determined serotype of Yersinia
isolated from patients may be the result of the
requirement from patients of additional payment
for serotyping. Persistence of this trend in the
coming years will cause a serious problem for
the assessment of the epidemiological situation of
yersiniosis in Poland.
4. Low and limited to certain voivodeship numbers
of extraintestinal yersiniosis reported to national
surveillance system indicate that those infections
are only occasionally diagnosed in Poland and are
underreported.

1. W 2014 r. w Polsce zgłoszono 244 zachorowania na
jersiniozy – w tym 215 przypadków jersiniozy jelitowej i 29 przypadków jersiniozy pozajelitowej. Wśród
nich wystąpiły zakażenia Y. enterocolitica i podobnie jak w latach ubiegłych pojedyncze zakażenia Y.
pseudotuberculosis – odpowiednio 241 i 3 przypadki.
2. Wystąpienie wyraźnie wyższej liczby przypadków
zakażeń pałeczkami Yersinia w drugim i trzecim
kwartale 2014 roku wskazuje, z wyjątkiem 2013r.,
na utrzymującą się sezonowość zachorowań na jersiniozy obserwowaną w latach ubiegłych (2009-2012).
3. Obserwowany w 2014r. znaczący spadek odsetka
określonych typów serologicznych pałeczek Yersinia izolowanych od pacjentów może być wynikiem dodatkowo płatnego serotypowania. Utrzymywanie się tego trendu w kolejnych latach będzie
poważnym problemem dla oceny sytuacji epidemiologicznej zachorowań na jersiniozy w Polsce.
4. Utrzymująca się od lat zgłaszalność przypadków jersiniozy pozajelitowej jedynie z określonych województw sugeruje, iż zachorowania te są jedynie sporadycznie rozpoznawane w Polsce i niedorejestrowane.
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ABSTRACT
AIM. The purpose of the study is to assess the epidemiological situation of food poisonings and infections in
Poland in 2014.
MATERIALS AND METHODS. The evaluation was based on the analysis of information sent to Department
of Epidemiology NIPH-NIH through ROE (Pol. Rejestr Ognisk Epidemicznych)- an electronic system created
for uploading, transfer and analysis of data acquired during the outbreak investigations). Additional sources
for the analysis were NIZP-PZH annual bulletins (Czarkowski MP et al. “Infectious diseases and poisonings in
Poland”, 2006-2014. Warsaw, NIPH-NIH and GIS).
RESULTS. In 2014 for the first time in many years an increase in the number of infections and intoxications
with bacterial etiology was observed. The number of viral foodborne infections was still increasing, which points
towards this trend persisting.
In 2014 a total number of 533 foodborne infections and intoxications outbreaks were reported in which 10 754
persons were exposed and 5 494 (including 1 891 children up to 14 years of age) got sick. Hospitalization was
required for 1 687 patients. The most frequent etiological agent in those outbreaks were those of viral origin
(among which rotavirus was the most frequent agent - 25%, 3 of outbreaks and 15.7% of cases). Salmonella spp.
was responsible for 32.8 % of outbreaks and 22.6 % of cases, and in 20.1% of outbreaks no etiological agent was
found. Just as in 2013 private household was the most frequent place of an outbreak (249 outbreaks), and after
that- hospital (130 outbreaks). In 2014 the most frequent vehicle were cakes and desserts (25.6% of all outbreaks
with known etiological agent). In 84.4% no vehicle was found. Moreover in 2014 a total number of 3 outbreaks
in which more than 100 cases were reported.
CONCLUSIONS. The increase in the number of foodborne outbreaks of viral etiology shows the need of
adjustment some aspects of epidemiological investigations especially such features as: laboratory conformation
of etiological agent of ill persons as well as persons involved in the food processing and meals preparing and the
aspect of food samples testing.
Key words: food poisonings and infections, foodborne outbreaks, epidemiology, Poland, 2014
STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zatruć i zakażeń pokarmowych w Polsce w roku 2014.
MATERIAŁY I METODY. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników z analizy danych przesyłanych do
Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH za pośrednictwem ROE- Rejestru Ognisk Epidemicznych (elektronicznego
systemu, który służy do wprowadzania, przesyłania i analizy danych z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zatruć i zakażeń pokarmowych z powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno- epidemiologicznych).
Dodatkowym źródłem do oceny były biuletyny roczne „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” – 2006-2014
(Czarkowski MP i in.. Warszawa, NIZP-PZH i GIS).

*Article was written under the task No.6/EM/2015/Praca została wykonana w ramach zadania nr6/EM/2015 r.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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WYNIKI. W 2014 r. po raz pierwszy od wielu lat zarejestrowano wzrost liczby przypadków zakażeń i zatruć
pokarmowych o etiologii bakteryjnej. Obserwowany jest nadal wzrost zakażeń wirusowych.
W 2014 r. zarejestrowano 533 ogniska zatruć/zakażeń przenoszonych drogą pokarmową, w których narażone
były 10 754 osoby, a zachorowało 5 494, w tym 1 891 dzieci do 14 lat. Hospitalizacji wymagało 1 687 osób. Dominującym czynnikiem etiologicznym w ogniskach były wirusy – 36.2% ognisk i 37.6% zachorowań (a wśród
nich rotawirusy– 25.3% ognisk i 15.7% zachorowań). Salmonella spp. odpowiedzialna była za wystąpienie
32.8% ognisk i 22.6% zachorowań, a w 20.1 % ognisk nie ustalono czynnika etiologicznego. Podobnie jak
w roku 2013 najczęstszym miejscem wystąpienia ogniska było mieszkanie prywatne (249 ognisk), a następnie
szpital (130 ognisk). Najczęstszym nośnikiem zakażenia były ciasta i desery (25.6% ognisk o ustalonym nośniku zakażenia). W 84.4% ognisk nie ustalono nośnika zakażenia. W 2014 r. odnotowano 3 ogniska, w których
zachorowało ponad 100 osób.
WNIOSKI. Wzrastający odsetek ognisk o etiologii wirusowej oraz duży odsetek ognisk o nieustalonej etiologii, które mogły być spowodowane przez wirusy, wskazuje na potrzebę dostosowania działań w dochodzeniach
w tych ogniskach na sprawy dotyczące badań laboratoryjnych osób chorych oraz osób zaangażowanych w przygotowywanie potraw i obróbkę żywności oraz badań samej żywności.
Słowa kluczowe: zatrucia i zakażenia pokarmowe, ogniska zatruć i zakażeń pokarmowych, epidemiologia, Polska, rok 2014
The registry of foodborne outbreaks is carried
out in Poland at the National Institute of Public
Health - NIH since 1988. Annual assessment of the
epidemiology of foodborne diseases in Poland is based
on the data collected within this registry. It is designed
to track changes in the number of outbreaks, involving
various etiological factors and the characteristics of
other specific features of outbreaks. For the purpose of
surveillance the outbreak is defined as the occurrence,
under specific conditions, of two or more cases caused
by the same etiological factor, with at least one of the
cases presenting with symptoms.

Rejestr ognisk zatruć i zakażeń wywołanych patogenami przenoszonymi drogą pokarmową prowadzony jest w Polsce w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH od 1988 roku. Na podstawie
analizy danych gromadzonych w ramach rejestru, co
roku przeprowadzana jest ocena sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych drogą pokarmową. Ma
ona na celu śledzenie zmian zachodzących w liczbie
ognisk, udziale poszczególnych czynników etiologicznych oraz charakterystykę innych specyficznych cech
ognisk. W krajowym nadzorze epidemiologicznym
w przypadku chorób przenoszonych drogą pokarmową ognisko definiowane jest jako wystąpienie, w określonych warunkach zachorowań i/lub zakażeń dwóch
lub więcej osób spowodowanych tym samym czynnikiem etiologicznym, przy czym przynajmniej u jednej
z osób muszą wystąpić objawy chorobowe.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The assessment of the epidemiological situation of
outbreaks of foodborne disease in Poland in 2014, was
based on analysis of data sent by local and voivodeship
sanitary stations through ROE (Pol. Rejestr Ognisk
Epidemicznych) as well as from the annual bulletins
(Czarkowski MP et al. “Infectious diseases and
poisonings in Poland” - 2006-2014. Warsaw, NIPHNIH and GIS) (1). ROE is an electronical system
created for uploading, transferring and analysis of the
data acquired during the outbreak investigations.

Ocenę sytuacji epidemiologicznej występowania ognisk zatruć i zakażeń pokarmowych w Polsce
w 2014 r. przeprowadzono na podstawie wyników
analizy danych przesyłanych przez powiatowe i wojewódzkie stacje epidemiologiczne za pośrednictwem
systemu ROE (Rejestru Ognisk Epidemicznych), jak
również analizy danych z biuletynów rocznych („Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” – 2006-2014 Czarkowski MP i in. Warszawa, NIZP-PZH i GIS) (1). System ROE jest elektronicznym narzędziem służącym do
wprowadzania, przesyłania i analizy danych epidemiologicznych zebranych w toku dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zatruć i zakażeń pokarmowych.
WYNIKI
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RESULTS
Numbers of cases and the incidence of registered
food poisonings and infections in Poland in the
years 2006 - 2014 with regard to their etiology
are summarized in Table I. In 2014, among food
poisonings and infections caused by bacterial factors,
an increase was registered, which did not exceed 10%.
First time in couple of years an increase was observed
in Salmonella cases. An increase in registered Listeria
cases is also disturbing- more cases were reported than
in 2013 and much more than the median for 20082012. Moreover in 2014 a total number of 43 cases
of leptospirosis were reported. In majority of cases
there was an epidemiological link to the outbreak of
leptospirosis in Germany among seasonal strawberries
harvesters.

Zatrucia i zakażenia pokarmowe w Polsce w 2014 roku

Liczby zachorowań i zapadalności zarejestrowanych
zatruć i zakażeń pokarmowych w Polsce w latach 2008
– 2014 z informacją o czynniku etiologicznym odpowiedzialnym za ich wystąpienie przedstawiono w tabeli I.
W 2014 r. wśród zatruć i zakażeń pokarmowych spowodowanych czynnikami bakteryjnymi zarejestrowano ogólny wzrost liczby przypadków, który nie przekroczył 10%.
Wzrost zarejestrowano po raz pierwszy od kilku lat w liczbie przypadków zakażeń pałeczkami Salmonella. Niepokojący jest również zarejestrowany wzrost liczby przypadków listeriozy. Zgłoszono więcej przypadków niż w roku
2013 i znacznie więcej niż mediana za lata 2008-2012. Ponadto w 2014 r. zarejestrowano 43 przypadki leptospirozy.
W większości przypadków były to osoby związane z ogniskiem, które wystąpiło w Niemczech wśród sezonowych
pracowników zbierających truskawki.

Table I. Foodborne infections and intoxications registered in Poland in 2008-2014. Number of cases and incidence per 100 000
population
Tabela I. Zakażenia i zatrucia pokarmowe zarejestrowane w Polsce w latach 2008-2014. Liczba przypadków i zapadalność
na 100 000 ludności
Median
2013
2014
2008-2012
Foodborne infections and intoxications
number of incidence number of incidence number of incidence
cases
rate
cases
rate
cases
rate
bacterial
Typhoid/paratyphoid fever
6
0.02
8
0.02
4
0.01
Shigellosis
30
0.08
19
0.05
44
0.11
Salmonellosis
8 847
23.2
7578
19.7
8392
21.80
Staphylococcus aureus
202
0.5
128
0.33
68
0.18
Clostridium botulinum
32
0.1
24
0.06
29
0.08
Clostridium perfringens
5
0.0
18
0.047
16
0.04
Other bacterial - specified
53
0.1
49
0.13
52
0.14
Listeriosis
49
0.13
54
0.14
82
0.21
Leptospirosis
4
0.01
0
0
43
0.11
Other bacterial - unspecified
1 626
4.3
1427
3.70
1369
3.60
viral
Viral intestinal infections
32 863
86.10
42699
110.9
51561
134.00
children under 2 yeras old
16 476
1964.50
18530
2437.4
21797
2947.40
Hepatitis A.
155
0.41
48
0.12
76
0.20
parasitical
Trichinellosis
23
0.06
9
0.02
32
0.08
Echinococcosis
28
0.07
39
0.1
48
0.12
other
Acute diarrhoea in children under 2 years
11 882
1440.20
17564
2310.4
17945
2426.60
mushroom poisonings
32
0.08
44
0.11
30
0.08
Berries or other parts of plants poisonings
8
0.02
5
0.013
5
0.01
Pesticide poisonings
29
0.08
16
0.04
4
0.01
Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Reports: 2008 -2014
Źródło: Zakażenia i zatruci a w Polsce. NIZP-PZH / GIS. Warszawa, raporty roczne 2008-2014
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In 2014 a group called “bacterial food poisoning”
(caused by zoonotic Salmonella types - A02.0,
staphylococci - A05.0, Clostridium botulinum - A05.1,
C. perfringens - A05.2, other specified bacteria,
Vibrio parahaemolyticus in this and Bacillus cereus A05.3-A05.8, and the factors unspecified - A05.9) a
total number of 9 731 cases was recorded (incidence
25.3 per 100 000). In this group an increase was
observed also in comparison to 2013, however it is
lower than the median for 2008-2012. Apart from
warminsko- mazurskie and mazowieckie voivodeship
in other voivodeships the incidence was less than 30
per 100 000. (Table IIA). In 2014 foodborne infections
and intoxications incidence was almost at the same
level in urban and rural regions (25.7 and 24.6 per
100 000 accordingly). Most of the cases were among
children in the age group 0-4 and accounted for more
than 38% of all registered (Table IIIA). Among adults
incidence was sometimes 2 or 3 fold more in urban
than in rural regions). Incidence among men and
woman was generally at the same level (24.6 and 26
per 100 000 (Table IIIB).

pokarmowych” (spowodowanych przez odzwierzęce typy pałeczek Salmonella – A02.0, gronkowce
– A05.0, Clostridium botulinum – A05.1, C.perfringens – A05.2, inne określone bakterie, w tym Vibrio
parahaemolyticus i Bacillus cereus – A05.3-A05.8,
oraz czynniki nieokreślone – A05.9) zarejestrowano 9
731 zachorowań (zapadalność 25,3 na 100 000). W tej
grupie również obserwujemy wzrost w porównaniu
z 2013 r., choć w stosunku do mediany z lat 2008-2012
liczba ta jest niższa. Oprócz województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, w pozostałych województwach zapadalność była poniżej 30 na 100 tys.
(Tab. IIA). W 2014 r. zapadalność na bakteryjne zatrucia i zakażenia pokarmowe w mieście i na wsi była
na prawie takim samym poziomie, odpowiednio 25,7
i 24,6. Zgłaszane zachorowania najczęściej dotyczyły
dzieci w wieku 0-4 lata, stanowiąc ponad 38% ogółu zarejestrowanych przypadków (Tab. III A).Wśród
osób dorosłych zapadalność w poszczególnych grupach wieku w mieście była dwu lub trzykrotnie wyższa niż na wsi. Zapadalność wśród kobiet i mężczyzn
była bardzo zbliżona i wyniosła odpowiednio 24,6 i 26
na 100 000 (Tabela III B).

Table II A. Bacterial foodborne infections and intoxications registered in Poland in 2008-2014. Number of cases and incidence
per 100 000 population by voivodeship.
Tabela II A. Bakteryjne zakażenia i zatrucia pokarmowe zarejestrowane w Polsce w latach 2008-2014. Liczba przypadków
i zapadalność na 100 000 populacji województwami.
Median
2013
2014
2008-2012
Voivodeship
number of
number of
number of
incidence rate
incidence rate
incidence rate
cases
cases
cases
Poland
10 847
28.4
9053
23.5
9731
25.3
Dolnośląskie
616
21.1
451
15.5
503
17.3
Kujawsko-pomorskie
601
29.1
573
27.4
505
24.2
Lubelskie
648
29.8
516
23.9
618
28.7
Lubuskie
161
15.9
139
13.6
242
23.7
Łódzkie
668
26.3
520
20.7
741
29.5
Małopolskie
925
27.7
676
20.1
861
25.6
Mazowieckie
1 888
35.8
1252
23.6
1670
31.4
Opolskie
155
15.1
131
13
182
18.2
Podkarpackie
663
31.6
607
28.5
609
28.6
Podlaskie
442
36.8
332
27.7
341
28.6
Pomorskie
740
33.3
614
26.8
518
22.5
Śląskie
1 550
33.5
1241
26.9
1291
28.1
Świętokrzyskie
374
29.3
267
21
343
27.1
Warmińsko-mazurskie
422
29.6
633
43.7
467
32.3
Wielkopolskie
695
20.5
697
20.1
673
19.4
Zachodniopomorskie
590
34.8
404
23.5
167
9.7
Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Reports: 2008-2014
Źródło: Zakażenia i zatruci a w Polsce. NIZP-PZH / GIS. Warszawa, raporty roczne 2008-2014
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The number of cases and incidence of foodborne
infections of viral etiology, classified as “viral, and
other intestinal infections” was again higher than in
the previous year and much higher than the median
of incidence per 100 000 for the years 2008-2012. An
increase in the number of viral hepatitis A cases was
observed (2), which was discussed in another article (2).

Zatrucia i zakażenia pokarmowe w Polsce w 2014 roku

Liczba przypadków i zapadalność na zakażenia pokarmowe o etiologii wirusowej, klasyfikowanych jako
„wirusowe i inne zakażenia jelitowe” były kolejny raz
wyższe niż w poprzedzającym roku i znacznie wyższe w stosunku do mediany zapadalności na 100 000
ludności za lata 2008-2012. Odnotowano także wzrost
zachorowań na wirusowe zaplenienie wątroby typu
A (2), choć liczna przypadków była ponad dwukrotnie
mniejsza niż mediana z lat 2008-2012. Sytuacja epidemiologiczna zachorowań na wzw typu A została omówiona w osobnym artykule (2).

Table II B. Mushroom poisonings in Poland in 2008-2014. Number of cases and incidence per 100 000 population by voivodeship.
Tabela II B. Zatrucia grzybami w Polsce w latach 2008-2014. Liczba przypadków i zapadalność na 100 000 ludności
województwami.
Median
2013
2014
2008-2012
Voivodeship
number of incidence number of incidence number of incidence
cases
rate
cases
rate
cases
rate
Poland
32
0.1
44
0.11
30
0.08
Dolnośląskie
2
0.1
3
0.1
Kujawsko-pomorskie
3
0.1
2
0.1
Lubelskie
8
0.4
2
0.09
5
0.23
Lubuskie
6
0.6
3
0.29
1
0.1
Łódzkie
2
0.1
Małopolskie
4
0.1
Mazowieckie
1
0.0
2
0.04
1
0.02
Opolskie
0
0.0
5
0.5
1
0.1
Podkarpackie
2
0.1
1
0.05
1
0.05
Podlaskie
1
0.1
3
0.25
2
0.17
Pomorskie
0
0.0
1
0.04
Śląskie
2
0.0
4
0.09
Świętokrzyskie
3
0.1
2
0.16
3
0.24
Warmińsko-mazurskie
1
0.1
4
0.28
Wielkopolskie
2
0.1
7
0.2
Zachodniopomorskie
1
0.1
9
0.52
12
0.7
Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Reports: 2008 -2014
Źródło: Zakażenia i zatruci a w Polsce. NIZP-PZH / GIS. Warszawa, raporty roczne 2008-2014

Regarding infections with parasitic etiology an
increase in the number of trichinellosis cases was
recorded - 32 in total, significantly more than in 2
previous years (when single cases have been reported)
and more than the median for 2008-2012). More cases
of echinococcosis have been reported than in 2012,
which will be discussed in another article.
In 2014 a comparable to previous years number of
mushrooms poisonings were reported- 30 cases, with
the incidence of 0.08 (Table IIB).
According to data from the Central Statistical
Office in 2014 due to infections caused by Salmonella
13 persons died. Inflammation of the small intestine
and colon due to Clostridium diffícile – caused 341
deaths, and due to other specified and not specified
bacterial causes - 51. Because of food poisoning

W odniesieniu do zarażeń o etiologii pasożytniczej odnotowano wzrost liczby przypadków włośnicy - zarejestrowano 32 zachorowania, zdecydowanie
więcej niż okresie poprzednich dwóch lat, w których
rejestrowano pojedyncze przypadki, jak również więcej niż mediana za lata 2008-2012. Również więcej niż
w roku 2013 i więcej niż wynosi mediana za lata 20082012 zgłoszono przypadków bąblowicy, co zostanie
omówione w osobnym artykule.
W 2014 r. zarejestrowano porównywalną z poprzednimi latami liczbę przypadków zatruć toksynami grzybów
trujących - 30 zachorowań, (zapadalność 0,08) (Tab. IIB).
Według danych GUS w 2014 r. z powodu zakażeń: pałeczkami Salmonella zmarło 13 osób, zapalenia
jelita cienkiego i grubego wywołanego Clostridium
difficile - 341 osób, innych określonych i nieokreślo379
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caused by Clostridim perfringens 2 persons died, and
due to other bacterial and not specified causes – 3.
Rotavirus infection resulted in two deaths and other
and unspecified viral intestinal infections of the caused
7 deaths.
OUTBREAKS OF
FOODBORNE DISEASES
In 2014 a total number of 533 outbreaks of
foodborne diseases were reported, with 10 754 exposed

nych zakażeń bakteryjnych – 51 osób. Z powodu zatruć pokarmowych wywołanych laseczką Clostridim
perfringens – zmarły 2 osoby, a innych bakteryjnych
i nie określonych – 7. Zakażenie rotawirusami było
przyczyną jednego zgonu a wirusowe zakażenie jelitowe, inne i nie określone – 7 zgonów.
OGNISKA CHORÓB PRZENOSZONYCH
DROGĄ POKARMOWĄ
W 2014 r. zarejestrowano 533 ogniska zatruć/
zakażeń chorób przenoszonych drogą pokarmową,

Table III. Bacterial foodborne infections and intoxications registered in Poland in 2014. Number of cases, percentage and
incidence by age, gender and residence (urban/rural)
Tabela III. Bakteryjne zakażenia i zatrucia pokarmowe zarejestrowane w Polsce w 2014 r. Liczba przypadków, odsetek
i zapadalność według wieku, płci i zamieszkania (wieś/miasto)
A. urban and rural areas
A. tereny wiejskie/miejskie
Urban area
Rual area
Total
Age
number of
incidence number of
incidence number of
incidence
group
%
%
%
cases
rate
cases
rate
cases
rate
0-4
2 374
39.7
208.6
1 348
35.9
163.5
3 722
38.2
189.7
0
317
5.3
152.0
249
6.6
163.7
566
5.8
156.9
1
545
9.1
247.9
339
9.0
213.3
884
9.1
233.4
2
549
9.2
240.7
299
8.0
181.5
848
8.7
215.9
3
487
8.1
206.6
237
6.3
139.5
724
7.4
178.5
4
476
8.0
193.8
224
6.0
125.5
700
7.2
165.0
5-9
1 018
17.0
90.9
646
17.2
74.8
1 664
17.1
83.9
10 - 19
500
26.8
45.7
454
12.1
52.7
954
4.8
24.5
20 - 29
372
13.1
19.2
245
6.5
26.4
617
3.4
11.1
30 - 39
342
9.9
13.5
186
5.0
22.4
528
2.9
8.4
40 - 49
253
7.8
15.2
186
5.0
21.7
439
2.5
8.9
50 - 59
339
9.7
15.7
196
5.2
25.8
535
3.2
9.8
60 i >
779
13.0
23.2
493
13.1
43.2
1272
7.5
15.1
Total
5 977
100.0
25.7
3 754
100.0
24.6
9 731
100.0
25.3
B. men and women
B. mężczyźni/kobiety
Men
Women
Total
Age
incidence
incidence number of
incidence number of
number of
group
%
%
%
rate
rate
cases
rate
cases
cases
0-4
2 004
41.4
198.7
1 718
35.1
180.1
3 722
37.8
189.7
0
307
6.3
165.6
259
5.3
147.7
566
5.8
156.9
1
477
9.9
245.0
407
8.3
221.1
884
9.0
233.4
2
457
9.4
226.1
391
8.0
205.1
848
8.6
215.9
3
384
7.9
184.1
340
7.0
172.5
724
7.4
178.5
4
379
7.8
174.2
321
6.6
155.4
700
7.1
165.0
5-9
856
17.7
84.2
808
16.5
83.6
1 664
16.9
83.9
10 - 19
486
10.0
23.4
468
28.6
24.6
992.0
4.8
24.5
20 - 29
286
5.9
11.7
331
6.8
12.1
760.0
3.4
11.1
30 - 39
250
5.2
8.7
278
5.7
9.0
565.0
2.8
8.4
40 - 49
199
4.1
9.7
240
4.9
9.8
380.0
2.4
8.9
50 - 59
221
4.6
11.8
314
6.4
11.2
590.0
3.2
9.8
60 i >
538
11.1
21.2
734.0
15.0
14.8
1161.0
7.5
15.1
total
4 840
100.0
26
4 891
100.0
24.6
9 834
100.0
25.3
Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Report 2014
Źródło: Zakażenia i zatruci a w Polsce. NIZP-PZH / GIS. Warszawa, raport roczny 2014
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persons, 5 494 ill persons, including 1 687 ill children
up to 14 years of age. Hospitalization was required for
1 687 persons. The number of exposed has decreased
almost twice compering to the last year.
Most of the outbreaks were caused by viruses
(36.2% of the outbreaks and 37.6% of the cases)
(including which rotaviruses were responsible for
25.3% of outbreaks and 15.7% of cases accordingly) and
zoonotic Salmonella serotypes (32.8% of the outbreaks
and 22.6% of the cases). In 20.1% of foodborne
outbreaks no etiological agent was found (Table IV).
Among outbreaks of viral etiology rotaviruses were
responsible for 69,9% of those outbreaks and 41.6%
of cases and noroviruses for 24.9% of outbreaks and
56.7% of cases.

Zatrucia i zakażenia pokarmowe w Polsce w 2014 roku

w których narażone były 10 754 osoby, a zachorowało
5 494, w tym 1 891 dzieci do 14 lat. Hospitalizacji wymagało 1 687 osób. Liczba osób narażonych w ogniskach, w porównaniu do poprzedniego roku, zmalała
ponad dwukrotnie.
Najwięcej zidentyfikowanych ognisk było wywołanych przez wirusy (36,2% ognisk i 37,6% zachorowań) (wśród nich rotawirusy odpowiedzialne
za odpowiednio 25,3% ognisk i 15,7% zachorowań,
oraz norowirusy- 9% ognisk i 21 % zachorowań) oraz
odzwierzęce typy pałeczek Salmonella (32,8% ognisk
i 22,6% zachorowań). W 20,1 % ognisk nie ustalono czynnika etiologicznego (Tab. IV). Wśród ognisk
o etiologii wirusowej rotawirus był przyczyną 69,9%
ognisk i 41,6% zachorowań, a norowirusy 24,9%
ognisk oraz 56,7% zachorowań.

Table IV. Outbreaks of foodborne and waterborne infections and intoxications in Poland in 2013-2014. Number and percentage
of outbreaks and cases by etiological agent
Tabela IV. Ogniska zakażeń i zatruć pokarmowych w Polsce w latach 2013-2014. Liczba przypadków i odsetek według czynnika
etiologicznego
2013
Etiological agent
zoonotic Salmonella types
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
other bacterial agents
viruses
poisonous muschrooms
parasites
unknown
total

Outbreaks
number
%
178
36.3
5
1.0
2
0.4
58
11.8
146
29.7
4
0.8
3
0.6
95
19.3
491
100.0

Cases
number
%
1215
21.5
103
1.8
4
0.1
499
8.8
2590
45.7
11
0.2
10
0.2
1232
21.8
5664
100.0

2014
Outbreaks
number
%
175
32.8
1
0.2
3
0.6
50
9.4
193
36.2
2
0.4
2
0.4
107
20.1
533
100.0

Cases
number
%
1244
22.6
16
0.3
124
2.3
351
6.4
2068
37.6
4
0.1
30
0.5
1657
30.2
5494
100.0

Table V. Outbreaks of foodborne and waterborne infections and intoxications caused by Salmonella in Poland, in 2013-2014.
Number and percentage of outbreaks and cases by serotype.
Tabela V. Ogniska zakażeń i zatruc pokarmowych o etiologii Salmonella w Polsce, w latach 2013-2014. Liczba i odsetek
ognisk według serotypu.
2013
2014
Outbreaks
Cases
Outbreaks
Cases
Zoonotic Salmonella types
number
%
number
%
number
%
number
%
S. Enteritidis
159
89.8
1125
92.7
144
82.3
1008
81.0
S. Typhimurium
5
2.8
26
2.1
3
1.7
22
1.8
S. spp
2
1.1
6
0.5
13
7.4
76
6.1
S.group B
2
1.1
16
1.3
1
0.6
2
0.2
S. group C
1
0.6
4
0.3
S. group D
6
3.4
27
2.2
8
4.6
24
1.9
S. Kentucky
1
0.6
4
0.3
1
0.6
2
0.2
S. Schleisscheim
1
0.6
5
0.4
S. Infantis
3
1.7
92
7.4
S. Livingstone
1
0.6
15
1.2
S. Virchow
1
0.6
3
0.2
Salmonella - total
177
100.0
1213
100.0
175
100.0
1244
100.0
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Salmonella enteritidis was an etiological agent in
82.3% of outbreaks causing 81% of cases in the group
of zoonotic Salmonella outbreaks (Table V). There
were also 2 outbreaks of parasitic etiology (0.4%
outbreaks and 0.5% cases respectively).
There were 3 outbreaks reported in 2014 with the
case number exceeding 100. Two of them were caused by
noroviruses and Bacillus spp. respectively, and the third
one was classified as an outbreak of unknown etiology.
A total number of 377 persons fell ill in those 3 outbreaks.
Just as in 2013, the most frequent place where
outbreaks took place in 2014 was private household
(249 outbreaks, 966 cases). Furthermore there were
130 hospital outbreaks with 1 338 cases. The most
frequent etiological agent in hospital outbreaks
were rotaviruses (60 outbreaks and 527 cases) and
Clostridium spp. (37 outbreaks and 169 cases, majority
of which were caused by Clostridium difficile). It is
worth of mentioning that all outbreaks of clostridial
etiology except one (caused by Clostridium botulinum)
took place in hospitals.

Serotyp Salmonella Enteritidis był czynnikiem etiologicznym 82,3% ognisk i 81% zachorowań spowodowanych przez odzwierzęce typy pałeczek Salmonella
(Tab. V). Odnotowano również 2 ogniska wywołane przez
pasożyty (odpowiednio 0,4% ognisk i 0,5% zachorowań).
W 2014 r. zarejestrowano 3 ogniska, w których zachorowało więcej niż 100 osób. W dwóch z nich jako
czynnik etiologiczny wskazano norowirusy i Bacillus spp., a w trzecim nie określono czynnika. Łącznie
w tych ogniskach zachorowało 377 osób.
Tak jak w roku 2013, najczęstszym miejscem, w którym wystąpiły ogniska było mieszkanie prywatne - 249
ognisk, 966 zachorowań (Tabela VI). W 2014 r. odnotowano 130 ognisk, które miały miejsca w szpitalach.
Łącznie zachorowało w nich 1 338 osób. Najczęstszym
czynnikiem etiologicznym tych ognisk były rotawirusy
(60 ognisk i 527 chorych) oraz zakażenia o etiologii Clostridium spp (37 ognisk, 169 chorych, w przeważającej
większości było to Clostridium difficile). Należy zaznaczyć, że wszystkie ogniska o tej etiologii w 2014 r. (za
wyjątkiem jednego - spowodowanego zatruciem jadem
kiełbasianym) miały miejsce w szpitalach.

Table VI. Outbreaks of foodborne infections and intoxications in Poland in 2014. Number of outbreaks and cases by etiological
agent and setting
Tabela VI. Ogniska zakażeń i zatruć pokarmowych w Polsce w 2014 r. Liczba ognisk i przypadków według czynnika etiologicznego
i miejsca wystąpienia ogniska
Etiological agent
total*
total
Setting
other bacteunknown
%*
Salmonella E.coli S. aureus
viruses
rial agents
agent
household, domes- outbreaks
136
8
77
24
245
46.7
tic kitchen*
cases
553
20
264
95
932
17.6
restaurant, bar,
outbreaks
18
2
11
29
60
11.3
hotel, catering
cases
282
6
294
554
1136
20.7
nursery, kinder- outbreaks
8
1
1
9
6
25
4.7
garten
cases
194
4
4
97
78
377
6.9
school
outbreaks
4
1
1
8
14
2.6
cases
57
16
25
121
219
4.0
camp or school outbreaks
3
2
5
0.9
trip
cases
32
41
73
1.3
children’s home, outbreaks
1
1
5
6
13
2.4
boarding schools
cases
24
43
204
122
393
7.2
social care
outbreaks
3
4
7
1.3
cases
108
120
228
4.1
hospital
outbreaks
1
1
39
74
15
130
24.4
cases
20
77
321
724
196
1338
24.4
sanatorium, reha- outbreaks
6
6
12
2.3
bilitation center
cases
255
134
389
7.1
other setting
outbreaks
7
4
7
18
3.4
cases
114
65
196
375
6.8
total*
outbreaks
175
3
1
50
193
107
529
cases
1244
124
16
351
2068
1657
5460
total %*
outbreaks
32.8
0.6
0.2
9.4
36.2
20.1
100.0
cases
22.6
2.3
0.3
6.4
37.6
30.2
100.0
* includes 2 outbreaks caused by poisonous mushrooms (with 4 cases) and 2 outbreaks caused with parasites (with 30 cases)

382

-

12
2.3
34
0.6

cases
outbreaks
cases
outbreaks
cases
outbreaks
viruses
cases
outbreaks
poisonous
muschrooms
cases
outbreaks
parasites
cases
outbreaks
unknown agent
cases
outbreaks
%
total
cases
%

Staphylococcus aureus
other bacterial
agents

Escherichia
coli

outbreaks

3
0.6
8
0.1

2
75
1
3
3
0.6
78
1.4

1
16
2
39
22
4.1
256
4.7

1
0.2
2
0.0

1
113
4
0.8
137
2.5

77
1
8
3
44
12
2.3
281
5.1

1
6
1.1
55
1.0

1
22
1
0.2
22
0.4

3
28
4
0.8
33
0.6

2
4
2
0.4
4
0.1

-

12
2.3
69
1.3

-

1
2
1
0.2
2
0.0

-

47
1
16
50
351
185
1834
101
1571
450
84.4
4513
82.1

2

0.6
124 2.3
1
0.2
16 0.3
50 9.4
351 6.4
193 36.2
2068 37.6
2
0.4
4
0.1
2
0.4
30 0.5
107 20.1
1657 30.2
533
100.0
5494
100.0

3

Vehicle of infection
cakes with
vegetaeggs and milk and milk and
cakes
meat and meat and wild
delicatessen
Etiological agent
cream,
poultry
bles and poisonous
products
eggs
milk
without
meat prod- eggs prod- game
and ready to other unknown total %
cream,
meat
products mushrooms
thereof products products
cream
ucts
ucts
meat
eat products
desserts
thereof
zoonotic
outbreaks
12
3
19
1
3
7
6
1
12
111
175 32.8
Salmonella
cases
34
8
201
2
24
152
55
5
69
694 1244 22.6
types

Table VII. Outbreaks of foodborne infections and intoxications in Poland in 2014. Number of cases in outbreaks by vehicle of infection
Tabela VII. Ogniska zakażen i zatruć pokarmowych w 2014 r. Liczba przypadków w ogniskach według nośnika zakażenia
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The most frequent vehicle of infection (or
intoxication) in 2014 were products included in cakes
and desserts group (4,3% of outbreaks, 4,7% of cases),
than egg and products thereof (2,3% of outbreaks and
0,6% of cases). In 450 (84,4%) in which 4 513 persons
fell ill (82,1%) no vehicle of infection (or intoxication)
was found (Table VII).
The clinical presentation of cases in 2014, in
reference to the etiological factor, was as follows:
-- in diseases caused by Salmonella dominated
diarrhea, which occurred in 88.9% of patients,
fever (66.7%) and abdominal pain (62.8%);
-- in diseases caused by viruses the most frequent
symptoms were diarrhea (in 69.1% of cases),
vomiting (in 53.9% of cases) and abdominal pain
(35.1% of cases);
-- among the cases caused by other bacterial etiology
diarrhea occurred in 95.9% of patients, abdominal
pain in 54% and in vomiting in 16.1%;
-- among the cases caused by unknown etiology
dominated diarrhea (66.4%), vomiting (56.1%) and
abdominal pain (46.3%), which might suggest that
majority of those outbreaks were of viral etiology
(as well as the fact that fever was present only in
15% of cases in those outbreaks).
As in previous years outbreaks have been reported
to the European Union database operated by EFSA, in
accordance with the criteria set by this organization.
A total number of 382 outbreaks was reported (3),
among which 71 (18.8%) were classified as strongevidence outbreaks (with the proven link between
the illness and food consumption), which was 54 less
than in 2013 (4). In 31 outbreaks (8.1%) evidences
mentioned were laboratory (microbiologically) backed
up (in food samples or surfaces swabs the same agent
was discovered as in samples taken from the cases),
and in 54 (14.1%) of outbreaks the epidemiological
proofs were found (strong connection between food
consumption and falling ill proven by epidemiological
analysis or by descriptive epidemiology).

Najczęstszym nośnikiem zakażenia w 2014 roku
były potrawy zaliczane do kategorii ciast i deserów (4,3%
ognisk, 4,7% zachorowań) a następnie jaja i potrawy z jaj
(łącznie 2,3% ognisk, 0,6% zachorowań). W 450 (84,4%)
ogniskach, w których zachorowało 4 513 osób (82,1%)
nie ustalono nośnika zakażenia (Tabela VII).
Obraz kliniczny zachorowań, w roku 2014 w zależności od czynnika etiologicznego przedstawiał się
następująco:
-- w zachorowaniach spowodowanych przez pałeczki Salmonella dominowały: biegunka, która wystąpiła u 88,9 % chorych, gorączka (66,7%) oraz bóle
brzucha (62,8%);
-- w zachorowaniach spowodowanych przez wirusy
dominowały biegunka (69,1%), wymioty (53,9%
chorych) oraz bóle brzucha (35,1% chorych).
-- w zachorowaniach spowodowanych innymi czynnikami bakteryjnymi występowały– biegunka
(u 95,9% chorych), bóle brzucha (54%) i wymioty
(16,1%);
-- w zachorowaniach w ogniskach o nieustalonej
etiologii przeważały biegunka (66,4%), wymioty
(56,1%) oraz bóle brzucha (46,3%), co może nasuwać podejrzenie, że większość z tych ognisk miało etiologię wirusową (podobnie jak fakt, że tylko
u 15% chorych w ogniskach o nieustalonej etiologii wystąpiła gorączka) .
Ogniska, jak co roku, zostały zgłoszone, w formie raportu, do unijnej bazy danych prowadzonej
przez EFSA (European Food Safety Autority), zgodnie
z przyjętymi w niej kryteriami i definicjami. Ogółem
zgłoszono 382 ogniska (3), wśród których było 71
(18,8%) zakwalifikowanych jako ogniska z silnymi dowodami (potwierdzającymi i wskazującymi na związek zachorowań ze spożyciem określonego produktu
spożywczego), co było o 54 mniej niż w roku 2013.
W 31 ogniskach (8,1%) wspomniane dowody miały
charakter laboratoryjno-mikrobiologiczny (w żywności lub w wymazach sanitarnych wykryto ten sam
czynnik etiologiczny co u ludzi), a w 54 (14,1%) były
to dowody epidemiologiczne (wykazano silny związek
zachorowań ze spożyciem żywności za pomocą analizy epidemiologicznej lub opisu epidemiologicznego).

SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. The year 2014 was the second year of ROE system
(Pol. Rejestr Ognisk Epidemicznych), and the first
year during which local and voivodeship sanitary
stations have been uploading and sending data
only through this system. ROE is a very efficient
tool which facilitates the work during the outbreak
investigation both on local and central level.
However there is an ongoing need of training for
sanitary stations workers in various aspects of
system’s functionality.

1. 1. Rok 2014 był drugim rokiem funkcjonowania
aplikacji ROE (Rejestru Ognisk Epidemicznych),
i pierwszym rokiem, w którym stacje sanitarnoepidemiologiczne wprowadzały i przesyłały dane
wyłącznie za pośrednictwem tego systemu elektronicznego. Wspomniany system jest niezwykle wydajnym narzędziem ułatwiającym pracę
w dochodzeniach epidemiologicznych zarówno
na poziomie lokalnym jak i centralnym. Istnieje
jednakże ciągła potrzeba szkolenia pracowników
stacji sanitarno-epidemiologicznych co do różnych
aspektów funkcjonalności tego systemu.
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2. In 2014, similarly to 2013 an increase in the
number and proportion of foodborne outbreaks
of viral etiology was observed. For the first time
it exceeded the number of outbreaks caused by
Salmonella spp. Clinical presentations of cases
in outbreaks of unknown etiology may in fact
mean that the actual number of outbreaks of viral
etiology is even higher.
3. An increasing percentage of outbreaks of viral
etiology as well as high number of outbreaks of
unknown etiology (with cases presenting with
viral infection symptoms) points out towards the
need of adjusting actions that are being undertaken
during the investigation especially aimed for viral
agents. With limited, and in many cases nonexisting diagnostics directed towards viral agents
and their presence in food a thorough and proper
epidemiological investigation gains importance
(because it could facilitate conducting analytical
studies)
4. A high number of outbreaks of Clostridium
difficile as an etiological agent in hospitals
persisting through the years shows that the need
of introducing actions (which would facilitate their
reduction) exists.
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2. W 2014 r, podobnie jak w latach ubiegłych zwiększyła się liczba i proporcja ognisk zatruć/zakażeń
pokarmowych, w których czynnikiem etiologicznym były wirusy, liczba ta po raz pierwszy przewyższyła liczbę ognisk o etiologii Salmonella spp.
Charakter objawów wśród chorych w ogniskach
o nieustalonej etiologii wskazywać może, że faktyczna liczba ognisk o etiologii wirusowej jest
jeszcze większa.
3. Wzrastający odsetek ognisk o etiologii wirusowej,
jak również duża liczba ognisk o nieustalonej etiologii z objawami u chorych właściwymi dla zakażenia wirusowego, wskazuje na potrzebę dostosowania działań w dochodzeniu w ogniskach ukierunkowanych właśnie na te czynniki. Przy bardzo
ograniczonej, a w wielu przypadkach nieistniejącej
diagnostyce w kierunku obecności patogennych
wirusów w żywności, bardzo duże znaczenia ma
poprawne prowadzenie dochodzeń, które w konsekwencji umożliwią przeprowadzenie badań analitycznych.
4. Utrzymująca się rokrocznie wysoka liczba ognisk
o etiologii Clostridium difficile w szpitalach wskazuje na potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na
te zakażenia i wprowadzenia działań, które pozwoliłyby na ich redukcję.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Currently, hepatitis C (HCV infection) is one of the public health priorities worldwide.
It is associated with a considerable improvement of methods undertaken to eliminate this disease. Due to the
predominance of chronic infections of long asymptomatic course, the number of cases detected in successive
years does not reflect the actual dynamics of the epidemiological situation of hepatitis C. To a large extent, it
depends on current testing practices. The modifications in the provisions on the notification of diagnosed cases
may also have an effect on the number of HCV infections registered in successive years.
OBJECTIVE. This article aims at evaluating the epidemiological situation of HCV infections in Poland in 2014
in reference to the data from previous years.
MATERIAL AND METHODS. Analysis of epidemiological situation of hepatitis C in Poland was carried out
on a basis of aggregated data from routine surveillance system published in annual bulletin “Infectious diseases
and poisonings in Poland”. Data on hepatitis C mortality from the Demographic Surveys and Labour Market
Department of the Central Statistical Office
were also employed.
RESULTS. In 2014, a total of 3 076 HCV infections (incidence – 7.99 per 100,000) meeting 2005 definition
were registered. Compared to 2013 and median as of 2008-2012, there was an increase of the incidence by
14% (2 705; 6.03) and 34% (2 294; 5.85), respectively. In 2014, a total of 3 551 (9.23) HCV infections meeting
2009 definition were reported (the definition was modified in 2014). Compared to 2013 (2 268; 6.86), it was an
increase by 35%. In 2014, 241 deaths due to hepatitis C were registered which is the highest mortality noted so
far.
CONCLUSIONS. In recent years, a burden resulting from undiagnosed or untreated HCV infections is on the
increase. It is demonstrated by increasing hepatitis C mortality and increasing trend of incidence according
to 2005 definition (presence of symptoms). Increase of incidence according to 2009/2014 definition may be
associated with the fact that laboratories were obliged to report positive test results for HCV since 2014.
Key words: hepatitis C, epidemiology, infectious diseases, public health, Poland, 2014
STRESZCZENIE
WPROWADZENIE. Wirusowe zapalenie wątroby C (wzw C) jest obecnie jednym z priorytetów zdrowia
publicznego na świecie, co pozostaje w związku ze znaczną poprawą możliwości zwalczania tej choroby. Ze
względu na przewagę zachorowań przewlekłych o długotrwałym, bezobjawowym przebiegu, liczba zachorowań
wykrywanych w kolejnych latach nie odzwierciedla rzeczywistej dynamiki sytuacji epidemiologicznej wzw
C i w dużym stopniu zależy od aktualnych praktyk testowania. Zmiany w przepisach dotyczących zgłaszania
wykrytych przypadków również mogą wpływać na liczbę rejestrowanych w kolejnych latach zachorowań na
wzw C .
*Article was written under the task No.6/EM/2015/Praca została wykonana w ramach zadania nr6/EM/2015 r.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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CEL. Celem niniejszej pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń HCV w Polsce w 2014 r. wraz
z odniesieniem do danych z poprzednich lat.
MATERIAŁ I METODA. Analizę sytuacji epidemiologicznej wzw C w Polsce przeprowadzono na podstawie
danych zbiorczych z rutynowego systemu nadzoru publikowanych w biuletynie rocznym „Choroby zakaźne
i zatrucia w Polsce”. Wykorzystano również dane z Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy
Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące zgonów z powodu wzw typu C.
WYNIKI. W 2014 r. zgłoszono ogółem 3 076 (zapadalność 7,99 na 100 tys.) zachorowań na wzw C spełniających
kryteria definicji z 2005 r. W porównaniu do 2013 r., odnotowano wzrost zapadalności o 14% (2.705; 6,03),
a w porównaniu do mediany za lata 2008-2012 – o 34% (2 294;5,85). Z kolei 3 551 przypadków zarejestrowanych
w 2014 r. (9,23) zaklasyfikowano wg definicji z 2009 r. (zmodyfikowanej w 2014 r.), co stanowiło wzrost o 35%
w porównaniu do 2013 r. (2 268; 6,86) .W 2014 r. odnotowano 241 zgonów z powodu wzw C, co jest najwyższą
dotąd notowaną umieralnością z powodu tej choroby.
WNIOSKI. W ostatnich latach narasta obciążenie skutkami niewykrytych i/lub nieleczonych zakażeń HCV.
Świadczy o tym zwiększająca się umieralność z powodu wzw C oraz tendencja wzrostowa zapadalności na
wzw C wg def. 2005 (wystąpienie objawów chorobowych). Wzrost zapadalności wg def. 2009/2014 może być
dodatkowo związany z wprowadzeniem obowiązku zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku HCV
przez laboratoria.
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, epidemiologia, choroby zakaźne, zdrowie publiczne,
Polska, rok 2014
INTRODUCTION

WSTĘP

Hepatitis C (HCV infection) is one of the public
health priorities in the field of infectious diseases.
According to the data of the World Health Organization,
the number of chronic HCV infections ranges from 130
to 150 million worldwide which corresponds to the
prevalence of 2% – 3% in the population. According
to some authors, this number, however, may be lower,
i.e. 80 million (1,2).
Prevalence of HCV infections in Europe ranges
from 0.1% to 5.6%. Lower prevalence is observed
in Scandinavian countries (<0.5%) while the highest
prevalence is noted in the southern part of Europe
(3). From the data of the European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC) transpires that the
number of newly diagnosed cases in the European Union
in 2013 was 9.6 per 100,000 population, ranging from
0.2 in Greece and Portugal to more than 20 in Finland,
Sweden, Norway, Iceland, Great Britain and Latvia (4).
It should be highlighted that the number of hepatitis
C cases registered in particular European countries,
including Poland does not reflect the actual epidemiology
of hepatitis C. Thus, these data do not reflect the actual
epidemiology of hepatitis C and should be interpreted as
the case detection rate of this infection.
In Poland, an estimated 1% of population have
anti-HCV antibodies while the number of HCVinfected persons (the presence of HCV-RNA) amounts
to 200,000 (0.5%) (5,6).

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (wzw C) stanowi obecnie jeden z priorytetów zdrowia publicznego
w obszarze chorób zakaźnych. Światowa Organizacja
zdrowia szacuje liczbę osób przewlekle zakażonych na
świecie w granicach 130 – 150 milionów, co odpowiada rozpowszechnieniu 2% – 3% w populacji, choć według innych autorów liczba ta może być nieco niższa,
tj. ok. 80 milionów (1,2).
Rozpowszechnienie zakażeń HCV w Europie
waha się od 0,1% do 5,6%, przy czym najniższe wartości obserwuje się w krajach skandynawskich (<0,5%),
a najwyższe na południu Europy (3). Z kolei z danych
Europejskiego Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC) wynika, że w Unii Europejskiej w 2013 r.
liczba nowych rozpoznań wyniosła 9,6 na 100 tys. ludności, wahając się od 0,2 w Grecji i Portugalii do ponad 20 w Finlandii, Szwecji, Norwegii, Islandii, Wielkiej Brytanii i na Łotwie (4). Należy więc podkreślić,
że liczba przypadków wzw C rejestrowana w poszczególnych krajach europejskich, w tym także w Polsce,
nie odzwierciedla rzeczywistej epidemiologii wzw C,
i powinna być interpretowana jako wskaźnik wykrywalności tego zakażenia.
W Polsce przeciwciała anty-HCV występują u ok.
1% populacji, podczas gdy liczba osób aktywnie zakażonych (obecność HCV-RNA) wynosi ok. 200 tys.
osób (0,5%) (5,6).
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MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

Analysis of epidemiological situation of hepatitis
C in 2014 was conducted on a basis of aggregated data
on HCV infections from routine surveillance system
published in annual bulletin “Infectious diseases and
poisonings in Poland in 2014” in reference to previous
years (7,8). Data on hepatitis C mortality from the
Demographic Surveys and Labour Market Department
of the Central Statistical Office were also employed
(available also in (7)).
In the light of the Act on the prevention and control
of infections and infectious diseases in humans and
corresponding regulations (9,10), diagnoses made by
physicians as well as positive test results are to be notified.
Having considered the previous legal status, it is a change
as the notification of positive test results for HCV by
laboratories was not required. Within the surveillance
system hepatitis C cases are classified according to the
criteria of HCV definition applied for the purpose of
surveillance in the European Union (11). Hepatitis
C cases were registered based on two definitions,
i.e. 2005 definition, including symptomatic cases
or cases with elevated aminotransferase levels and
meeting laboratory criteria (hepatitis C virus specific
antibody response) and 2014 definition, including all
laboratory-confirmed
cases (hepatitis C virus specific antibody response
confirmed by a confirmatory antibody test (e.g.
immunoblotting) in persons elder than 18 months,
without the evidence of infection resolution, detection
of hepatitis C virus nucleic acid in serum or detection
of hepatitis C core antigen (HCV-core) regardless
of clinical manifestation (11,12). Having compared
to 2009 definition, this definition introduces the
possibility of confirmation through the detection of
core antigen and clarifies the formulation “hepatitis
C virus specific antibody response confirmed by
a confirmatory antibody test”. Taking into account the
fact that testing for hepatitis C core antigen is very rare
in Poland and it does not occur that it is the only test
to confirm HCV infection, 2009 definition and 2014
definition are in practice compatible.

Analiza epidemiologiczna występowania wzw C
w Polsce w 2014 r. została przeprowadzona na podstawie danych zbiorczych o zachorowaniach na wzw C pochodzących z rutynowego nadzoru epidemiologicznego
i opublikowanych w biuletynie rocznym „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 r.” w odniesieniu do
wcześniejszych danych (7,8). Wykorzystano również
dane z Departamentu Badań Demograficznych i Rynku
Pracy Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące zgonów z powodu wzw typu C (dostępne również w (7)).
W myśl Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz odpowiednich rozporządzeń (9,10) zgłoszeniu podlegają zarówno rozpoznania postawione przez lekarza, jak i dodatnie wyniki badań laboratoryjnych. Stanowi to zmianę
w stosunku do obowiązującego w poprzednich latach
stanu prawnego, w którym zgłaszanie dodatnich wyników badań w kierunku zakażenia HCV przez laboratoria nie było wymagane. W ramach nadzoru zgłoszenia
wzw C są klasyfikowane według kryteriów definicji
stosowanych na potrzeby nadzoru w Unii Europejskiej
(11). Rejestrowano przypadki jednocześnie w oparciu
o dwie definicje, tj. definicję z 2005 r., obejmującą
przypadki objawowe lub przebiegające z podwyższonym poziomem transaminaz i potwierdzone laboratoryjnie (wykazanie obecności przeciwciał anty-HCV)
oraz definicję z 2014 r., obejmującą wszystkie przypadki potwierdzone laboratoryjnie (wykazanie obecności przeciwciał anty-HCV potwierdzone testem
potwierdzającym na obecność przeciwciał (np. immunoblot) u osób starszych niż 18 miesięcy, bez dowodu
zwalczenia zakażenia, wykrycie kwasu nukleinowego
wirusa zapalenia wątroby typu C w surowicy krwi lub
wykrycie antygenu rdzeniowego wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV-core) niezależnie od obrazu klinicznego (11,12). W stosunku do definicji z 2009 r. definicja ta wprowadza możliwość potwierdzenia poprzez
wykrycie antygenu rdzeniowego oraz doprecyzowuje
sformułowanie „obecność swoistych przeciwciał przeciwko HCV potwierdzone innym testem”. Z uwagi na
fakt, że testowanie w kierunku antygenu rdzeniowego
jest w Polsce rzadkie i nie zdarza się, by był to jedyny
test potwierdzający zakażenia wirusem HCV, definicje
z 2009 r. i z 2014 r. są w praktyce w pełni zgodne.

INTERPRETATION OF RESULTS

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Infections with hepatitis C virus. In 2014, a total
of 3 076 HCV infections meeting 2005 definition
(incidence – 7.99 per 100,000) were registered,
including 36 co-infections with HBV (1.2%). Having
related these data to the data from previous years,
hepatitis C incidence is on the increase. Compared

Zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby
typu C. W 2014 r. zgłoszono 3 076 (zapadalność 7,99
na 100 tys.) zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C, spełniających kryteria definicji z 2005 r.,
w tym 36 zakażeń mieszanych wywołanych wirusami
HCV i HBV (1,2%). Odnosząc te wartości do wartości
zaobserwowanych w poprzednich latach, zapadalność
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to 2013 and median as of 2008-2012 (Tab. I), the
incidence was higher by 14% and 34%, respectively.
Taking into account newly diagnosed HCV infections
(2009/2014 definition), this increase was more
noticeable – from 6.86 in 2013 to 9.23 in 2014 (by
35%).
As in the previous years, considerable disparities
in incidence rates were observed between provinces
(from 1.87 to 13.42 according to 2005 definition and
from 2.14 to 16.45 according to 2009/2014 definition).
The highest incidence according to 2005 definition
(symptomatic cases) was noted in the following
provinces: lubuskie (13.42), kujawsko-pomorskie
(12.44) and łódzkie (11.96), while the lowest incidence
was reported in the following provinces: małopolskie
(1.87), podkarpackie (3.48), lubelskie (4.23) and
zachodniopomorskie (4.42). The largest increase in
the incidence was reported in śląskie, warmińskomazurskie and zachodniopomorskie provinces (Tab. I).

na wzw C wykazuje tendencję wzrostową. W 2014 r.
zapadalność była o 14% wyższa niż w 2013 r. i o 34%
niż wyniosła mediana za lata 2008-2012 (Tab. I.). Rozpatrując nowo rozpoznane zakażenia HCV (wg. definicji z 2009/2014 r.) wzrost ten był nawet wyraźniejszy
– od 6,86 w 2013 r. do 9,23 w 2014 r. (o 35%).
Podobnie jak w poprzednich latach, współczynnik
zapadalności wykazywał znaczne wahania terytorialne (od 1,87 do 13,42 wg definicji z 2005 r. oraz od 2,14
do 16,45 wg definicji z 2009/2014 r.). Najwyższą zapadalność wg definicji z 2005 r., a więc w odniesieniu do
przypadków objawowych, odnotowano w województwie
lubuskim (13,42), a następnie w województwach kujawsko-pomorskim (12,44) oraz łódzkim (11,96), najniższą
zaś w województwach małopolskim (1,87), podkarpackim (3,48), lubelskim (4,23) oraz zachodniopomorskim
(4,42). Z kolei najistotniejszy wzrost zapadalności wystąpił na obszarze województw śląskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego (Tab. I).

Table I. Hepatitis C in Poland in 2008-2014. Number of cases and incidence per 100,000 population, number and percent
age of HCV/HBV co-infection by voivodeship
Tabela I. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w latach 2008-2014. Liczba zachorowań, zapadalność na 100.000
ludności oraz procent zakażeń mieszanych według województw
2013*
2014*
2014**
Median
HCV/HBV
2008-2012
Voivodeship
total
total
total
co-infections
N
inc.
N
inc.
N
inc.
N
%
N
inc.
1. Dolnośląskie
250
8.68
255
8.76
300
10.31
1
0.3
354
12.17
2. Kujawsko-pomorskie
153
7.39
196
9.36
260
12.44
4
1.5
344
16.45
3. Lubelskie
121
5.58
115
5.32
91
4.23
105
4.88
4. Lubuskie
110
10.75
128
12.52
137
13.42
2
1.5
162
15.87
5. Łódzkie
213
8.39
222
8.82
300
11.96
3
1.0
369
14.71
6. Małopolskie
30
0.91
55
1.64
63
1.87
72
2.14
7. Mazowieckie
427
8.22
686
12.93
526
9.88
6
1.1
490
9.20
8. Opolskie
66
6.50
51
5.06
66
6.58
1
1.5
64
6.38
9. Podkarpackie
44
2.10
88
4.13
74
3.48
1
1.4
82
3.85
10. Podlaskie
27
2.27
58
4.85
66
5.53
61
5.11
11. Pomorskie
83
3.71
127
5.54
151
6.57
3
2.0
174
7.57
12. Śląskie
199
4.29
254
5.51
498
10.84
6
1.2
591
12.87
13. Świętokrzyskie
107
8.36
85
6.69
81
6.40
1
1.2
101
7.98
14. Warmińsko-mazurskie
38
2.62
35
2.42
90
6.23
1
1.1
104
7.19
15. Wielkopolskie
257
7.55
311
8.98
297
8.56
7
2.4
394
11.36
16. Zachodniopomorskie
47
2.78
39
2.27
76
4.42
84
4.89
POLAND
2294
5.95
2705
7.03
3076
7.99
36
1.2
3551
9.23
*meeting 2005 definition
**meeting 2014 definition

The frequency of detection of hepatitis C is
diversified depending on the level of urbanization.
Similarly to the previous years, incidence in urban areas
in 2014 was more than twofold higher compared to
rural areas, i.e. 10.07 and 4.82 per 100,000 inhabitants,
respectively (Tab. II). Moreover, it was higher in
larger cities: 11.98 (>100,000 population), 9.41 (50 <100,000), 8.82 (20 - <50,000) and 7.40 (<20,000).

Częstość rozpoznawania wzw C jest typowo zróżnicowana w zależności od stopnia zurbanizowania obszaru.
Podobnie jak w poprzednich latach, w 2014 r. zapadalność
na obszarach miejskich ponad dwukrotnie przewyższała
zapadalność na obszarach wiejskich, odpowiednio 10,07
i 4,82 na 100 tys. mieszkańców (Tab. II.). Była również
wyższa w większych miastach niż w mniejszych: 11,98
(miasta >100 tys. mieszkańców), 9,41 (50 - <100 tys.),
8,82 (20 - <50 tys.) oraz 7,40 (<20 tys.).
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Incidence was still higher in males (8.58) than
females (7.44). Compared to previous years, however,
this difference is not so noticeable. This change mainly
results from decreasing disparities in younger age
groups (Tab. II). In general, the incidence according
to 2005 definition (symptomatic infections) in males
aged more than 25 years is stable with a slight decrease
in 35 – 45 age group while in females it increases
significantly in elder age groups (Tab. II, Fig. 1.). For
cases classified according to 2009/2014 definition
(newly diagnosed, symptomatic or asymptomatic
cases), age distribution in females is close to that in
males with a higher detection rate in younger age
groups (<35 years old). It should be highlighted
that incidence according to 2009/2014 definition is
substantially higher only in females aged less than 40
years old compared to incidence according to 2005
definition (symptomatic cases) (Fig. 1).

Zapadalność była nadal wyższa wśród mężczyzn
(8,58) niż kobiet (7,44). Różnica ta jednak nie jest tak
wyraźna jak w latach ubiegłych, co wynika głównie ze
zmniejszających się różnic w młodszych grupach wieku
(Tab. II). Zapadalność wg definicji z 2005 r., uwzględniającej zachorowania objawowe, wśród mężczyzn powyżej 25 r.ż. kształtuje się w zasadzie na stałym poziomie, z niewielkim spadkiem w grupie wieku 35 – 45 lat,
wśród kobiet zaś wyraźnie wzrasta w starszych grupach
wieku (Tab. II, Ryc. 1.). Dla przypadków sklasyfikowanych wg def. 2009/2014 (nowe rozpoznania, objawowe
lub bezobjawowe), rozkład wiekowy zapadalności kobiet jest zbliżony do rozkładu wśród mężczyzn z wyższą częstością rozpoznań w młodszych grupach wieku
(<35 r.ż.). Zwraca również uwagę, że jedynie w grupie
kobiet poniżej 40 r.ż. zapadalność wg def. z 2009/2014 r.
jest istotnie wyższa niż zapadalność wg def. z 2005 r.
(przypadki objawowe) (Ryc. 1).

Table II. Hepatitis C in Poland in 2014. Number of cases, incidence per 100,000 population and percentage by age, gender
and location (urban/rural).
Tabela II. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w 2014r. Liczba zachorowań oraz zapadalność na 100.000 ludności
według wieku, płci i środowiska zamieszkania (miasto/wieś)
Gender
Residence
Total
Age
Male
Female
Urban area
Rural area
group
N
inc.
%
N
inc.
%
N
inc.
%
N
inc.
%
N
inc.
%
0-4
3
0.31
0.2
2
0.18
0.1
1
0.12
0.1
3
0.15
0.1
5-9
3
0.29
0.2
2
0.21
0.1
3
0.27
0.1
2
0.23
0.3
5
0.25
0.2
10-14
2
0.21
0.1
1
0.11
0.1
3
0.31
0.1
3
0.16
0.1
15-19
14
1.31
0.9
13
1.28
0.9
16
1.44
0.7
11
1.14
1.5
27
1.30
0.9
20-24
75
5.73
4.7
60
4.77
4.1
90
6.36
3.8
45
3.91
6.1
135 5.26
4.4
25-29 176 11.60 11.0 132 8.99
8.9
240 13.33 10.3
68
5.74
9.3
308 10.32 10.0
30-34 186 11.31 11.6 139 8.69
9.4
246 12.07 10.5
79
6.55 10.7 325 10.02 10.6
35-39 183 11.91 11.5
93
6.21
6.3
209 11.13 8.9
67
5.80
9.1
276 9.10
9.0
40-44 131 10.02 8.2
76
5.92
5.1
161 10.47 6.9
46
4.37
6.3
207 7.99
6.7
45-49 153 13.12 9.6
107 9.22
7.2
198 14.61 8.5
62
6.39
8.4
260 11.18 8.5
50-54 163 12.98 10.2 166 12.88 11.2 237 15.53 10.1
92
9.03 12.5 329 12.93 10.7
55-59 185 13.13 11.6 244 16.08 16.5 329 17.57 14.1 100 9.49 13.6 429 14.66 13.9
60-64 144 11.72 9.0
183 12.90 12.4 248 14.13 10.6
79
8.85 10.7 327 12.35 10.6
65-74 119 8.87
7.4
169 9.50 11.4 234 11.33 10.0
54
5.12
7.3
288 9.23
9.4
>75
64
7.23
4.0
90
5.09
6.1
125 7.56
5.3
29
2.90
3.9
154 5.81
5.0
Total 1598 8.58 100.0 1478 7.44 100.0 2341 10.07 100.0 735 4.82 100.0 3076 7.99 100.0

Hospitalization and mortality due to hepatitis C.
In 2014, a total of 1 633 persons were hospitalized due
to hepatitis C (2005 definition) in Poland, i.e. 53.1% of
all registered cases. In recent years, the percentage of
hospitalized cases is slightly decreasing. However, there
are still considerable differences between provinces
(from 31.0% to 88.7%). Percentage of hospitalizations
below 50% was reported in five provinces, i.e.:
mazowieckie (31.0%), lubuskie (39.4%), małopolskie
(42.9%), śląskie (43.8%) and wielkopolskie (44.4%).
The highest percentage of cases was hospitalized in
the following provinces: podkarpackie (87.8%) and
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Hospitalizacja i umieralność z powodu wzw C.
W 2014 r. z powodu wzw C (definicja z 2005 r.) hospitalizowano w Polsce 1 633 osoby, co stanowi 53,1%
ogółu zarejestrowanych zachorowań. Odsetek hospitalizowanych przypadków wykazuje na przestrzeni ostatnich kilku lat niewielką tendencję spadkową. Nadal
jednak zauważalne są wyraźne różnice pomiędzy poszczególnymi województwami (od 31,0% do 88,7%).
Odsetek hospitalizacji, wynoszący poniżej 50% obserwowano w pięciu województwach: mazowieckim
(31,0%), lubuskim (39,4%), małopolskim (42,9%),
śląskim (43,8%) i wielkopolskim (44,4%). Relatywnie
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łódzkie (88.7%). The percentage of hospitalizations
in a group of cases meeting 2009/2014 definition was
slightly lower amounting to 48.4% (Tab. III).

najwięcej przypadków wzw C było hospitalizowanych
w województwach podkarpackim (87,8%) oraz łódzkim
(88,7%). Odsetek hospitalizacji wśród przypadków
spełniających kryteria definicji z 2009/2014 r. był nieznacznie niższy i wyniósł 48,4% (Tab. III).

Table III. Hospitalization rate among cases of hepatitis C registered in 2013-2014 by case definition and voivodeship.
Tabela III. Odsetek hospitalizacji wśród przypadków wzw C w latach 2013-2014 według definicji przypadku i województwa
2013
2014
meeting 2005
meeting 2009
meeting 2005
meeting 2014
definition
definition
definition
definition
Voivodeship
Number
Number
Number
Number
PercentPercentPercentPercentof hospiof
hospiof
hospiof
hospiage1
age1
age1
age1
talizations
talizations
talizations
talizations
1. Dolnośląskie
165
64.7
172
64.2
165
55.0
173
48.9
2. Kujawsko-pomorskie
156
79.6
159
74.3
187
71.9
209
60.8
3. Lubelskie
53
46.1
62
40.3
50
54.9
54
51.4
4. Lubuskie
73
57.0
68
44.7
54
39.4
61
37.7
5. Łódzkie
201
90.5
206
84.8
266
88.7
302
81.8
6. Małopolskie
38
69.1
33
78.6
27
42.9
29
40.3
7. Mazowieckie
206
30.0
180
30.1
163
31.0
150
30.6
8. Opolskie
35
68.6
28
58.3
33
50.0
27
42.2
9. Podkarpackie
81
92.0
84
91.3
65
87.8
69
84.1
10. Podlaskie
46
79.3
22
59.5
38
57.6
30
49.2
11. Pomorskie
77
60.6
57
64.0
93
61.6
97
55.7
12. Śląskie
158
62.2
125
75.8
218
43.8
249
42.1
13. Świętokrzyskie
24
28.2
30
40.5
42
51.9
45
44.6
14. Warmińsko-mazurskie
29
82.9
37
67.3
49
54.4
45
43.3
15. Wielkopolskie
173
55.6
155
42.6
132
44.4
138
35.0
16. Zachodniopomorskie
28
71.8
26
56.5
51
67.1
40
47.6
POLAND
1543
57.0
1444
54.7
1633
53.1
1718
48.4
with respect to all cases meeting the case definition
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Fig. 1. Hepatitis C in Poland in 2014. Incidence per 100,000 population by age group and gender, according to surveillance definition.
Ryc. 1. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w 2014 r. Zapadalność na 100 tyś. wg. płci, grupy wieku oraz
zastosowanej definicji przypadku
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Fig. 2. Hepatitis C in Poland in 1997-2014. Incidence per 100,000 population and number of deaths.
Ryc. 2. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w latach 1997-2014. Zapadalność na 100.000 ludności oraz liczba zgonów

From the data of the Demographic Surveys and
Labour Market Department of the Central Statistical
Office transpires that 241 persons died due to hepatitis
C in 2014, of whom 99% were due to the chronic stage
of disease. Hepatitis C mortality increased compared to
the data as of 2013 as well as previous years (Fig. 2.).

Z danych Departamentu Badań Demograficznych
i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2014 r. 241 osób zmarło z powodu wzw C,
przy czym 99% stanowiły zgony z powodu przewlekłej postaci choroby. Stanowi to wzrost umieralności
z powodu wzw C zarówno w stosunku do 2013 r., jak
i do lat poprzednich (Ryc. 2.).

SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE

Compared to previous years, there was an increase
in the indicators describing the epidemiological
situation of hepatitis C in 2014. It should be highlighted
that incidence of symptomatic cases was of the highest
value since the beginning of registration in 1997,
i.e. 7.99 per 100,000. It was higher than the peak of
incidence observed in 2005-2007.
However, increase in the incidence may result from
greater access to diagnostic tests as well as improvement
of notification. Most probably, the latter is associated
with a large increase (by 35%) in the number of newly
diagnosed cases classified according to 2009/2014
definition, which requires exclusively laboratory
confirmation without the presence of clinical symptoms.
In all probability, this improvement was associated with
the introduction of obligation to report positive test
results for HCV by laboratories in 2014 (9).
Greater access to diagnostics may be associated
with, i.a. the detection of higher number of HCVinfected persons due to the introduction of screening in
pregnant women or HCV prevalence studies in a large
group of population or social campaigns combined
with free-of-charge testing. Recently, informative
and educational actions concerning the prevention of
HCV infections are of more intensive character. It is

W 2014 r. obserwowano wzrost wskaźników opisujących sytuację epidemiologiczną wzw typu C w porównaniu do wartości odnotowanych w poprzednich latach. Należy zauważyć, że wskaźnik zapadalności przypadków
objawowych osiągnął najwyższą wartość od początku
rejestracji w 1997 r., tj. 7,99 na 100 tys., wyższą niż w poprzednim szczycie zapadalności w latach 2005-2007.
Odnotowany wzrost zapadalności może jednak wynikać z większej dostępności badań diagnostycznych,
jak również z poprawy zgłaszalności. Ten ostatni mechanizm najprawdopodobniej leży u podstaw skokowego (o 35%) wzrostu liczby zarejestrowanych nowych
rozpoznań, sklasyfikowanych wg definicji z 2009/2014
r., która wymaga jedynie potwierdzenia laboratoryjnego, a nie obecności objawów klinicznych. Poprawa ta
była najprawdopodobniej związana z wprowadzeniem
obowiązku zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku HCV przez laboratoria od 2014 r. (9).
Większa dostępność diagnostyki z kolei może pozostawać w związku, m.in. z wykrywaniem większej liczby
osób zakażonych wskutek wdrożenia programu skryningowego kobiet w ciąży lub w trakcie badań rozpowszechnienia HCV na dużych grupach populacji oraz w ramach
kampanii społecznych udostępniających bezpłatne badania. W ostatnich latach działania informacyjne i edukacyjne z zakresu profilaktyki HCV uległy intensyfikacji,
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a worldwide trend. Furthermore, standards of medical
management in pregnancy are successively introduced
in Poland since 2011 (13). They include routine testing
for HCV in pregnant women. It may explain this large
difference in the prevalence of hepatitis C according
to 2014 definition and 2005 definition in a group of
females aged 20–40 years. This finding suggests
a relatively high percentage of diagnoses in the phase
when the clinical symptoms are not present.
It should be underlined, however, that the number
of persons diagnosed with HCV infection regardless of
clinical manifestation (2014 definition) is very close to
the number of persons with clinical symptoms or elevated
aminotransferase levels (2005 definition) in the remaining
groups. Increasing number of diagnoses may then also
suggest a growing burden resulting from late health
consequences of long-term, undiagnosed or untreated
HCV infections. This hypothesis is strengthened by the
increasing mortality trend. This trend should be reversed
as a result of increasing access to effective treatment.
Since 2015, regimens based on new generation drugs were
included in the therapeutic programmes. To improve the
situation, however, it is also necessary to further enhance
the detection of HCV infections.
Considerable disparities in hepatitis C incidence rates
between provinces may result from the differences in the
conduct of surveillance system, including classification
of cases and their notification, diverse testing practices of
asymptomatic patients (e.g. before surgeries or diagnostic
procedures) as well as restricted character of educational
campaigns. It suggest a necessity of systematizing the
recommendations for HCV testing and carrying out the
trainings for the workers of sanitary and epidemiological
stations as to ensure the comparability of data between
provinces.
Taking into account a range of factors which have an
effect on indicators observed, the epidemiological situation
of hepatitis C in Poland should be further monitored and
analysed in detail, including the results of repeated HCV
prevalence studies in population, testing practices and
clinical status of newly diagnosed HCV cases.

co jest tendencją ogólnoświatową. Ponadto , w Polsce
od 2011 r. są sukcesywnie wdrażane standardy postępowania medycznego w ciąży fizjologicznej (13), które
obejmują rutynowe badanie kobiet ciężarnych w kierunku HCV. Może to wyjaśniać dużą różnicę we wskaźniku
występowania wzw C wg definicji z 2014 r. i wg definicji
z 2005 r. w grupie kobiet w wieku 20 – 40 lat, który wskazuje na stosunkowo wysoki odsetek rozpoznań w fazie
niewystępowania objawów klinicznych.
W pozostałych grupach zwraca jednak uwagę, że
liczba osób, u których rozpoznano zakażenie HCV niezależnie od obrazu klinicznego (def. 2014) jest bardzo
zbliżona do liczby osób, u których występowały objawy
kliniczne i/lub podwyższone wartości enzymów wątrobowych (def. 2005). Zwiększająca się liczba rozpoznań może więc również świadczyć o zwiększającym
się obciążeniu chorobowością związaną z późnymi
następstwami długotrwających, a wcześniej nierozpoznanych i/lub nieleczonych zakażeń HCV. Hipotezę tę
wzmacnia wyraźna tendencja wzrostowa umieralności. Tendencja ta powinna zostać odwrócona w wyniku
zwiększającej się dostępności skutecznego leczenia. Od
2015 r. schematy oparte o leki nowej generacji zostały objęte programem terapeutycznym (14). Warunkiem
koniecznym do osiągnięcia poprawy będzie jednak jednoczesne dalsze usprawnienie rozpoznawalności.
Istotne zróżnicowanie zapadalności na wzw C
pomiędzy województwami może wynikać z różnic
w sposobie prowadzenia nadzoru epidemiologicznego,
w tym klasyfikacji przypadków oraz ich zgłaszalności,
różnych praktyk testowania pacjentów bezobjawowych (np. przed zabiegami chirurgicznymi lub diagnostycznymi) oraz z ograniczonego charakteru kampanii
edukacyjnych. Wskazuje to na potrzebę usystematyzowania wskazań do wykonywania badań w kierunku
HCV oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych celem zapewnienia
porównywalności danych pomiędzy województwami.
Biorąc pod uwagę szereg czynników wpływających
na obserwowane wskaźniki, sytuacja epidemiologiczna
wzw C w kraju wymaga dalszego dokładnego monitorowania oraz szczegółowej analizy uwzględniającej wyniki
powtarzanych badań rozpowszechnienia HCV w populacji, monitorowania wzorców testowania i stanu klinicznego u osób z nowo rozpoznanym zakażeniem HCV.

CONCLUSIONS

WNIOSKI

1. For a reliable evaluation of epidemiological
situation of hepatitis C, it is necessary to include
the data from different sources, especially data on
HCV prevalence.
2. Increase in hepatitis C incidence reported in 2014
may result from the improvement of notification,
modifications in law provisions (reporting of
positive test results by laboratories), higher

1. Wiarygodna ocena sytuacji epidemiologicznej
wzw C wymaga uwzględnienia danych z różnych
źródeł, zwłaszcza danych dotyczących rozpowszechnienia.
2. Odnotowany w 2014 r. wzrost zapadalności na wzw
C może być konsekwencją poprawy zgłaszalności,
zmian legislacyjnych (zgłaszania dodatnich wyników przez laboratoria), zwiększonej dostępności
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accessibility of HCV testing in this period or
increasing burden of late health consequences of
long-term undiagnosed infections.
3. Increased number of detected HCV cases suggests
the necessity of ensuring the earlier detection of
HCV infections and access to new therapies for
higher number of patients.

badań w kierunku HCV w tym okresie lub zwiększającego się obciążenia odległymi skutkami nierozpoznanych wcześniej długo trwających zakażeń.
3. Zwiększona liczba wykrywanych przypadków
wzw C wskazuje na konieczność zapewnienia
wcześniejszej rozpoznawalności zakażeń HCV
oraz dostępności do nowoczesnego leczenia dla
większej liczby pacjentów niż dotychczas.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Lyme disease is the most common tick-borne disease, caused by spirochetes of the Borrelia
genus transmitted by ticks of the Ixodes genus. Infection caused by Borrelia burgdorferi occur throughout Poland
and therefore, according also to ECDC description, the whole country should be considered as an endemic area.
OBJECTIVES. The aim of this study was to assess the epidemiological situation of Lyme disease in Poland in
2014 in comparison to the previous years.
MATERIALS AND METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory
surveillance system and published in the annual bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2014”
(MP Czarkowski et al., Warsaw 2015, NIZP-PZH, GIS).
RESULTS. The number of cases of Lyme disease in recent years is steadily increasing. In total, 13.870 cases of
Lyme disease registered in Poland in 2014, i.e. 8% more cases than in the previous year. The overall incidence in
the country was 36.0 per 100,000 population. The highest incidence rate was recorded in Podlaskie voivodeship
– 106.8 per 100,000. In 2014, 2.236 people were hospitalized due to Lyme disease.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. In 2014, the growth rate of incidence decreased significantly. 8% more
cases were registered compared with the previous year. There is still a need for bringing awareness of the need
for diagnostic laboratory testing according to recommendations.
Key words: Lyme disease, epidemiology, Poland, 2014
STRESZCZENIE
WSTĘP. Borelioza jest wieloukładową chorobą zakaźną wywołaną przez krętki z rodzaju: Borrelia, przenoszoną na człowieka i niektóre inne zwierzęta przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Borelioza jest najczęściej występującą
chorobą odkleszczową. Do zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi może dojść na obszarze całego kraju, który
zgodnie z opisem ECDC należy uznać w całości jako teren endemiczny.
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej boreliozy w Polsce w 2014 r. w porównaniu
do sytuacji w ubiegłych latach.
MATERIAŁ I METODY. Sytuację epidemiologiczną boreliozy w Polsce oceniono na podstawie danych z biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 r.” (MP Czarkowski i wsp., Warszawa 2015, NIZP-PZH, GIS).
Wyniki. Liczba zachorowań na boreliozę na przestrzeni ostatnich lat systematycznie wzrasta. W 2014 r. zarejestrowano w Polsce 13 870 zachorowań, tj. o 8% więcej niż w poprzednim roku. Zapadalność ogółem w kraju
wynosiła 36,0 na 100 000 ludności – najwyższą zarejestrowano w województwie podlaskim: 106,8 na 100 000
mieszkańców. Z powodu boreliozy hospitalizowano 2 236 osób (16,1%).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W roku 2014 dynamika wzrostu zachorowań znacznie zmalała. Jednak zarejestrowano o 8% więcej zachorowań w porównaniu z poprzednim rokiem. Nadal istnieje potrzeba uświadomienia konieczności wykonywania badań diagnostycznych laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.
Słowa kluczowe: borelioza z Lyme, epidemiologia, Polska, rok 2014
*Article was written under the task No.6/EM/2015/Praca została wykonana w ramach zadania nr6/EM/2015 r.
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INTRODUCTION

WSTĘP

Lyme disease is a multisystem infectious disease
caused by bacteria belonging to the spirochete Borrelia
burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia
japonica, transmitted to humans and some other
animals by ticks of the genus Ixodes. In 2014 most cases
were registered in Śląskie voivodeship, and the highest
incidence was observed in Podlaskie voivodeship. In
general the high incidence above the national average
of 36.0 per 100 thousand population occurred in
eight provinces, indicating a gradual equalization of
territorial differentiation incidence of Lyme disease.
Due to the fact that the Borrelia burgdorferi infection
can occur throughout the country, both in forest areas
and in city parks, as recommended by ECDC the
whole country should be regarded as endemic. The
ticks activity begins in May and lasts until November,
most cases of the infection (i.e. about 80%) occur in
the third quarter of the year. In 2014 it was around 40%
of cases.

Borelioza jest wieloukładową chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie należące do krętków: Borrelia
burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia
japonica, przenoszoną na człowieka i niektóre inne zwierzęta przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Borelioza jest najczęściej występującą chorobą odkleszczową. W 2014r.
najwięcej zachorowań w Polsce rozpoznano w województwie śląskim, a najwyższą zapadalność – 106,8 na
100 tys.ludności, w województwie podlaskim. Ogółem
wysoka zapadalność, powyżej średniej dla kraju 36,0 na
100 tys. ludności, wystąpiła w ośmiu województwach, co
wskazuje na stopniowe wyrównywanie zróżnicowania
terytorialnego występowania boreliozy. Ze względu na
fakt, że do zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi może
dojść na obszarze całego kraju, zarówno na terenach leśnych jak i w miejskich parkach, zgodnie z zaleceniami
ECDC obszar całego kraju należy uznać jako endemiczny. Aktywność kleszczy rozpoczyna się w maju i trwa do
listopada, najczęściej do zakażenia dochodzi w III kwartale roku. W roku 2014 było to ok. 40% przypadków.

OBJECTIVE

CEL PRACY

The aim of this study is to assess the epidemiological
situation of Lyme disease in Poland in 2014 comparison
to the previous years.

Celem pracy jest omówienie sytuacji epidemiologicznej boreliozy w Polsce w 2014 r. w porównaniu do
sytuacji w ubiegłych latach.

MATERIALS AND METHODS
Assessment of the epidemiological situation of
Lyme disease in Poland was based on data published
in the annual bulletin “Infectious diseases and
poisonings in Poland in 2014” (MP Czarkowski et al.,
Warsaw 2015, NIZP-PZH, GIS). Lyme disease case
classification in 2014 was based on case definitions
developed for epidemiological surveillance in years
2014-2015 (“Definitions of infectious disease cases
for epidemiological surveillance” 2014, Department of
Epidemiology NIZP-PZH). As in previous years, cases
were classified as probable and confirmed. A case was
classified as a probable case if a person met the clinical
criteria for late-phase of Lyme disease or those who
were excluded for other reasons. To be classified as
confirmed case, patient needed to fulfill clinical criteria
for early-phase (without laboratory confirmation) or
both clinical and laboratory criteria. Clinical criteria
include symptoms of early or late stage of Lyme
disease. Laboratory criteria of case definitione are:
- for both phases and it’s manifestations of Lyme
disease - positive culture for B. burgdorferi in
clinical material,
- for Lyme arthritis – demonstration of diagnostic
levels of IgG antibodies,
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MATERIAŁ I METODY
Sytuację epidemiologiczną boreliozy oceniono
na podstawie danych opublikowanych w biuletynie „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 r.”
(MP Czarkowski i wsp., Warszawa 2015, NIZP-PZH,
GIS). Klasyfikacja zachorowań na boreliozę w 2014 r.
opierała się na definicji przypadku opracowanej na
potrzeby nadzoru epidemiologicznego, obowiązującej
w latach 2014-2015 („Definicje przypadków chorób
zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego”,
2014, Zakład Epidemiologii NIZP-PZH). Podobnie jak
w latach ubiegłych klasyfikacja obejmowała przypadki
prawdopodobne i potwierdzone. Jako przypadek prawdopodobny klasyfikowano osoby chore spełniające
kryteria kliniczne fazy późnej lub osoby wykluczone
z innych przyczyn, natomiast przypadek potwierdzony
to osoby spełniające kryteria kliniczne wczesnej fazy
(bez potwierdzenia laboratoryjnego) lub każda osoba
spełniająca kryteria kliniczne i laboratoryjne. Kryteria kliniczne spełnia każda osoba, u której wystąpiły
objawy fazy wczesnej lub późnej boreliozy, natomiast
kryteria laboratoryjne obejmują:
- dla wszystkich postaci boreliozy: izolację krętków
Borrelia spp. z materiału klinicznego,
- dla postaci kostno-stawowej: wysokie miano swoistych przeciwciał IgG,

Lyme disease in Poland in 2014
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- for neuroboreliosis - demonstration of the local
synthesis of the specific antibodies in the central
nervous system and/or significant increase of
specific antibodies in serum,
- for Lyme disease cardiovascular system disorder
and lymphocytoma - significant increase of specific
antibodies in serum.
- It should be emphasized that the presence of specific
antibodies detected with immunoenzymatic methods
should be confirmed using Western blot test.

- dla neuroboreliozy: wykazanie miejscowej syntezy swoistych przeciwciał w ośrodkowym układzie
nerwowym i/lub znamienny wzrost swoistych przeciwciał w surowicy,
- dla boreliozy układu krążenia i lymphocytoma znamienny wzrost swoistych przeciwciał w surowicy.
- Obowiązujący standard diagnostyczny stwierdzający boreliozę obejmuje dwa etapy tzn. wykrycie
przeciwciał metodami immunoenzymatycznymi,
a następnie potwierdzenie metodą Western blot.

RESULTS

WYNIKI

2014 is another year in which increase in the
incidence of Lyme disease has been observed. In total,
there were 13.870 cases of Lyme disease registered
in Poland in 2014, i.e. 8% more cases than in 2013
(Tab. I) The increase trend in the number of cases
of Lyme disease is observed from the beginning of
registration of the disease, that is, from the 2nd half of
the 90s, however, the dynamics of this process, even
a surge in the number of cases occurred in 2013 (45%
increase). It can be assumed that this increase is due
to both the increased awareness of the occurrence and
spread of vector-borne disease and improvement of the
sensitivity of the surveillance system.

Rok 2014 jest kolejnym okresem, w którym zarejestrowano wzrost zachorowań na boreliozę. Zgłoszono do nadzoru 13 870 przypadków boreliozy tj. o 8%
więcej niż w roku ubiegłym. (Tab. I). Tendencja wzrostu liczby zachorowań na boreliozę obserwowana jest
od początku rejestracji choroby, czyli od 2-giej połowy lat 90-tych, jednak dynamika tego procesu, wręcz
skokowy wzrost liczby przypadków nastąpił w 2013 r.
(wzrost o 45%). Można przypuszczać, że wzrost ten
wynika zarówno z poprawy świadomości na temat występowania i szerzenia się chorób wektorowych, jak
i poprawy czułości systemu nadzoru.

Table I. Lyme disease in Poland in 2014. Number of cases, incidence per 100 000 population, number and percentage of
hospitalisation by voivodeship
Tabela I. Borelioza w Polsce w 2014 r. Liczba zachorowań, zapadalność oraz hospitalizacja wg województw
Number of cases in quorters
Hospitalisation
Voivodeship
Number of cases Incidence rate
I
II
III
IV
Number
%
Poland
2141
2550
4753
4426
13870
36
2236
16.1
1. Dolnośląskie
86
79
231
122
518
17.8
108
20.8
2. Kujawsko-Pomorskie
43
85
159
126
413
19.8
65
15.7
3. Lubelskie
150
157
295
252
854
39.7
142
16.6
4. Lubuskie
59
66
123
130
378
37
16
4.2
5. Łódzkie
52
49
159
144
404
16.1
64
15.8
6. Małopolskie
227
315
677
579
1798
53.4
226
12.6
7. Mazowieckie
191
284
550
419
1444
27.1
131
9.1
8. Opolskie
82
74
147
115
418
41.7
59
14.1
9. Podkarpackie
96
209
411
303
1019
47.9
140
13.7
10. Podlaskie
277
308
374
315
1274
106.8
242
19.0
11. Pomorskie
100
109
241
272
722
31.4
216
29.9
12. Śląskie
464
436
781
943
2624
57.1
428
16.3
13. Świętokrzyskie
34
36
51
155
276
21.8
58
21
14. Warmińsko-Mazurskie
159
217
273
255
904
62.5
214
23.7
15. Wielkopolskie
28
43
113
127
311
9.0
64
20.6
16. Zachodniopomorskie
93
83
168
169
513
29.9
63
12.3

The overall incidence in 2014 in Poland was
36.0 per 100,000 population and was higher by eight
percent in comparison to 2013. Substantial territorial
diversification of disease incidence has been perserved
in the country: from 9.0 per 100,000 in Wielkopolskie

Zapadalność ogółem w 2014 r. w Polsce wynosiła
36,0 na 100 tys. ludności i była wyższa o osiem procent w stosunku do zapadalności w roku 2013. Utrzymuje się zróżnicowanie terytorialne zapadalności: od
najniższej 9,0 na 100 tys. w województwie wielko397
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voivodeship (in 2013 the lowest was: 7,0 per 100,000)
to 106.8 per 100,000 in Podlaskie voivodeship (Tab.I).
In 2014, the number of cases in Śląskie, Podlaskie,
Mazowieckie,
Małopolskie
and
Podkarpackie
voivodeships accounted for 59% of all cases reported
to the surveillance in the country. In comparison with
2013, in all voivodeships there was an increase in
number of registered cases – in 2014, the increase was
observed in 11 voivodeships – the largest was in Śląskie
voivodeship – 87% and Pomorskie – 30% (Tab. I).
Among the cases of Lyme disease registered in 2014
by the definition of the case, confirmed cases dominated
and they accounted for 88 % of all cases of probable and
representing 12 % of the total numer of cases. It should
be emphasized, that the number of registered confirmed
cases consist of early Lyme disease (erythema diagnosed
by a doctor) and late Lyme disease for which is required
to perform diagnostic tests: enzyme immunoassay and
confirmatory test by Western blot.
Quarterly evaluation of Lyme disease situation in
Poland verifies an increase in the number of clinical
diagnoses in 3r and 4th quarter - 66% of all cases, which
shows slight shift in registration of cases probably due to
late registration, not to higher tick activity of ie. from May
to November. Due to Lyme disease 236 were hospitalized,
which is 16.1% of all reported cases. The highest proportion
of hospitalized cases was recorded in Pomorskie and
Warmińsko-Mazurskie voivodeship. The lowest numer of
hospitalized cases due to Lyme disease was notified from
Lubuskie and Mazowieckie voivodeship.

polskim (w 2013r. także najniższe: 7,0 na 100 tys.) do
106,8 na 100 tys. w woj. podlaskim (Tab. I).
W 2014 r. liczba zachorowań w województwach: śląskim, podlaskim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim stanowiła 59% wszystkich przypadków zgłoszonych do nadzoru z terenu kraju. W porównaniu z 2013 r.,
w którym wzrost zachorowań zarejestrowano we wszystkich województwach – w 2014r. wzrost obserwowano
w 11 województwach – największy w województwie
śląskim o 87% oraz pomorskim o 30 % (Tab. I).
Wśród zachorowań na boreliozę zarejestrowanych
w 2014 r. wg definicji przypadku dominowały przypadki potwierdzone, które stanowiły 88% ogółu i przypadki prawdopodobne stanowiące 12% ogółu. Podkreślić
należy fakt, że na liczbę zarejestrowanych przypadków
potwierdzonych składają się zachorowania na boreliozę
wczesną (rumień rozpoznany przez lekarza) i boreliozę
późną, w przypadku której wymagane jest wykonanie
badań diagnostycznych: testu immunoenzymatycznego
i testu potwierdzającego typu Western blot.
Analiza zachorowań na boreliozę w 2014r. wg sezonu roku potwierdza zwiększenie liczby rozpoznań
klinicznych w III i IV kwartale - 66% ogółu zachorowań, co wskazuje na niewielkie przesunięcie zgłoszeń
prawdopodobnie wynikające z opóźnienia rejestracji
zgłoszeń, nie zaś zmian w okresie największej aktywności kleszczy, tzn. od maja do listopada.
Z powodu boreliozy hospitalizacji poddano 2 236
osób, tj. 16,1% ogółu. Najwyższy odsetek hospitalizacji
zarejestrowano w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim, natomiast , najmniej osób poddano hospitalizacji w województwie lubuskim i mazowieckim.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

The overall epidemiological situation of Lyme disease
in 2014 has not changed. In comparison with the previous
year 8% more cases was recorded. There is still a need for
education, health care workers, which would lead to an increase in the percentage of people who are carried out diagnostic tests in accordance with current recommendations.

Ogólna sytuacja epidemiologiczna boreliozy
w roku 2014 nie uległa zmianie. W porównaniu z poprzednim rokiem zarejestrowano o 8% więcej zachorowań. Nadal istnieje potrzeba edukacji pracowników
ochrony zdrowia, prowadzącej do wzrostu odsetka
osób, u których wykonywane są badania diagnostyczne zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. Evaluation of the epidemiological situation of rabies in Poland in 2013 and 2014 in comparison
to the previous years.
MATERIAL AND METHODS. The evaluation was based on analysis of the data from individual report sent
by the Epidemiological-Sanitary Stations. The data are from questionnaires of persons who were administered
vaccine against rabies following exposure in Poland and beyond its territory, data from annual bulletin “Infectious
diseases and poisonings in Poland in 2012-2014”(Czarkowski MP et al., Warsaw, NIH and CSI) and epizootic
data provided by the General Veterinary Inspectorate.
RESULTS. Number of animal rabies cases reported in Poland in 2013 and in 2014 was 204 and 105, respectively.
This was 30% and 60% less compared to 2012. In 2013 more than 59% of animal rabies cases occurred in
Podkarpackie veivodeship and more than 28% in Malopolskie. In 2014 more than 77% of rabid animals were
found in the Małopolskie veivodeship, but Podkarpackie accounted for less than 9%. Rabies in terrestrial animals
in 2013-2014 was also found in Lubelskie, Podlaskie and Świętokrzyskie veivodeships. In other regions of the
country there were reported only single cases of rabies in bats.
In 2013, a total of 7 317 people were vaccinated against rabies in 2013 and 7 679 in 2014 including 295 (4%) and
145 (1.9%) persons vaccinated due to exposure to the animals with confirmed rabies, respectively. Among those
vaccinated after contact with rabid animal 26% and 29% were vaccinated after contact with a fox in 2013 and
2014, respectively and 64% and 57% as a result of exposure to the domestic animals with confirmed rabies. As
with the previous years, people were vaccinated mostly due to exposure to dogs and cats, in which rabies could
not be excluded - 5 725 people in 2013 (88%) and 6 057 (87%) in 2014.
CONCLUSIONS. After the increase in the number of animal rabies cases that occurred in 2012, in the next
two years there has been a gradual decline in its number. In 2014 the number of animal rabies cases was lower
than in the 2011 and in the 2010. Epizootic situation in the country has inadequate impact on the number of
people vaccinated against rabies who had contact with an animal which potentially is a source of rabies virus.
This number for many years is consistently stable, amounting to 7 000 vaccinated individuals per year.
Key words: rabies, epidemiology, Poland, 2013-2014
STRESZCZENIE
CEL. Ocena sytuacji epidemiologicznej wścieklizny w Polsce w 2013 i 2014 roku w porównaniu z sytuacją
w latach wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych z nadesłanych przez
Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne ankiet: osób szczepionych przeciw wściekliźnie po narażeniu
w Polsce i ankiet osób szczepionych przeciw wściekliźnie po narażeniu w innych krajach oraz danych z rocznego biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2012-2014 i danych epizootycznych udostępnionych przez
Główny Inspektorat Weterynarii.
*Article was written under the task No.6/EM/2015/Praca została wykonana w ramach zadania nr6/EM/2015 r.
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WYNIKI. W Polsce zarejestrowano w 2013 r.-204 przypadki, a w 2014 r.-105 przypadków wścieklizny zwierząt. Było to odpowiednio o ponad 30% i prawie 60% mniej przypadków niż w 2012 r. W 2013 r. ponad 59% zachorowań zwierząt wystąpiło w województwie podkarpackim, a ponad 28% w małopolskim. Natomiast w 2014
r. ponad 77% przypadków wścieklizny zwierząt stwierdzono w woj. małopolskim, a na woj. podkarpackie przypadło niecałe 9%. Wścieklizna zwierząt naziemnych w latach 2013-2014 wystąpiła również w województwach:
lubelskim, podlaskim i świętokrzyskim. W innych regionach kraju rejestrowano jedynie pojedyncze przypadki
wścieklizny nietoperzy.
W 2013 r. zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 7 317 osób a w 2014 r. – 7 679, w tym odpowiednio 295
(4%) i 145 (1,9%) osób z powodu narażenia przez zwierzęta, u których potwierdzono wściekliznę. Wśród osób
szczepionych z powodu kontaktu ze zwierzęciem, u którego potwierdzono wściekliznę odpowiednio 26% i 29%
w roku 2013 i 2014 było szczepionych po kontakcie z lisem, a 64% i 57% w wyniku ekspozycji przez domowe zwierzę z potwierdzoną wścieklizną. Podobnie jak przez szereg ubiegłych lat ludzie szczepieni byli przede
wszystkim po narażeniu na zakażenie przez psy i koty, u których nie można było wykluczyć wścieklizny: w 2013
- 5 725 osób (88%) a w 2014 – 6 057 (87%).
WNIOSKI. Po wzroście liczby przypadków wścieklizny zwierząt, jaki wystąpił w roku 2012, w kolejnych
dwóch latach nastąpił sukcesywny spadek zachorowań i w roku 2014 liczba przypadków wścieklizny zwierząt
była niższa zarówno od tej zarejestrowanej w 2011 jak i w 2010 r. Sytuacja epizootyczna w kraju ma jednak
mały wpływ na liczbę szczepionych przeciw wściekliźnie ludzi, u których doszło do kontaktu ze zwierzęciem
potencjalnie będącym źródłem zakażenia wirusem wścieklizny. Liczba ta konsekwentnie od wielu lat utrzymuje
się na poziomie około 7 tysięcy osób szczepionych rocznie.
Słowa kluczowe: wścieklizna, epidemiologia, Polska, rok 2013, rok 2014
In Poland, in accordance with the regulations both
human rabies cases and people vaccinated against
rabies after exposure are recorded.
The purpose of the study is to assess epidemiological
situation of rabies in Poland in 2013 and 2014 compared
to the previous years.

W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami
rejestrowane są zarówno zachorowania na wściekliznę ludzi, jak i wykonywane w kraju szczepienia ludzi
przeciw wściekliźnie wykonane po narażeniu.
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
wścieklizny w Polsce w 2013 r. i w 2014 r. w porównaniu z latami wcześniejszymi.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The analysis of the epidemiological situation
of rabies in Poland in 2013 and 2014 was based on
information from questionnaires concerning persons
vaccinated against rabies after exposure sent to the
Department of Epidemiology at NIPH-PZH by the
Sanitary-Epidemiological Stations, and also on the
data from: annual bulletin “Infectious diseases and
poisoning in Poland” as well as on epizootic data
provided by the Central Veterinary Inspectorate.

Analizę sytuacji epidemiologicznej wścieklizny
w Polsce w 2013 r. i w 2014 r. przeprowadzono na podstawie informacji z ankiet nadesłanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne dotyczących osób szczepionych
przeciw wściekliźnie po narażeniu na terenie kraju, ponadto danych z rocznego biuletynu „Choroby zakaźne
i zatrucia w Polsce” oraz danych epizootycznych udostępnionych przez Główny Inspektorat Weterynarii.

RESULTS

WYNIKI

In 2013 and in 2014 human rabies was not reported
in Poland. The last human case of rabies was reported
in 2002.

W 2013 i w 2014 r. w Polsce nie zarejestrowano zachorowania człowieka na wściekliznę, a ostatni przypadek wścieklizny człowieka był zgłoszony w roku 2002.

RABIES CASES
IN ANIMALS

ZACHOROWANIA ZWIERZĄT
NA WŚCIEKLIZNĘ

In 2001-2011, there was a steady decline in the
number of animal rabies cases. In 2012, there were 257
cases of animal rabies registered in Poland. It was an

W latach 2001-2011 obserwowano stały spadek liczby
wścieklizny zwierząt. W 2012 r. w Polsce zarejestrowano
257 przypadków wścieklizny zwierząt, co było wzrostem
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increase by 60% compared to the previous two years.
However, in 2013 and 2014 the number of rabid animal
decreased again. In 2013 there were 204 reported
cases, whereas in 2014 the notified number was 105.
It was respectively more than 30% and almost 60%
less cases than in 2012. In 2013 animal cases occurred
mainly in Podkarpackie -121 (over 59% of total) and
in Małopolskie 58 (over 28%). However, in 2014
more than 77% of cases of animal rabies were found
in the Małopolskie veivodeship. In the Podkarpackie
veivodeship occurred only about 9%.
In 2013 rabies cases in terrestrial animals were
recorded in four veivodeships, both among wild
and domestic animals. However, in 2014 rabies was
reported in 5 voivodeships, in the two of them only
in wildlife. Cases of rabies were registered mainly in
foxes – in 2013 it was 136 cases (almost 67%) and 73
cases (nearly 70%) in 2014.
As in previous years, there were recorded a few
cases of rabies in bats. In 2013 it was eight cases and
in 2014 – seven.
The number of rabid animals and the number of
people vaccinated against rabies due to contact with
animals of categories AB (rabid animal, rabies confirmed
by laboratory or clinical assessment), C (rabies in an
animal is not excluded) and D (pet healthy at the time of
exposure) are presented in Tables I and II.

o 60% w porównaniu do wcześniejszych dwóch lat. Jednak
w latach 2013 i 2014 ponownie spadła liczba przypadków
wścieklizny zwierząt – w 2013 r. zarejestrowano 204 przypadki, natomiast w 2014 r. 105 przypadków wścieklizny
zwierząt.. Było to odpowiednio o ponad 30% i prawie 60%
mniej przypadków niż w 2012 r. Zachorowania w 2013 r.
wystąpiły przede wszystkim w województwach podkarpackim – 121 (ponad 59%) i 58 (ponad 28%) w małopolskim. Natomiast w 2014 r. – 81 (ponad 77%) przypadków
wścieklizny zwierząt stwierdzono w woj. małopolskim,
a w woj. podkarpackim wystąpiło już niecałe 9%.
W 2013 r. przypadki wścieklizny zwierząt naziemnych zarejestrowano w czterech województwach, zarówno u zwierząt dzikich, jak i domowych. Natomiast
w 2014 r. wściekliznę odnotowano w 5 województwach,
przy czym w dwóch tylko u zwierząt dzikich. Przypadki
wścieklizny rejestrowano głównie u lisów – 136 (prawie 67%) w 2013 r. i 73 (prawie 70%) w 2014 r .
Podobnie jak w ubiegłych latach rejestrowano też
pojedyncze przypadki wścieklizny nietoperzy. Łącznie
zarejestrowano w 2013 r. – 8 , a w 2014 r. – 7 wściekłych nietoperzy.
Liczby chorych zwierząt i liczby ludzi szczepionych
przeciwko wściekliźnie z powodu styczności ze zwierzętami kategorii AB (zwierzę wściekłe, wścieklizna potwierdzona laboratoryjnie lub klinicznie), C (wścieklizna
u zwierzęcia nie wykluczona) i D (zwierzę zdrowe w momencie ekspozycji) podano w tabelach I i II.

REGISTRATION OF PEOPLE
EXPOSED TO INFECTION

REJESTRACJA OSÓB
NARAŻONYCH NA ZAKAŻENIE

In 2013 the number of reported people vaccinated
against rabies was 7 317, and in 2014 it was 7679. Table
II presents the detailed information on the vaccination
of people against rabies in particular veivodeships.
In 2013, of 79 rabies outbreaks a total of 295 people
were vaccinated against rabies and in 2014 in 36 such
outbreaks – 145. In comparison with the years 2012
and 2011, these numbers were lower, but there were
higher than in the previous years (in 2009, the number
of vaccinated people against rabies in outbreaks was
10, in 2008 – 60, in 2007 – 91, 2006 – 99).
Most people are vaccinated because of exposure to
the animals in which rabies was not excluded. In 2013
vaccination in this group accounted for 89% of all
vaccinations and in 2014 for 91%. These percentages
in these two years were similar to those observed in
the last five years. In this group, the majority of people
were vaccinated after exposure to dogs or cats in which
rabies was not excluded. In 2013 it was 5 725 people
(88%) and in 2014 – 6 057 (87%) (Tab. I).
In Poland in 2013 males were slightly more
frequently vaccinated against rabies than females. In
2014 these numbers were nearly equal (Table. III). As

W roku 2013 otrzymano 7 317 formularzy rejestracji osób szczepionych przeciwko wściekliźnie, czyli
o prawie 6% mniej niż zarejestrowana liczba w druku
Mz-56, a w 2014 r. – 7 679, co jest o ponad 11% mniej
niż zarejestrowanych w Mz-56. Szczegółowe dane
o szczepieniu ludzi przeciw wściekliźnie w poszczególnych województwach zawiera tabela II.
W roku 2013 w 79 ogniskach wścieklizny zaszczepiono 295 osób, a w 2014 r. w 36 ogniskach – 145 osób.
W porównaniu z latami 2012 i 2011 liczba ta była niższa,
ale wyższa niż we wcześniejszych latach (w 2009 r. wynosiła 10, w 2008 r. – 60 osób, w 2007 r. – 91, w 2006 r. – 99).
Najczęściej osoby są szczepione z powodu narażenia
przez zwierzęta, u których nie wykluczono wścieklizny.
W 2013 r. szczepienia wykonane w tej grupie osób stanowiły 89% wszystkich szczepień, a w 2014 r. – 91%.
Odsetki w tych dwóch latach były podobne do wartości
uzyskiwanych w ostatnich pięciu latach. W tej grupie najczęściej szczepione były osoby po narażeniu przez psy
i koty, u których nie wykluczono wścieklizny – w 2013 r.
- 5 725 osób (88%) a w 2014 – 6 057 (87%) (Tab. I.).
W Polsce w 2013 r. mężczyźni byli nieznacznie
częściej szczepieni niż kobiety, a w 2014 r. liczby
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in previous years, most people were vaccinated in the
second and third quarter of the year. In 2013, in this
period occurred over 61% of the annual number of
vaccination and in 2014. - more than 59% (tab. IV).
In 2013 and 2014, more people living in the cities
than in the rural area were vaccinated against rabies. It
was respectively 1.3 and 1.2 times more vaccination in the
urban areas then in the rural. In most cases vaccinations
were administered due to of exposure to the animals in
which rabies is not excluded (category C) - Table V.

te były prawie równe (Tab. III). Podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej osób zaszczepiono w II
i III kwartale roku – odpowiednio w 2013 r.- ponad
61% zaszczepionych w całym roku a w 2014 r. – ponad 59% (Tab. IV). W roku 2013 i 2014 zaszczepiono
odpowiednio prawie 1,3 i 1,2 razy więcej osób mieszkających w mieście niż na wsi. Szczepienia na wsi,
jak i w mieście, najczęściej podejmowano z powodu
narażenia przez zwierzęta, u których nie wykluczono
wścieklizny (kategoria C) - tabela V.

Table I. Number of rabid animals (AB) and number of vaccinated persons exposed by rabid (AB) or rabies suspected (CD)
animals in Poland in 2013 and 2014
Tabela I. Liczba zwierząt chorych na wściekliznę (AB) i liczba ludzi szczepionych przeciwko wściekliźnie narażonych
przez zwierzęta chore (AB) i podejrzane o wściekliznę (CD) w roku 2013 i 2014
No of people vaccinated against rabies
No of rabid
%
Total
animals
Animal
AB
C
D
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
dog
21
9
10
4
96
53
4338 4413
428
432
4862 4898
cat
14
5
7
2
67
10
1387 1644
91
121
1545 1775
livestock
7
2
3
1
26
19
37
41
_
_
63
60
fox
136
73
67
36
78
42
74
108
_
1
152
151
badger
4
1
2
0
5
_
4
3
_
_
4
3
raccoon dog
_
1
_
0
_
_
8
1
_
_
8
1
marten
9
4
4
2
8
9
46
50
54
59
polecat
_
_
_
_
_
_
4
4
_
_
4
4
weasel
_
_
_
_
_
_
9
9
_
_
9
9
wolf
_
_
_
_
_
_
_
1
_
_
_
1
bat
8
7
4
3
11
5
147
191
_
_
158
196
rat
_
_
_
_
_
_
189
210
_
_
189
210
mouse
_
_
_
_
_
_
44
88
_
_
44
88
squirrel
_
_
_
_
_
_
72
72
_
_
72
72
_
_
_
_
_
_
_
_
_
wild hamster
4
_
4
wild ruminant
4
3
2
1
1
7
25
24
_
_
26
31
_
_
_
_
_
_
_
_
hedgehog
18
25
18
25
mole
_
_
_
_
_
_
11
12
_
_
11
12
hare
1
_
1
_
3
_
0
3
_
_
0
3
wild boar
_
_
_
_
_
_
18
37
_
_
18
37
other
_
_
_
_
_
_
43
21
_
1
43
22
not identified
_
_
_
_
_
_
25
22
_
_
25
22
Total
204
105
100
100
295
145
6503 6979
519
555
7309 7679
Data sources: Monthly Reports on Animal Rabies in Poland (General Veterinary Inspectorate), Questionaires - Person vaccinated against rabies

SOURCE OF HUMAN
EXPOSURE TO RABIES
Tables I, VI and VII provide the information on the
sources of human exposure to rabies virus. In 2013 in
Poland, one rabid animal in rabies outbreak exposed
more than 3.7 persons and in 2014 – 4 persons.
Number of people vaccinated following the exposure
to rabid animal was 295 and 145 in in 2013and 2014,
402

ŹRÓDŁA NARAŻENIA LUDZI
NA ZAKAŻENIE WŚCIEKLIZNĄ
W tabelach I, VI i VII zamieszczono informacje
o źródłach narażenia ludzi na zakażenie wirusem wścieklizny. W 2013 r. w Polsce w ogniskach wścieklizny jedno zwierzę chore narażało na zakażenie średnio ponad 3,7
osoby a w 2014 r. – 4 osoby. Po narażeniu przez zwierzę
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respectively. In 2013 number of people vaccinated
due to exposure to 79 animals with rabies was 295,
and in 2014 - 145 people exposed to 36 animals. (Tab.
VI.) Vaccination due to contact with confirmed rabid
animals were significantly more frequent in the rural
areas than in the urban ones. In 2013, people in rural
areas were 4.5 times and in 2014 as much as 15 times
more likely vaccinated because of the exposure of the
animal with confirmed rabies than in the urban ones.

wściekłe zaszczepiono 295 osób w 2013 i 145 w 2014 r..
Szczepienia wykonano z powodu kontaktu z 79 zwierzętami chorymi w 2013 r. i 36 zwierzętami w 2014 r. (Tab.
VI.) Szczepienia z powodu kontaktu ze zwierzętami,
u których potwierdzono wściekliznę były znacznie częściej podejmowane na wsi niż w mieście. W roku 2013
osoby na wsi były 4,5 razy częściej szczepione z powodu
narażenia przez zwierzę z potwierdzoną wścieklizną niż
w mieście a w 2014 już ponad 15 razy częściej.

Table II. Number of persons vaccinated against rabies in Poland in 2013 and 2014, exposed to rabid (AB) or rabies suspected
(CD) animals
Tabela II. Liczba ludzi szczepionych przeciwko wściekliźnie w Polsce w roku 2013 i 2014 narażonych przez zwierzęta
chore (AB) i podejrzane (CD)
No of people vaccinated against rabies
Total
Registry Mz-56
Voivodeship
AB
C
D
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
_
_
Dolnośląskie
209
238
11
7
220
245
219
244
_
Kujawsko-Pomorskie
2
443
484
12
14
455
500
437
492
Lubelskie
24
3
311
313
53
26
388
342
384
336
_
_
Lubuskie
115
132
10
2
125
134
129
140
_
_
Łódzkie
535
516
20
10
555
526
592
644
Małopolskie
78
131
1021
1266
59
88
1119
1485
1167
1484
_
Mazowieckie
1
535
425
23
38
558
464
878
1135
_
_
Opolskie
113
108
7
7
120
115
121
120
Podkarpackie
182
1
712
756
49
58
943
815
946
823
_
Podlaskie
2
225
260
16
26
241
288
242
289
_
_
Pomorskie
462
442
29
19
491
461
494
454
_
_
Śląskie
463
569
13
20
476
589
644
777
Świętokrzyskie
9
3
217
195
5
8
231
206
215
189
_
Warmińsko- Mazurskie
2
381
391
149
167
530
560
525
568
_
_
Wielkopolskie
454
486
42
48
496
534
522
550
_
Zachodnio-Pomorskie
2
307
398
21
17
330
415
329
416
Polska
295
145
6503
6979
519
555
7317
7679
7844
8661
Data sources: Questionaires - Person vaccinated against rabies, Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH,
MZiOS / GIS. Warsaw, 2013 and 2014
Table III. Human antirabies vaccination in Poland in 2013 and 2014 by age and gender
Tabela III. Wiek i płeć osób szczepionych przeciwko wściekliźnie w Polsce w roku 2013 i 2014
Gender
Men

Age

0-6

7-18

>18

Total

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

232

243

829

834

2673

2727

3734

3804

Women

219

246

742

764

2622

2865

3583

3875

Total

451

489

1571

1598

5295

5592

7317

7679

EFFICACY AND SAFETY OF HUMAN
VACCINATION AGAINST RABIES

SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO SZCZEPIEŃ LUDZI PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

The effectiveness of vaccination against rabies is
affected by factors such as: the severity of the injuries
caused by rabid animals, the availability of highly
immunogenic vaccine and serum, time between exposure
and vaccination and patient compliance to the vaccination

Na skuteczność szczepień przeciwko wściekliźnie
mają wpływ czynniki takie jak ciężkość obrażeń zadanych przez zwierzęta chore, dostępność wysoko immunogennej szczepionki i surowicy, czas podania szczepionki
po narażeniu i przestrzeganie schematu szczepienia zale403
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scheme recommended by the manufacturer. Due to the
contact with an animal diagnosed with rabies number of
people vaccinated in 2013 was 295 people and in 2014 145, including respectively 29 (about 10%) and 13 (9%)
who had skin damage (bite or scratch) - tab. VI.

canego przez producenta. Z powodu kontaktu ze zwierzęciem z potwierdzoną wścieklizną zaszczepiono w 2013 r.
- 295 osób a w 2014 - 145, w tym odpowiednio 29 (około
10%) i 13 (9%), u których doszło do uszkodzenia powłok
skórnych (pokąsanie lub podrapanie) - tab. VI.

Table IV. Seasonal distribution of human antirabies vaccination in Poland in 2013 and 2014, by quarter
Tabela IV. Sezonowość szczepień ludzi przeciwko wściekliźnie w Polsce w 2013 i 2014 roku
No of people vaccinated against rabies
Quarter
AB
C
D
Total
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
I
64
50
1140
1415
80
109
1284
1574
II
46
15
1994
1899
186
171
2226
2085
III
58
8
2039
2268
168
196
2265
2472
IV
127
72
1330
1397
85
79
1542
1548
Total
295
145
6503
6979
519
555
7317
7679
Table V. Human antirabies vaccination in Poland in 2013 and 2014 according to urban/rural distribution of cases
Tabela V. Szczepienie ludzi przeciwko wściekliźnie w Polsce w mieście i na wsi w 2013 i 2014 roku
No of people vaccinated against rabies
AB
C
D
Total
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
Town
54
9
3822
3957
255
254
4131
Countryside
241
136
2681
3022
264
301
3186
Total
295
145
6503
6979
519
555
7317

2014
4220
3459
7679

Table VI. Human exposure in animal rabies focuses (AB) in Poland in 2013 and 2014. Number of rabid domestic and wild
animals (AB)
Tabela VI. Narażenie ludzi na zakażenie w ogniskach wścieklizny (AB) w Polsce w 2013 i 2014 roku. Liczby chorych
zwierząt domowych i dzikich mających kontakt z ludźmi, liczby osób szczepionych, ekspozycja na zakażenie
No of rabid animal
No of people vaccinated against rabies
No of rabies
Voivodeship
animal
with skin
without skin
wild
domestic
Total
outbreaks
injures
injures
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Kujawsko-Pomorskie
1
1
2
2
Lubelskie
9
2
7
2
2
2
22
3
24
3
Małopolskie
21
28
10
16
11
12
5
12
73
119
78
131
Mazowieckie
1
1
1
1
Podkarpackie
48
1
26
1
22
21
161
1
182
1
Podlaskie
1
1
2
2
Świętokrzyskie
1
2
2
1
1
8
3
9
3
Warmińsko-Mazurskie
1
1
1
1
2
Zachodniopomorskie
1
1
2
2
0
Polska
79
36
43
24
36
12
29
13
264
132
295
145
Table VII. Human antirabies vaccination caused by rabies suspected animals (C)
Tabela VII. Przyczyny szczepień przeciwko wściekliźnie w kategorii C w 2013 i 2014 roku
No of people vaccinated against rabies*:
domestic
wild
animals
animals
2013
2014
2013
2014
5762
6098
716
859

No of people vaccinated against rabies:
animal
animal:
test results not taken
escaped
dead not tested
into account **
2013
2014
2013
2014
2013
2014
6078
6450
313
382
19
20

* in 25 (2013) and 22 (2014) caes the animal was not identified
** in 93 (2013) and 127 (2014) cases rabies of animal was excluded and vaccination was stopped
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Table VIII. Prophylactic procedures in person exposed to rabies infection in Poland in 2013 and 2014
Tabela VIII. Postępowanie zapobiegawcze u osób narażonych na zakażenie wścieklizną w Polsce w 2013 i 2014 roku
Information on prophylactic procedure

Total number of vaccinated people
sera was administered after exposure
vaccine was administered after exposure

up to 72 h
> 72 h
up to 72 h
4-6 days
7-14 days
> 14 days
no information

vaccine administered according to instruction

No of people vaccinated against rabies
AB
C
D
2013 2014 2013
2014 2013 2014
295
145
6503
6979
519
555
3
3
54
52
1
2
3
3
17
10
85
38
4440
4795
451
467
111
36
928
1021
38
49
92
62
816
897
22
34
7
9
319
266
8
5
290

144

5998

6505

472

506

In 2013 and 2014 the following negligence in
vaccination were noted: serum was not given to
everyone who had contact with the animal with rabies
and who had interrupted skin. Serum was given to
only 2% (2013) and 4% (2014) of people who were
exposed to rabid animal. None of the persons who had
direct contact with saliva of an animal diagnosed with
rabies obtained serum. Furthermore, in 2013 serum
was given to only 71 and in 2014 to 62 people exposed
to animals suspected of being infected. Vaccination at
day 7 or later following exposure was started in more
than 1,200 people (both 2013 and 2014), including
in 2013 – 99 and in 2014 – 71 persons exposed to an
animal with confirmed rabies. (Table. IX)
In 2013, a total of 11 adverse reactions were
reported after vaccination against rabies: 4 local and 7
general. In 2014, a total of 12 reaction were recorded
– the 6 local and 6 general.

W 2013 i 2014 r. stwierdzono następujące uchybienia w wykonawstwie szczepień (Tab. IX): surowica nie
została podana wszystkim osobom, które miały kontakt
ze zwierzęciem chorym na wściekliznę i u których doszło do przerwania powłok ciała, surowica została ona
podana zaledwie jedynie u 2% i 4% osób narażonych
przez zwierzę z potwierdzoną wścieklizną. Nie podano
surowicy żadnej z osób, która została ośliniona przez
zwierzę z rozpoznaną wścieklizną. Ponadto surowice
podano w 2013 r. – zaledwie 71, a w 2014 – 62 osobom narażonym przez zwierzęta podejrzane o zakażenie. Szczepienie w 7 dniu lub później od czasu ekspozycji rozpoczęto u ponad 1200 osób (zarówno w 2013
i w 2014), w tym w 2013 r. – 99, a w 2014 r. – 71 osobom
narażonym przez zwierzę z potwierdzoną wścieklizną.
W 2013 r. zgłoszono 11 odczynów po szczepieniu
przeciw wściekliźnie: 4 miejscowych i 7 ogólnych.
Natomiast w 2014 r. zarejestrowano łącznie 12 odczynów, po 6 miejscowych i ogólnych.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Following increase in the number of cases of
animal rabies observed in 2012 in the next two years
there has been a gradual decline in the number of cases.
In 2014, the number of animal rabies cases was lower
not only in comparison with the year 2012 but also the
years of 2011 and 2010. Control measures taken in
Podkarpackie brought a noticeable effect of reducing
the number of cases from the number of 213 in 2012
to 9 in 2014.
2. A small number of rabid animals recorded in
the country in recent years, does not affect the number
of people vaccinated against rabies. Total number of
vaccinated people for many years is remain at the same
level - about 7,000 people per year.

1. Po obserwowanym w 2012 r. wzroście liczby
przypadków wścieklizny zwierząt w kolejnych dwóch
latach nastąpił sukcesywny spadek liczby zachorowań.
W roku 2014 liczba przypadków wścieklizny zwierząt
była niższa nie tylko w porównaniu z rokiem 2012, ale
także z latami 2011 i 2010 r. Działania podjęte w województwie podkarpackim przyniosły zauważalny efekt
redukując liczbę przypadków z liczby 213 w 2012 r.
do 9 w 2014 r.
2. Niewielka liczba wściekłych zwierząt rejestrowana na terenie kraju w ostatnich latach, nie wpływa
jednak na zmniejszanie liczby podejmowanych szczepień przeciw wściekliźnie wśród ludzi. Liczba szczepionych od wielu lat utrzymuje się na poziomie około
7 tysięcy osób rocznie.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. Analysis of epidemiological situation of influenza in Poland in 2013 and 2013/14 epidemic
season in reference to previous years and seasons.
MATERIAL AND METHODS. Analysis was based on: 1) data collected within influenza routine surveillance
system in Poland, including data published in annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland”
as well as unpublished data gathered in the Department of Epidemiology of the NIPH-NIH; 2) data collected
within influenza system - Sentinel, and beyond this system, concerning results of virological tests carried out
in 2013/14 epidemic season in the Department of Influenza Research, National Influenza Center in the NIPHNIH and/or laboratories of provincial sanitary and epidemiological stations which are gathered in the National
Influenza Center.
RESULTS. Compared to 2012, the number of influenza and influenza-like cases increased more than twofold in 2013
in Poland. A total of 3 164 405 cases were reported. Incidence was 8 218.7 per 100,000 population (33 733.2 in 0-4
age group). As many as 0.45% of patients were referred to hospitals. According to the data of the Central Statistical
Office, 115 deaths due to influenza were notified. Based on the data of the sanitary inspection (incomplete data), the
percentage of population vaccinated against influenza was 2.4% (7.7% of persons aged more than 64 years).
A total of 2 780 945 cases were registered in 2013/14 epidemic season. Its peak was reported in March 2014.
Incidence was 7 224.0 per 100,000 population (35 172.8 in 0-4 age group). Compared to 2012/13 epidemic
season, it was lower by 8.0%. Incidence rates ranged from 29 339.6 in pomorskie voivodeship to 1 306.5 in
lubuskie voivodeship. Nearly a half of all cases (48.7%) were registered in children and adolescents up to 15
years. As many as 0.34% of patients were referred to hospitals (0.87% of persons aged more than 64 years).
From the data of the Central Statistical Office transpires that 8 deaths due to influenza were reported in epidemic
season. Type A influenza subtype H3N2 predominated in all influenza cases. Human respiratory syncytial virus
(RSV) was the dominant agent in other viral infections of respiratory tract. Antigenic analysis of influenza strains
showed their affinity with vaccine strains of the vaccine recommended for this epidemic season.
CONCLUSIONS. In spite of slow improvements, influenza and influenza-like surveillance system in Poland
is still not homogeneous and stable enough. It hinders the assessment of current epidemiological situation.
For instance, there are difficulties in determining what is the effect of modifications in the surveillance on the
increase in the number of influenza and influenza-like cases observed in Poland in recent years.
A low percentage of population vaccinated against influenza (with a decreasing trend beginning from 2005) suggests
a necessity of revising the methods of promotion and organization of these vaccines used so far. One of the public
health priorities should be to increase the percentage of vaccinated population up to the average level in EU countries.
Key words: influenza, influenza-like illness, types of influenza viruses, infectious diseases, epidemiology, public
health, sentinel, Poland, 2013, 2013/2014 epidemic season
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The objective of this article was to analyse the epidemiological situation of influenza in Poland in 2013 and
2013/14 epidemic season in reference to previous years and seasons.
STRESZCZENIE
CEL PRACY. Ocena sytuacji epidemiologicznej grypy w Polsce w roku 2013 oraz w sezonie epidemicznym
2013/14 w porównaniu z sytuacją w latach i sezonach poprzednich.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono analizując: 1) dane zebrane w ramach rutynowego systemu
nadzoru nad grypą w Polsce, w tym dane publikowane w rocznych biuletynach „Choroby zakaźne i zatrucia
w Polsce” oraz dane niepublikowane, zgromadzone w Zakładzie Epidemiologii NIZP-PZH; 2) dane zebrane
w ramach systemu nadzoru nad grypą Sentinel, oraz poza tym systemem, dotyczące wyników wirusologicznych badań diagnostycznych wykonanych w sezonie 2013/14 w Zakładzie Badania Wirusów Grypy, Krajowym
Ośrodku ds. Grypy w NIZP-PZH i/lub w laboratoriach wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych,
zgromadzone w Krajowym Ośrodku ds. Grypy.
WYNIKI. W 2013 liczba zachorowań na grypę i choroby grypopodobne w Polsce wzrosła w porównaniu z rokiem 2012 ponad 2-krotnie. Ogółem zanotowano 3 164 405 zachorowań, a zapadalność wyniosła 8 218,7 na
100 000 ludności (33 733,2 w grupie wieku 0-4 lata). Do szpitali skierowano 0,45% chorych. Według danych
GUS, zgłoszono 115 zgonów z powodu grypy. Szczepienia przeciw grypie – wg danych (niepełnych) inspekcji
sanitarnej - objęły 2,4% całej populacji (7,7% osób w wieku powyżej 64 lat).
W całym sezonie epidemicznym grypy 2013/14, którego szczyt wystąpił w marcu 2014 r., zanotowano ogółem
2 780 945 zachorowań, a zapadalność wyniosła 7 224,0 na 100 000 ludności (35 172,8 w grupie wieku 0-4 lata).
W porównaniu z sezonem 2012/13 były to liczby niższe o 8,0%. Na obszarze kraju współczynniki zapadalności
wahały się od 29 339,6 w woj. pomorskim do 1 306,5 w woj. lubuskim. Prawie połowę wszystkich zarejestrowanych zachorowań (48,7%) stanowiły zachorowania dzieci i młodzieży do lat 15. Do szpitali skierowano 0,34%
chorych (0,87% osób w wieku powyżej 64 lat). Według danych GUS, w całym sezonie zarejestrowano 8 zgonów
z powodu grypy. Wśród zachorowań dominowały przypadki grypy wywołane szczepem A/H3N2, a wśród innych
wirusowych zakażeń układu oddechowego – wirusem RS. Analiza antygenowa wyizolowanych szczepów grypy
wykazała ich pokrewieństwo do szczepów szczepionkowych szczepionek rekomendowanych na ten sezon.
GŁÓWNE WNIOSKI. Nadzór epidemiologiczny nad grypą i chorobami grypopodobnymi w Polsce, mimo
powolnej poprawy, wciąż nie jest dostatecznie jednorodny i stabilny, co utrudnia ocenę aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Trudno jest na przykład oszacować, jaki jest wpływ zmian zachodzących w nadzorze na wzrost
zgłaszanej liczby zachorowań na grypę i choroby grypopodobne, obserwowany w Polsce w ostatnich latach.
Niski odsetek ludności szczepionej przeciw grypie (z tendencją spadkową po 2005 r.) wskazuje na konieczność zrewidowania dotychczas stosowanych metod promocji i organizacji tych szczepień. Zwiększenie odsetka szczepionych
do poziomu średniego w krajach UE powinno być jednym z priorytetów działań w zakresie zdrowia publicznego.
Słowa kluczowe: grypa, zachorowania grypopodobne, typy wirusów grypy, choroby zakaźne, epidemiologia,
zdrowie publiczne, sentinel, Polska, rok 2013, sezon 2013/2014
Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej grypy w Polsce w roku 2013 oraz w sezonie epidemicznym
2013/14 w porównaniu z sytuacją w latach i sezonach poprzednich.
MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

Analysis of the epidemiological situation of
influenza was carried out on a basis of the following
sources: (a) annual bulletins “Infectious diseases and
poisonings in Poland in 2013” and “Vaccinations in
Poland in 2013” published in 2014 by the National
Institute of Public Health-NIH and Chief Sanitary
Inspectorate; for the data as of 1999-2012, bulletins
from analogical years were used (1,2); (b) “Reports
on influenza cases and persons suspected of influenza”
sent (four times in a month) in 2013-2014 to the
Department of Epidemiology of the NIPH-NIH by

W ocenie sytuacji epidemiologicznej grypy wykorzystano następujące źródła danych: (a) biuletyny
roczne ”Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013
roku” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2013
roku”, opublikowane w 2014 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH i Główny Inspektorat Sanitarny; w przypadku danych z lat 1999-2012
– analogiczne biuletyny z lat wcześniejszych (1,2); (b)
„Sprawozdania o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę” przesyłane (cztery razy w miesiącu)
w latach 2013-2014 do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiolo-

408

Influenza in Poland in 2013 and epidemic 2013/2014 season

provincial sanitary and epidemiological stations
(PSES); for the data as of 2007/08 – 2012/13 epidemic
seasons, reports from analogical years were used;
(c) data collected by the National Influenza Center,
Department of Influenza Research of the NIPH-NIH
– virological test results carried out in 2013/2014
epidemic season in the National Influenza Center and/
or PSES laboratories within influenza surveillance
system – Sentinel and beyond this system.
Basic data on influenza cases published in bulletins
“Infectious diseases and poisonings in Poland” and
those presented in “Reports on influenza cases and
persons suspected of influenza” origin from reports
sent (four times in a month) to provincial sanitary and
epidemiological stations by all health care units and
physician practices within the Statistical Research
Programme of Public Statistics (MZ-55, Report on
cases and persons suspected of influenza). Influenza
cases (clinically and/or laboratory confirmed),
clinically-confirmed influenza-like illness and acute
respiratory infections, i.e. cases meeting the criteria of
the definition adopted in influenza surveillance in the
European Union are obligatorily reported (3).
Virological tests within Sentinel were performed
on the samples collected by general practitioners
from patients suspected of influenza. Samples were
processed to detect the genetic material of influenza
virus, using the methods of molecular biology or
antigens of influenza virus, using immunofluorescence
test (IF). In line with the assumptions of sentinel,
testing was performed by the laboratories of PSES
in Poland dependent on the diagnostic equipment
possessed, using one or both aforesaid methods. IF
testing was also employed to detect antigens of other
viruses causing respiratory tract infections.
Incidence rates in 2013 and 2013/14 epidemic
season were calculated using the data of the Central
Statistical Office on the population in Poland as of 30th
June 2013 and 31st December 2013, respectively.

INTERPRETATION OF RESULTS
EPIDEMIOLOGICAL SITUATION IN 2013. In
2013, a total of 3 164 405 cases and persons suspected
of influenza were reported in Poland (i.e. influenza
and influenza-like cases). Incidence was 8 218.7 per
100,000 population. Compared to 2012 and median
as of 2007-2011, these values were more than twofold
and nearly sixfold higher, respectively. So far, higher
incidence and number of cases in a year were noted in
Poland only in the 1970s (Fig. 1).

Grypa w Polsce w 2013 roku i w sezonie epidemicznym 2013/2014

giczne (WSSE); w przypadku danych z sezonów 2007/08
– 2012/13 analogiczne sprawozdania z latach wcześniejszych; (c) dane zgromadzone przez Krajowy Ośrodek
ds. Grypy, Zakład Badania Wirusów Grypy NIZP-PZH
– wyniki wirusologicznych badań diagnostycznych, wykonanych w sezonie 2013/2014 w Krajowym Ośrodku
ds. Grypy i/lub w laboratoriach WSSE w ramach systemu
nadzoru nad grypą – Sentinel, oraz poza tym systemem.
Podstawowe dane o zachorowaniach publikowane
w biuletynach „Choroby zakaźne w Polsce” oraz wykazywane w „Sprawozdaniach o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę” pochodzą ze zgłoszeń
przesyłanych (cztery razy w miesiącu) do stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie zakłady opieki
zdrowotnej i praktyki lekarskie w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (form. MZ-55,
Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę). Zgłaszaniu podlegają zarówno przypadki
grypy (rozpoznanej klinicznie i/lub laboratoryjnie), jak
i rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne
oraz ostre zakażenia dróg oddechowych, tj. zachorowania spełniające kryteria definicji przyjętej w nadzorze nad
grypą w ramach Unii Europejskiej (3).
Badania wirusologiczne w ramach systemu Sentinel
wykonywane były na próbkach materiału klinicznego pobranych przez lekarzy pierwszego kontaktu od pacjentów
z podejrzeniem zakażenia wirusem grypy. Badania miały
na celu wykrycie materiału genetycznego wirusa grypy
metodami biologii molekularnej lub antygenów wirusa
grypy testem immunofluorescencyjnym (IF). Zgodnie
z założeniami systemu sentinel, badania te wykonywały
laboratoria WSSE w całej Polsce w zależności od posiadanego sprzętu, korzystając z jednej lub obu ww. metod.
Badania IF niejednokrotnie były też wykonywane w kierunku antygenów innych wirusów wywołujących zakażenia układu oddechowego.
Do obliczenia współczynników zapadalności w 2013 r.
wykorzystano opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane o liczbie ludności Polski według stanu
w dniu 30 czerwca 2013 r., a do obliczenia współczynników zapadalności w sezonie 2013/14 – dane o liczbie
ludności według stanu w dniu 31 grudnia 2013 r.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W 2013
ROKU. W 2013 r. zarejestrowano w Polsce ogółem
3 164 405 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę
(tj. zachorowań na grypę i choroby grypopodobne), a zapadalność – w przeliczeniu na 100 000 ludności - wyniosła 8 218,7. W porównaniu z 2012 r. były to liczby
ponad 2-krotnie wyższe, a w porównaniu z medianą z lat
2007-2011 – wyższe prawie 6-krotnie. Dotychczas wyższą zapadalność i wyższe liczby zachorowań w skali roku
notowano w Polsce tylko w latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku (Ryc. 1).
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Fig. 1. Influenza and influenza-like illness in Poland 1970-2013. Incidence per 100,000 population
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Ryc. 1. Grypa i zachorowania grypopodobne w Polsce w latach 1970-2013. Zapadalność na 100 000 ludności

The highest number of cases was reported in
January (787 134 cases; 24.9% of all cases reported
in the year) and February (475 961; 15.0%), i.e. in the
peak of 2012/13 epidemic season.

Najwięcej zachorowań odnotowano w styczniu
(787 134 przypadki; 24,9% wszystkich zachorowań
zgłoszonych w całym roku) oraz w lutym (475 961;
15,0%), czyli w okresie szczytu sezonu epidemicznego 2012/13.

Table I. Influenza and influenza-like illness in Poland 2007-2013. Number of cases and incidence per 100,000 population
by voivodeship
Tabela I. Grypa i zachorowania grypopodobne w Polsce w latach 2007-2013. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000
ludności wg województw
Median 2007-2011
2012
2013
Voivodeship
number of cases incidence number of cases incidence number of cases incidence
POLAND
551 054
1 443.0
1 460 037
3 789.0
3 164 405
8 218.7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

57 424
15 647
9 063
5 826
49 619
57 954
141 498
30 737
15 936
18 171
22 972
41 862
5 281
14 408
81 101
12 401

1 995.9
756.0
420.6
569.5
1 937.6
1 769.8
2 704.2
2 957.1
757.9
1 528.0
1 027.6
902.5
412.5
1 009.3
2 383.1
732.3

65 863
19 847
19 679
2 309
80 923
206 197
281 206
23 032
26 376
36 316
310 134
104 732
6 410
20 018
236 793
20 202

2 259.3
946.1
907.4
225.7
3 200.3
6 154.5
5 312.6
2 275.2
1 238.9
3 027.0
13 562.2
2 266.6
502.5
1 378.7
6 845.9
1 173.1

171 949
107 783
81 831
25 444
202 610
370 656
458 512
55 807
71 263
93 981
753 690
221 067
45 362
50 753
390 393
63 304

5 906.8
5 147.0
3 787.6
2 489.0
8 047.1
11 041.9
8 639.3
5 541.9
3 347.7
7 854.8
32 877.0
4 799.1
3 571.1
3 504.3
11 271.9
3 681.3

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2007-2013
Źródło danych: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS. Warszawa, Roczniki 2007-2013

Modifications in the provisions concerning the
surveillance system in Poland and returning the
obligation to notify all influenza cases confirmed
by virus isolation or detection of its nucleic acid by
physicians to sanitary inspection in the second half of
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Zmiana przepisów prawnych dotyczących nadzoru
epidemiologicznego w Polsce i przywrócenie w drugiej
połowie 2013 r. obowiązku jednostkowego zgłaszania
przez lekarzy do inspekcji sanitarnej przypadków grypy
potwierdzonych izolacją wirusa grypy lub wykryciem
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2013 (4), did not result in the increase of the number
of cases classified as “confirmed” in the light of the
definition adopted in the surveillance. Indeed, the
number of such cases reported in 2013 by physicians
was more than 18-fold higher than in 2012 (2 438 and
133, respectively), however, almost all of these cases
were notified in the first half of the year, before the
aforesaid modification in the provisions. Nevertheless,
the proportion of “confirmed” cases increased to 0.08%
in 2013 (0.01% in 2012).
A noticeable increase in the incidence of influenza
and influenza-like illness was reported in 2012 in all
voivodeships, however, the number of registered cases
increased in particular voivodeships from 62.6% in
mazowieckie voivodeship to 1 002.9% in lubuskie
voivodeship. It is difficult to assess to what extent
such increase in the incidence resulted from increased
influenza activity and improvement made by sanitary
inspection in the reporting of cases by primary care
units. Taking into account a 11-fold increase in the
number of registered cases in lubuskie voivodeship,
it was definitely the effect of the enhancement of
surveillance (Tab. I).
The highest incidence in 2013 was reported in
pomorskie voivodeship, i.e. 32 877.0 per 100,000
population. It was fourfold higher that the incidence
in Poland. In spite of the 11-fold increase mentioned
above, the lowest incidence was reported in lubuskie
voivodeship, i.e. 2 489.0 per 100,000 population. It was
more than threefold lower compared to the incidence
in Poland (Tab. I). Compared to the previous year,
differences in the incidence in particular voivodeships
decreased substantially in 2013. The relation of the
highest to the lowest incidence was 13.2:1 (60:1 in
2012).
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jego kwasu nukleinowego (4), nie wpłynęła na wzrost
liczby zgłaszanych przypadków kwalifikowanych jako
„potwierdzone” w świetle definicji przyjętej w nadzorze.
Wprawdzie w 2013 r. lekarze zgłosili takich przypadków
ponad 18 razy więcej niż w 2012 r. (odpowiednio: 2 438
i 133), ale prawie wszystkie te zgłoszenia (99,5%) zostały dokonane w pierwszej połowie roku, przed wspomnianą zmianą przepisów. Niemniej, udział przypadków
„potwierdzonych” wzrósł w 2013 r. do 0,08% (w 2012 r.
wynosił 0,01%).
Bardzo wyraźny wzrost zapadalności na grypę i choroby grypopodobne w porównaniu do 2012 r.
odnotowano na obszarze całego kraju, przy czym w poszczególnych województwach liczba zarejestrowanych
zachorowań wzrosła w granicach od 62,6% w woj. mazowieckim do 1 002,9% w woj. lubuskim. Trudno ocenić,
w jakim stopniu ten wzrost zapadalności był wynikiem
zwiększonej aktywności grypy, a w jakim stopniu wynikiem wzmocnienia przez inspekcję sanitarną nadzoru nad
zgłaszaniem zachorowań przez placówki podstawowej
opieki zdrowotnej. W przypadku 11-krotnego wzrostu
liczby zachorowań zarejestrowanych w woj. lubuskim,
był to niewątpliwie efekt poprawy nadzoru (Tab. I).
Najwyższą zapadalność w 2013 r. odnotowano
w woj. pomorskim, gdzie wynosiła ona 32 877,0 na
100 000 ludności i była 4-krotnie wyższa od ogólnej
zapadalności w całym kraju. Najniższą zapadalność –
mimo wspomnianego wyżej 11-krotnego wzrostu współczynnika w porównaniu z poprzednim rokiem - odnotowano w woj. lubuskim – 2 489,0 na 100 000 ludności, co
było wartością ponad 3-krotnie niższą od ogólnokrajowej
(Tab. I). Różnice pomiędzy zapadalnością w poszczególnych województwach w 2013 r. zmniejszyły się znacznie
w porównaniu z rokiem poprzednim – stosunek najwyższej zapadalności w skali województw do zapadalności
najniższej wynosił 13,2:1 (w 2012 r. 60:1).

Table II. Influenza and influenza-like illness in Poland 2007-2013. Number of cases, incidence per 100,000 population and
percentage by age
Tabela II. Grypa i zachorowania grypopodobne w Polsce w latach 2007-2013. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000
ludności i udział procentowy wg grup wieku
Age

Median 2007-2011
number
of cases

incidence

2012
%

number
of cases

incidence

2013
%

number
of cases

incidence

%

0-4
120 075
6 060.0
10.9
367 706 17 807.1
25.2
682 463 33 733.2
21.6
5-14
122 439
3 229.1
23.9
334 878
8 945.9
22.9
718 484 19 114.1
22.7
0-14
242 514
4 200.7
34.7
702 584 12 096.2
48.1
1 400 947 24 229.3
44.3
15-64
266 754
979.2
55.7
647 630
2 370.4
44.4
1 494 370
5 504.5
47.2
65+
41 786
807.8
9.8
109 823
2 032.4
7.5
269 088
4 829.0
8.5
Total
551 054
1 443.0
100.0
1 460 037
3 789.0
100.0
3 164 405
8 218.7
100.0
Source: Influenza and influenza-like illness reports sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Voivodeship
Sanitary-Epidemiological Stations
Źródło danych: Sprawozdania o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę nadesłane do Zakładu Epidemiologii
NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
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Similarly to previous years, the highest incidence
was reported in the youngest children, i.e. those aged
0-4 years (33 733.2 per 100,000 children at this age).
Incidence in elder children and those aged more than
14 years was significantly lower (Tab. II).
Infections in children and adolescents aged up to
15 years, which are traditionally differentiated in the
Polish influenza system, constituted 44.3% of all cases
in 2013. This value was close to the median of percentage
proportion of infections in children in recent years. The
proportion of infections in children and adolescents at
that age was relatively even in particular voivodeships.
It ranged from 32.1% (opolskie voivodeship) to
49.1% (pomorskie voivodeship). Incidence reported
in this age was nearly 3-hold higher compared to the
incidence in the population. It was 24 229.3 (Tab. III).
As in the total population, the highest incidence in
this age group was reported in pomorskie voivodeship
(99 034.9) while the lowest incidence was noted in
lubuskie voivodeship (5 479.6)

Jak co roku, najwyższą zapadalność odnotowano
wśród najmłodszych dzieci, tj. dzieci w wieku 0-4 lata
(33 733,2 na 100 000 dzieci w tym wieku). Zapadalność dzieci starszych oraz zapadalność osób w wieku
powyżej 14 lat, była zdecydowanie niższa (Tab. II).
Tradycyjnie wyodrębniane w polskim nadzorze nad
grypą zachorowania dzieci i młodzieży do lat 15 stanowiły w 2013 r. 44,3% wszystkich zgłoszonych przypadków
zachorowań. Była to wartość zbliżona do mediany procentowego udziału zachorowań tych dzieci w ostatnich
latach. W poszczególnych województwach udział zachorowań dzieci i młodzieży w tym wieku był względnie
wyrównany i wahał się w granicach od 32,1% (w woj.
opolskim) do 49,1% (w pomorskim). Zapadalność w tej
grupie wieku w skali całego kraju była prawie 3-krotnie wyższa od ogólnej zapadalności w całej populacji
i wynosiła 24 229,3 (Tab. III). Tak jak w całej populacji,
najwyższą zapadalność w tej grupie wieku zarejestrowano w woj. pomorskim (99 034,9), natomiast najniższą –
w woj. lubuskim (5 479,6)

Table III. Influenza and influenza-like illness in Poland 2007-2013. Number of cases and incidence in children aged 0-14
per 100,000 population by voivodeship
Tabela III. Grypa i zachorowania grypopodobne w Polsce w latach 2007-2013. Liczba zachorowań i zapadalność dzieci
w wieku 0-14 lat na 100 000 ludności w tym wieku wg województw
Median 2007-2011

Voivodeship

number
of cases

POLAND

2012

2013

incidence

number
of cases

incidence

number
of cases

242 514

4 200.7

702 584

12 096.2

1 400 947

24 229.3

27 130

6 729.2

34 412

8 437.9

67 021

16 490.2

2. Kujawsko-pomorskie

5 968

1 848.1

8 527

2 644.8

52 700

16 504.1

3. Lubelskie

4 546

1 370.1

8 695

2 648.2

31 239

9 648.8

4. Lubuskie

1 913

1 214.6

435

277.8

8 542

5 479.6

5. Łódzkie

17 225

4 666.7

36 598

10 344.9

84 130

23 918.4

1. Dolnośląskie

incidence

6. Małopolskie

19 567

3 593.2

94 963

17 775.1

168 221

31 598.4

7. Mazowieckie

64 792

8 171.0

132 179

16 187.0

205 731

25 025.4

8. Opolskie

9 269

6 687.3

9 356

6 889.0

17 910

13 363.1

9. Podkarpackie

7 491

2 225.5

14 053

4 162.1

26 977

8 100.1

10. Podlaskie

10 112

5 686.0

17 850

10 066.5

38 842

22 221.2

11. Pomorskie

9 605

2 608.7

158 244

42 303.9

370 324

99 034.9

17 674

2 743.4

47 008

7 298.2

85 621

13 314.1

12. Śląskie
13. Świętokrzyskie

1 688

914.7

2 901

1 596.7

17 863

9 987.2

14. Warmińsko-mazurskie

7 247

3 136.8

11 102

4 844.3

21 504

9 499.3

27 459

4 987.4

116 415

20 926.5

177 036

31 849.5

5 512
2 180.0
9 846
3 899.8
27 286
Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2007-2013
Źródło danych: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS. Warszawa, Roczniki 2007-2013

10 893.1

15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie

A total of 14 376 persons, i.e. 0.45% of all cases
(from 0.16% in opolskie voivodeship to 1.17% in
warmińsko-mazurskie voivodeship) were referred to
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Grypa i choroby grypopodobne w 2013 r. były przyczyną skierowania do szpitali 14 376 osób, tj. 0,45%
wszystkich chorych, których zachorowania zgłoszono
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hospitals due to influenza and influenza-like illness
in 2013. Out of them, 93.0%, 4.7% and 10.0% were
referred due to the symptoms of respiratory tract,
cardiovascular tract and other reasons, respectively.*1)
Pursuant to the data of the Central Statistical Office,
a total of 115 deaths due to influenza were reported
in 2013. Out of the fatal cases, 9 persons (7.8%), 61
persons (53.0%) and 45 persons (39.1%) were at the age
of 0-19 years (including two infants), 20-64 years and
more than 64 years, respectively. All deaths reported in
2013 occurred in 2012/13 epidemic season.
Vaccination against influenza. As in previous
years, vaccination against influenza was placed in the
group of recommended vaccinations in the National
Immunization programme (NIP) in 2013. Contrary
to obligatory vaccinations, which are financed from
the budget of the Ministry of Health, the cost of
these vaccinations is borne by the vaccinated person.
Vaccination against influenza is recommended in
the NIP for persons with chronic diseases and those
who are immunosuppressed and older than 55 years
(clinical indications) as well as health care workers
and those exposed to contact with large number of
persons, including persons working in education, trade
and transport sectors (epidemiological indications) (5).
Based on the data collected by the sanitary and
epidemiological stations, a total of 928 706 persons
were vaccinated against influenza in 2013. It was only
2.4% of the population. The percentage of population
vaccinated in particular voivodeships ranged from
3.2% in zachodniopomorskie voivodeship to 1.9% in
podkarpackie and pomorskie voivodeships. Persons
elder than 64 years predominated in the group of
vaccinated persons. Undoubtedly, it resulted from
free of charge influenza vaccinations for the elderly.
They are financed by local governments within public
health programmes. As many as 7.7% of persons
at this age were vaccinated in 2013 (from 12.2%
in zachodniopomorskie voivodeship to 6.1% in
podkarpackie voivodeship). Children aged 0-4 years
were vaccinated the most rarely while this is the group
in which the influenza incidence is of the highest
value. In 2013, only 0.5% of children at this age
were vaccinated (from 0.9% in kujawsko-pomorskie
voivodeship to 0.3% in łódzkie, podkarpackie and
świętokrzyskie voivodeships).
If we assume that the data on the number of persons
vaccinated against influenza, provided by sanitary and
epidemiological stations, are underreported and that the
number of persons who vaccinate against influenza is
higher (probably, two or threefold higher), this number
is still alarmingly low. Data as of 2013 may suggest
that this noticeable decreasing trend in the number of
*)

Data do not sum up to 100% as one person could be referred to
hospital due to several reasons.
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(od 0,16% w woj. opolskim do 1,17% w warmińsko-mazurskim). Spośród skierowanych do szpitali, 93,0% chorych kierowano w związku z objawami ze strony układu
oddechowego, 4,7% w związku z objawami ze strony
układu krążenia, a 10,0% z innych przyczyn.*)1
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego,
w 2013 r. w kartach zgonów jako wyjściową przyczynę zgonu wskazano grypę w 115 przypadkach. Wśród
zmarłych było 9 osób (7,8%) w grupie wieku 0-19 lat
(w tym dwoje niemowląt), 61 osób (53,0%) w wieku
20-64 lata i 45 osób (39,1%) w wieku powyżej 64 lat.
Wszystkie zgony, które zarejestrowano w 2013 r. wystąpiły w sezonie epidemicznym 2012/13.
Szczepienia przeciw grypie. W programie szczepień ochronnych (PSO) na 2013 r. szczepienia przeciw
grypie – tak jak w latach wcześniejszych – znalazły
się w grupie szczepień zalecanych, a więc szczepień,
w których – w przeciwieństwie do szczepień obowiązkowych finansowanych w całości z budżetu Ministra
Zdrowia – koszty szczepionki ponosi osoba szczepiona. Ze wskazań klinicznych szczepienia przeciw
grypie zaleca się w PSO osobom przewlekle chorym,
w stanach obniżonej odporności oraz w wieku powyżej 55 lat; natomiast ze wskazań epidemiologicznych
– pracownikom ochrony zdrowia oraz osobom narażonym na kontakt z dużą liczbą ludzi (w tym pracownikom szkół, handlu i transportu) (5).
W 2013 r., według danych zebranych przez stacje
sanitarno-epidemiologiczne, w całej Polsce zaszczepiono przeciw grypie 928 706 osób. Stanowiło to zaledwie
2,4% populacji, przy czym w poszczególnych województwach odsetek zaszczepionych wahał się od 3,2%
w woj. zachodniopomorskim do 1,9% w podkarpackim
i pomorskim. Najczęściej szczepione były osoby w wieku powyżej 64 lat. Niewątpliwie było to efektem bezpłatnego oferowania seniorom szczepień przeciw grypie
finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w ramach programów z zakresu zdrowia publicznego.
W całym kraju w 2013 r. zaszczepiono 7,7% osób w tym
wieku (od 12,2% w woj. zachodniopomorskim do 6,1%
w podkarpackim). Najrzadziej szczepiono dzieci w wieku 0-4 lata, a więc grupę, w której występuje najwyższa
zapadalność na grypę. W 2013 r. w całym kraju zaszczepiono tylko 0,5% dzieci w tym wieku (od 0,9% w woj.
kujawsko-pomorskim do 0,3% w łódzkim, podkarpackim i świętokrzyskim).
Nawet jeśli się przyjmie, że dane o liczbie osób zaszczepionych przeciw grypie, jakimi dysponują stacje
sanitarno-epidemiologiczne, są znacznie zaniżone i że
w rzeczywistości przeciw grypie szczepi się o wiele
więcej osób (być może nawet dwu-, trzykrotnie więcej),
to i tak są to liczby alarmująco niskie. Dane za 2013 r.
mogą jednak wskazywać, że wyraźna spadkowa tenden*)

Dane nie sumują się do 100%, ponieważ jedna osoba mogła być
skierowana do szpitala z kilku przyczyn.
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cja liczby zaszczepionych, obserwowana w Polsce po
2005 r. (z wyjątkiem pandemicznego roku 2009), uległa
zahamowaniu, a przynajmniej osłabieniu (Ryc. 2).

Percentage of persons vaccinated

vaccinated persons, which is observed in Poland since
2005 (excluding 2009 pandemic year), was stopped or,
at least, declined (Fig. 2).

Fig. 2. Influenza vaccinationFig.
in 2.
Poland
19992013. Number
persons
vaccination
Influenza
vaccination
in Polandof19992013.vaccinated
Number of and
persons
vaccinatedcoverage (incomplete data).
Ryc. 2. Szczepienia przeciw grypie
Polsce w coverage
latach 1999-2013.
Liczba zaszczepionych i procent populacji objętej szczeandwvaccination
(incomplete data).
Ryc. 2. Szczepienia przeciw grypie w Polsce w latach 1999-2013. Liczba zaszczepieniem (dane niepełne).
pionych i procent populacji objętej szczepieniem (dane niepełne).

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION
IN 2013/14 EPIDEMIC SEASON

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA
W SEZONIE 2013/14

In 2013/14 influenza epidemic season, i.e. from
1 September 2013 to 31st August 2014, a total of
2 780 945 influenza and influenza-like cases were
reported in Poland. Incidence was 7 224.0 per 100,000
population. Compared to 2012/13 epidemic season, it
was lower by 8.0%. However, it was more than twofold
higher than the median of five earlier seasons.
Compared to 2012/13 season, epidemic curve
was of a milder course. Peak of infections occurred
relatively late. It was in March 2014, in which a total of
458 968 cases were reported in a month, i.e. 16.5% of
all cases notified in 2013/14 epidemic season (Fig. 3).
The highest incidence in March was noted in 13
voivodeships. Peak of infections occurred earlier,
i.e. in February only in three western voivodeships
(dolnośląskie, opolskie and zachodniopomorskie).
The highest incidence in the season was reported
in pomorskie voivodeship. It was 29 339.6 per 100,000
population. It was 4-fold higher compared to the
incidence in Poland and nearly 3-fold higher than the
incidence in wielkopolskie voivodeship (10 558.4),
which was placed second in terms of the value of
this rate. Similarly to previous seasons, one in four
influenza and influenza-like cases was registered in
pomorskie voivodeship in 2013/14 epidemic season.
The lowest incidence rates were reported in lubuskie
voivodeship (1 306.5; 81.9%, below the incidence
in Poland) and warmińsko-mazurskie voivodeship

W całym sezonie epidemicznym grypy 2013/14, tj.
w okresie od 1.09.2013 r. do 31.08.2014 r. zgłoszono w Polsce ogółem 2 780 945 zachorowań na grypę
i choroby grypopodobne, a zapadalność – w przeliczeniu na 100 000 ludności – wyniosła 7 224,0. Była to
zapadalność niższa o 8,0% od odnotowanej w sezonie
2012/13, ale jednocześnie ponad 2-krotnie wyższa od
mediany z pięciu poprzednich sezonów.
Krzywa epidemii miała łagodniejszy przebieg niż
w sezonie 2012/13, a szczyt zachorowań wystąpił stosunkowo późno, bo dopiero w marcu 2014 r., kiedy w okresie miesiąca odnotowano w kraju 458 968 zachorowań
– 16,5% wszystkich przypadków zgłoszonych w całym
sezonie 2013/14 (Ryc. 3). Najwyższą zapadalność zanotowano w marcu w 13 województwach. Jedynie w trzech
województwach zachodnich (w dolnośląskim, opolskim
i zachodniopomorskim) sezonowy szczyt zachorowań
wystąpił wcześniej – w lutym.
Najwyższą zapadalność w całym sezonie odnotowano w woj. pomorskim, gdzie wynosiła ona 29 339,6 na
100 000 ludności i była 4-krotnie wyższa od przeciętnej zapadalności w całym kraju oraz prawie 3-krotnie wyższa od
zapadalności w województwie wielkopolskim (10 558,4),
drugim pod względem wysokości tego współczynnika. Co
czwarte zachorowanie na grypę i choroby grypopodobne
w sezonie 2013/14 – podobnie jak w poprzednim sezonie
– zostało zarejestrowane w woj. pomorskim. Najniższe
współczynniki zapadalności w sezonie odnotowano w woj.
lubuskim (1 306,5; 81,9% poniżej zapadalności krajowej)

st
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i warmińsko-mazurskim (1 845,7; -74,5%). Stosunek najwyższej zapadalności w skali województw do zapadalności najniższej, który w poprzednim sezonie wynosił 13:1,
w sezonie 2013/14 wzrósł do wartości 22,5:1. Przypomina
to o pytaniu, na które trudno precyzyjnie odpowiedzieć:
w jakim stopniu współczynniki zapadalności w poszczególnych województwach są wskaźnikami rzeczywistej
sytuacji epidemiologicznej, a w jakim odzwierciedlają różnice w nadzorze epidemiologicznym (Tab. IV).

(1 845.7; -74.5%). The relation of the highest to the
lowest incidence increased to 22.5:1 in 2013/14 season
(13:1 in the previous season). Here a question should
be raised to which it is hard to answer, i.e. to what
extent incidence rates in particular voivodeships reflect
the actual epidemiological situation and to what extent
they show differences in epidemiological surveillance
(Tab. IV).
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Table IV. Influenza and influenza-like
in Poland
in seasons
2007/08-2013/14. Number of cases and incidence per
Liczba illness
zachorowań
wg miesięcy
zgłoszenia
100,000 population by voivodeship
Tabela IV. Grypa i zachorowania grypopodobne w Polsce w sezonach epidemicznych 2007/08-2013/14. Liczba zachorowań
i zapadalność na 100 000 ludności wg województw
Median
2012/13 season
2013/14 season
2007/08-2011/12
Voivodeship
number of
number of
number of
incidence
incidence
incidence
cases
cases
cases
POLAND
856 604
2 244.3
3 025 258
7 851.0
2 780 945
7 224.0
1. Dolnośląskie
66 511
2 280.4
158 560
5 440.6
129 777
4 459.7
2. Kujawsko-pomorskie
18 405
890.0
78 862
3 761.8
162 229
7 752.6
3. Lubelskie
18 026
830.0
73 399
3 389.2
63 936
2 965.3
4. Lubuskie
6 386
631.6
24 882
2 431.5
13 345
1 306.5
5. Łódzkie
61 252
2 417.5
199 677
7 909.1
133 811
5 324.6
6. Małopolskie
75 481
2 288.5
353 858
10 550.1
338 385
10 069.2
7. Mazowieckie
151 189
2 895.1
451 916
8 523.9
463 193
8 711.8
8. Opolskie
26 805
2 594.8
52 737
5 220.4
31 852
3 171.2
9. Podkarpackie
24 752
1 162.8
74 328
3 489.7
41 702
1 958.5
10. Podlaskie
28 019
2 333.0
94 464
7 880.6
61 903
5 180.3
11. Pomorskie
45 747
2 051.3
736 018
32 139.5
673 582
29 339.6
12. Śląskie
77 033
1 659.9
205 959
4 462.0
192 472
4 184.7
13. Świętokrzyskie
4 073
320.0
42 726
3 353.7
28 937
2 281.7
14. Warmińsko-mazurskie
31 727
2 223.0
50 076
3 451.9
26 706
1 845.7
15. Wielkopolskie
73 956
2 169.9
371 903
10 741.8
366 062
10 558.4
16. Zachodniopomorskie
20 402
1 205.0
55 893
3 246.9
53 053
3 086.5
Source: Influenza and influenza-like illness reports sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Voivodeship
Sanitary-Epidemiological Stations
Źródło danych: Sprawozdania o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę nadesłane do Zakładu Epidemiologii
NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
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Increase in the number of influenza and influenza-like
cases, which is observed in Poland in recent years (Fig. 1),
is accompanied by a trend consisting in increasing proportion
of cases reported in children and adolescents. In 2013/14
epidemic seasons, infections in children and adolescents
up to 15 years constituted 48.7% of all cases (from 54.3%
in warmińsko-mazurskie voivodeship to 35.4% in opolskie
voivodeship). Compared to 2012/13 season, their share
was by 5.2 percentage point higher (Tab. V). Incidence in
this age group was 23 443.8 per 100,000 population at this
age (from 91 997.6 in pomorskie voivodeship to 4 219.2 in
lubuskie voivodeship; Tab. VI). Compared to the incidence
in the total population, it was more than 3-fold higher. The
highest incidence was reported in children aged 0-4 years.
It was 35 172.8. Compared to the incidence in the total
population, it was nearly 5-fold higher. Incidence in the
5-14 age group was by 50% lower (17 251.1). It was even
lower in elder age groups (Tab. V).

Wzrostowi liczby notowanych zachorowań na grypę i choroby grypopodobne, jaki obserwujemy w Polsce
w ostatnich latach (Ryc. 1), towarzyszy tendencja do powiększania się w tej liczbie udziału zachorowań dzieci
i młodzieży. W sezonie 2013/14 zachorowania dzieci
i młodzieży do lat 15 stanowiły 48,7% wszystkich odnotowanych zachorowań (od 54,3% w woj. warmińsko
mazurskim do 35,4% w opolskim) – ich udział w skali
kraju był więc o 5,2 punktu procentowego większy, niż
w sezonie 2012/13 (Tab. V). Zapadalność w tej grupie
wieku wynosiła 23 443,8 na 100 000 dzieci w tym wieku
(od 91 997,6 w woj. pomorskim do 4 219,2 w lubuskim;
Tab. VI) i była ponad 3-krotnie wyższa od ogólnej zapadalności w całej populacji. Najwyższą zapadalność odnotowano wśród dzieci w wieku 0-4 lata. Wynosiła ona
35 172,8 i była wyższa od ogólnej zapadalności w całej
populacji prawie 5-krotnie. Zapadalność w grupie wieku 5-14 lat była o połowę niższa (17 251,1), a zapadalność w starszych grupach – jeszcze niższa (Tab. V).

Table V. Influenza and influenza-like illness in Poland in seasons 2007/08-2013/14. Number of cases, incidence per 100,000
population and percentage by age
Tabela V. Grypa i zachorowania grypopodobne w Polsce w sezonach epidemicznych 2007/08-2013/14. Liczba zachorowań,
zapadalność na 100 000 ludności i udział procentowy wg grup wieku
Median 2007/08-2011/12
2012/13 season
2013/14 season
number
number
number
%
%
%
of cases incidence
of cases incidence
of cases incidence
0-4
122 121
6 253.6
14.3
629 044 30 591.7
20.8
701 379 35 172.8
25.2
5-14
231 581
6 046.5
27.0
687 253 18 374.0
22.7
651 630 17 251.1
23.4
0-14
353 702
6 116.5
41.3
1 316 297 22 708.0
43.5
1 353 009 23 443.2
48.7
15-64
443 985
1 630.9
51.8
1 449 720
5 320.3
47.9
1 209 386
4 470.7
43.5
Total
856 604
2 244.3
100.0
3 025 258
7 851.0
100.0
2 780 945
7 224.0
100.0
Source: Influenza and influenza-like illness reports sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Voivodeship
Sanitary-Epidemiological Stations
Źródło danych: Sprawozdania o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę nadesłane do Zakładu Epidemiologii
NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
Age

A total of 9 493 persons, i.e. 0.34% of all cases, were
referred to hospitals due to influenza and influenza-like
disease in 2013/14 epidemic season. This indicator ranged
in particular voivodeships from 1.00% in warmińskomazurskie voivodeship to 0.05% in łódzkie voivodeship.
The elderly and the youngest persons were most commonly
referred to hospitals. As many as 0.87% and 0.65% of
cases aged 65+ and 0-4 years, respectively were referred
to hospitals. By comparison, this percentage was 0.13% for
cases aged 15-64 years. Out of them, 95.1%, 2.4% (7.2%
in 15-64 age group and 5.0% in 65+ age group) and 10.7%
were referred due to the symptoms of respiratory tract,
cardiovascular tract and other reasons, respectively.2*)
In the whole season, i.e. from September 2013 to
August 2014, the Central Statistical Office registered 8
deaths due to influenza. All fatal cases were reported in
2014.
*)

Data do not sum up to 100% as one person could be referred to
hospital due to several reasons.
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W związku z zachorowaniami na grypę i choroby
grypopodobne w sezonie 2013/14 do szpitali skierowano ogółem 9 493 osoby, tj. 0,34% wszystkich chorych,
przy czym w poszczególnych województwach odsetek
ten wahał się od 1,00% w woj. warmińsko-mazurskim
do 0,05% w łódzkim. Do szpitali najczęściej kierowano osoby najstarsze i najmłodsze; osób w wieku 65 lat
i więcej do szpitali skierowano 0,87%, a dzieci z grupy
wieku 0-4 lata - 0,65%. Dla porównania: w grupie wieku 15-64 lata odsetek ten wynosił 0,13%. Powodami
kierowania do szpitala w 95,1% przypadków były objawy ze strony układu oddechowego, w 2,4% – objawy
ze strony układu krążenia (7,2% w grupie wieku 15-64
lata i 5,0% w grupie wieku 65+), a w 10,7% – inne
przyczyny.2*)

*)

Dane nie sumują się do 100%, ponieważ jedna osoba mogła być
skierowana do szpitala z kilku przyczyn.
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Table VI. Influenza and influenza-like illness in Poland in seasons 2007/08-2013/14. Number of cases and incidence in
children aged 0-14 per 100,000 population by voivodeship
Tabela VI. Grypa i zachorowania grypopodobne w Polsce w sezonach epidemicznych 2007/08-2013/14. Liczba zachorowań
i zapadalność dzieci w wieku 0-14 lat na 100 000 ludności w tym wieku wg województw
Median
2012/13 season
2013/14 season
2007/08-2011/12
Voivodeship
number
number
number
incidence
incidence
incidence
of cases
of cases
of cases
POLSKA
353 702
6 116.5
1 316 297
22 708.0
1 353 009
23 443.2
1. Dolnośląskie
36 155
8 854.8
61 955
15 210.4
60 160
14 822.1
2. Kujawsko-pomorskie
7 584
2 343.4
35 079
10 930.5
83 507
26 235.9
3. Lubelskie
8 640
2 614.9
27 253
8 356.1
28 769
8 945.5
4. Lubuskie
2 041
1 312.1
7 667
4 904.7
6 557
4 219.2
5. Łódzkie
24 374
6 880.6
81 194
23 011.7
60 977
17 365.5
6. Małopolskie
24 579
4 654.3
156 999
29 433.2
168 864
31 767.4
7. Mazowieckie
65 143
8 244.9
201 683
24 607.7
215 306
26 091.2
8. Opolskie
8 923
6 527.1
17 044
12 614.1
11 274
8 468.8
9. Podkarpackie
12 786
3 773.7
29 238
8 718.5
18 134
5 479.4
10. Podlaskie
14 477
8 081.5
38 066
21 633.8
28 977
16 700.9
11. Pomorskie
20 726
5 640.7
357 225
95 526.2
343 921
91 997.6
12. Śląskie
27 636
4 287.2
78 121
12 131.6
88 950
13 834.5
13. Świętokrzyskie
1 261
668.2
16 191
8 969.7
13 897
7 830.4
14. Warmińsko-mazurskie

14 493

6 175.0

20 967

9 209.9

14 497

6 440.5

15. Wielkopolskie
34 813
6 340.6
164 876
29 645.1
182 283
32 799.8
16. Zachodniopomorskie
7 705
3 066.3
22 739
9 044.9
26 936
10 789.4
Source: Influenza and influenza-like illness reports sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Voivodeship
Sanitary-Epidemiological Stations
Źródło danych: Sprawozdania o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę nadesłane do Zakładu Epidemiologii
NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne

Etiological agent. In 2013/14 epidemic season,
i.e. from week 40 of 2013 to week 39 of 2014, a total
of 466 samples collected from persons suspected
of influenza in 16 voivodeships were tested within
Sentinel. Of them, 87 samples (18.7%) were positive
for influenza. In case of 84 samples (96.6% of influenza
cases and 18.0% of all samples tested) and 3 samples
(3.4% and 0.6%, respectively) infections with types
A and B influenza virus were detected, respectively.
Out of all infections with type A influenza virus, it was
not subtyped in 32 cases (38.1% of all infections with
this virus). Subtypes A/H1N1/pdm09 and A/H3N2/
were identified in 24 (28.6%) and 28 (33.3%) cases,
respectively. One co-infection with influenza viruses A/H1N1/pdm09+A/H3N2 was reported (child aged 7
years old) as well as two co-infections with influenza
viruses and influenza-like viruses - A+RS (60-year-old
person) and B+PIV3 (70-year-old person).
The circulation of influenza-like viruses was also
confirmed using the methods of molecular biology
in 2013/14 epidemic season in Poland. Taking into
account the samples collected in units beyond Sentinel,
positive test results were found in 331 samples
(12.6% of all samples tested). Infections with RSV,
parainfluenza virus type 3, parainfluenza virus type

W całym sezonie, tj. od września 2013 r. do sierpnia 2014 r. Główny Urząd Statystyczny zarejestrował
8 zgonów z powodu grypy – wszystkie w 2014 r.
Czynnik etiologiczny. W sezonie epidemicznym
2013/14, w okresie od 40 tygodnia 2013 r. do 39 tygodnia 2014 r., w ramach systemu Sentinel przebadano
466 próbek pobranych we wszystkich 16 województwach od pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem grypy. Dodatni wynik badania w kierunku grypy
uzyskano w 87 próbkach (18,7%). W 84 przypadkach
(96,6% wykrytych zakażeń wirusem grypy i 18,0%
wszystkich badanych próbek) stwierdzono zakażenie
wirusem typu A, natomiast w 3 przypadkach (odpowiednio: 3,4% i 0,6%) – wirusem typu B. Spośród
wszystkich zakażeń wirusem typu A, w 32 przypadkach (38,1% wszystkich zakażeń tym wirusem) wirus typu A nie był subtypowany, w 24 przypadkach
(28,6%) stwierdzono podtyp A/H1N1/pdm09, a w 28
(33,3%) – podtyp A/H3N2/. Wykryto jedną koinfekcję
wirusami grypy A/H1N1/pdm09+A/H3N2 (u dziecka
w 7 r.ż) oraz dwie koinfekcje wirusami grypy i grypopodobnymi – A+RS (u osoby 60-letniej) oraz B+PIV3
(u osoby 70-letniej).
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1, parainfluenza virus type 2, rhinovirus, adenovirus,
coronavirus and human metapneumovirus were found
in 278 (84.0% of positive test results), 37 (11.2%), 1
(0.3%), 1 (0.3%), 6 (1.8%), 4 (1.2%), 2 (0.6%) and 2
(0.6%) cases, respectively.
All things considered, A/H3N2/ strain predominated
in all infections caused by influenza virus and detected in
Sentinel in 2013/14 epidemic season while RSV was the
dominant agent in other viral respiratory infections.
Antigenic analysis of influenza strains isolated in
2013/14 epidemic season in the National Influenza
Center in the NIPH-NIH showed their affinity with
vaccine strains of the vaccine recommended for this
epidemic seasons.

W sezonie epidemicznym 2013/14 w całym kraju
metodami biologii molekularnej potwierdzono również
krążenie wirusów grypopodobnych. Biorąc dodatkowo
pod uwagę wyniki badań próbek pobranych w placówkach poza Sentinelem wynik dodatni uzyskano w 331
próbkach (12,6% badanych próbek). W 278 przypadkach (84,0% wyników dodatnich) stwierdzono zakażenie wirusem RS, w 37 (11,2%) – wirusem parainfluenzy
typu 3, w 1 przypadku (0,3%) – wirusem parainfluenzy
typu 1 i w 1 (0,3%) – parainfluenzy typu 2, w 6 przypadkach (1,8%) – rhinowirusem, w 4 (1,2%) – adenowirusem, w 2 przypadkach (0,6%) stwierdzono zakażenie
układu oddechowego wywołane koronawirusem oraz
w 2 (0,6%) – ludzkim metapneumowirusem.
Reasumując, w sezonie epidemicznym 2013/14
wśród zakażeń wirusem grypy wykrytych w systemie
Sentinel szczepem dominującym był A/H3N2/, natomiast wśród innych wirusowych zakażeń układu oddechowego – wirus RS.
Analiza antygenowa szczepów grypy wyizolowanych
w sezonie epidemicznym 2013/14 wykonana w Krajowym Ośrodku ds. Grypy w NIZP-PZH, wykazała ich pokrewieństwo do szczepów szczepionkowych rekomendowanej na ten sezon szczepionki przeciwko grypie.

CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I GŁÓWNE WNIOSKI

Some territorial differences in incidence rates
(and not only), which are hard to explain, suggest that
besides slow improvements in influenza and influenzalike illness epidemiological surveillance in Poland,
it is still not homogenous and stable enough. Thus,
it hinders the assessment of current epidemiological
situation of influenza and influenza-like illness in
Poland. Undoubtedly, surveillance data reflect some
territorial (between voivodeships) differences in
observed trends in a much better manner that the
differences in incidence rates.
In spite of annual, widely promoted campaigns
which support the vaccination as the most effective
method in the prevention of influenza, the number of
vaccinated persons does not increase. It suggests the
ineffectiveness of methods to promote the vaccinations
against influenza used so far and a necessity of searching
for other, new methods. Taking into account traditional
methods, there is some potential in disseminating
by media the examples of authorities (persons or
institutions) who undergo such vaccinations. It should
not only be restricted to the authorities in the field of
medicine. The priorities are to raise the acceptance of
vaccinations against influenza in medical environment
and act constantly against anti-vaccination movements.

Nieznajdujące dostatecznego uzasadnienia niektóre terytorialne różnice wysokości współczynników
zapadalności (ale nie tylko) wskazują, że nadzór epidemiologiczny nad grypą i chorobami grypopodobnymi w Polsce, mimo powolnej poprawy, wciąż nie jest
dostatecznie jednorodny i stabilny, co znacznie utrudnia
przeprowadzenie pełnej oceny sytuacji epidemiologicznej grypy i chorób grypopodobnych w Polsce . Zbierane przez nadzór dane niewątpliwie lepiej oddają pewne
terytorialne (międzywojewódzkie) różnice w obserwowanych trendach, niż różnice w poziomie zapadalności.
Pomimo prowadzonych rokrocznie szerokich kampanii propagujących szczepienie jako najskuteczniejszą
metodę w profilaktyce grypy, nie zwiększa się liczba
osób poddających się szczepieniom. Wskazuje to na całkowitą nieskuteczność stosowanych dotychczas metod
promocji tych szczepień i na konieczność poszukiwania
innych, nowych metod. Z metod tradycyjnych, pewne
rezerwy tkwią w szerszym nagłaśnianiu przez media
przykładów poddawania się szczepieniom przez różne
autorytety (osoby lub instytucje) i to nie tylko autorytety
w dziedzinie medycyny. Priorytetem w działalności na
rzecz upowszechnienia szczepień przeciw grypie wciąż
pozostaje zwiększenie akceptacji dla tych szczepień
w środowisku medycznym oraz konsekwentne przeciwstawianie się tzw. ruchom antyszczepionkowym.
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BORRELIA BURGDORFERI – MORPHOLOGICAL STRUCTURE AND MOTILITY
AS ADAPTATION FOR TRANSMISSION AND SURVIVAL IN THE HABITAT
OF A TICK - VERTEBRATE SETUP
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JAKO ADAPTACJA DO TRANSMISJI I PRZETRWANIA
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ABSTRACT
Lyme borreliosis is a multisystem chronic disease caused by Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.) spirochete transmitted
by Ixodes. This bacterium has a remarkable ability to survive in tick-vertebrate setup. Its infection causes diagnostic
and clinical difficulties. It was distinguished as a separate disease entity over 30 years ago. Observations made by
Steere et al. proved to be a milestone since they found correlation between the occurrence of skin and joint lesions
with tick bites. Further studies showed that the disease affects not only joints and skin, but also nervous and circulatory
systems. Shortly afterwards, an etiological factor was identified – spirochete isolated by W. Burgdorfer (from ticks) as
well as Steer and Benach (from blood). Research conducted by other authors confirmed that the spirochete named after
its discoverer (Borrelia burgdorferi) is a common etiological factor for disease entities classified as Lyme borreliosis.
The high incidence of Lyme borreliosis among the residents of endemic areas, along with diagnostic and therapeutic
difficulties, make it a serious academic, clinical and social problem. The present article elaborates on bacterium
structure and selected mechanisms facilitating the colonisation of particular hosts. Knowledge of those processes
might be useful in understanding complex pathogenesis of lesions occurring in Lyme disease.
Key words: Borrelia burgdorferi, morphological structure, motility, tick, vertebrate
STRESZCZENIE
Borelioza z Lyme jest wieloukładową, przewlekłą chorobą wywoływaną przez krętki Borrelia burgdorferi sensu
lato (s.l.) przenoszoną przez kleszcze rodzaju Ixodes. Bakteria ta ma niezwykłe zdolności przeżycia w relacji kleszcz –
kręgowiec. Zakażenie często stanowi trudności diagnostyczne i kliniczne. Jako odrębna jednostka chorobowa została
wyodrębniona ponad 30 lat temu. Kamieniem milowym w jej poznawaniu okazały się obserwacje Steere i wsp., którzy
wiązali występowanie zmian skórnych i stawowych z pokłuciem przez kleszcza. Dalsze badania udowodniły, że choroba dotyczy nie tylko stawów i skóry, ale także układu nerwowego i krążenia. Wkrótce potem zidentyfikowano czynnik etiologiczny, którym były krętki wyizolowane przez W. Burgdorfera (z kleszczy) i przez Steera i Benacha (z krwi).
Badania innych autorów potwierdziły, że krętek nazwany na cześć odkrywcy Borrelia burgdorferi jest wspólnym
czynnikiem etiologicznym jednostek chorobowych zaliczanych obecnie do boreliozy z Lyme. Wysoka zapadalność na
boreliozę z Lyme wśród mieszkańców rejonów endemicznych, trudności diagnostyczne oraz terapeutyczne sprawiają,
że stanowi ona poważny problem badawczy, kliniczny oraz społeczny. W artykule przedstawiono budowę bakterii
oraz wybrane mechanizmy ułatwiające kolonizację poszczególnych żywicieli. Znajomość tych procesów może być
przydatna w zrozumieniu skomplikowanej patogenezy zmian chorobowych występujących w boreliozie z Lyme.
Słowa kluczowe: Borrelia burgdorferi, budowa morfologiczna, zdolność ruchu, kleszcz, kręgowiec
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INTRODUCTION

WSTĘP

Lyme borreliosis as a separate disease entity - the
etiological factor of which turned out to be Borrelia
burgdorferi spirochete - was distinguished over 30
years ago (1). Since that time it has been considered
as one of the most significant zoonotic diseases of
the northern hemisphere. B. burgdorferi is a unique,
microaerophilic, Gram (–) bacterium which belongs to
a numerous Spirochaete class. It comprises features of
both Gram (-) and Gram (+) bacteria. It is characterised
by remarkably spiral morphology and presence of
periplasmic flagellum (2). It is characterised by a linear
DNA and does not exhibit lipopolysaccharide in the
outer membrane surrounding the cell. (2). Due to its
wide adaptation mechanisms, e.g. changing expression
of cell surface protein or a specific motility system
ensuring active tissue movement, it functions very
well in tick-vertebrate-tick cycle.
In Lyme borreliosis pathogenesis, out of 19
isolated species, three genospecies known collectively
as B. burgdorferi sensu lato (s.l.) (3) are of utmost
importance: B. burgdorferi sensu stricto (s.s.), B.
afzellii, and B. garinii. New bacteria genospecies are
still being discovered, which is why the list remains
open (4). The occurrence of various species in Europe
and the USA is the reason for different clinical
symptoms of this disease on both continents.
Borrelia ssp. species exhibit a wide diversity in
terms of length, diameter, spiral intensity or flagella
number. Length oscillates within 10-30 µm, diameter
0.2-0.5µm (average 0.33mµ), wave length and
amplitude from peak to peak of a flat-striated structure
may amount to 2.8µm and 0.8µm respectively (5).
Shape. B. burgdorferi spiral shape is the result of
complex interaction between the cell cylinder - the
shape of which is determined by peptidoglycan - and
endoflagella. This correspondence was attested by
inactivating the synthesis of main protein flagellum
fibre (FlaB) through induced point mutation, the result
of which is the loss of flagellum synthesis and, in
consequence, motility and helical shape. The cells were
taking rod-shape at that time. However, the inhibition
of flagellum rotation caused motility loss, whilst
spiral morphology was retained (6). Ultrastructurally,
in B. burgdorferi cell, the following elements are
distinguished: outer membrane, periplasmic space
containing flagella, and periplasmic cylinder.
Outer membrane. The most common OMPs
(outer membrane proteins) are OspA (outer surface
protein A), OspB, OspC, OspD, OspE, OspF, and
OspG. Osp-encoding genes are located in plasmids (7).
OspA and OspC appeared to be very useful in attempts
to find a vaccine (8). Host adaptation entails changes in
expression of those proteins. OspA synthesis is dominant

Boreliozę z Lyme jako odrębną jednostkę chorobową,
której czynnikiem etiologicznym okazał się krętek Borrelia burgdorferi wyodrębniono ponad 30 lat temu (1). Od
tego czasu jest ona uznawana za jedną z ważniejszych chorób odzwierzęcych północnej półkuli. B. burgdorferi jest
unikalną, mikroaerofilną, Gram (–) bakterią należąca do
licznej gromady Spirochaetes. Łączy ona zarówno cechy
bakterii Gram (-) i Gram(+). Charakteryzuje się wyjątkową spiralną morfologią i obecnością peryplazmatycznej
wici (2). Posiada liniowe DNA i wykazuje brak lipopolisacharydu w zewnętrznej błonie otaczającej komórkę (2).
Ze względu na swoje szerokie mechanizmy adaptacyjne
m.in. poprzez zmianę ekspresji białek powierzchownych,
czy specyficzny aparat ruchu zapewniający aktywne przemieszczanie się w tkankach doskonale radzi sobie w transmisji w cyklu kleszcz-kręgowiec-kleszcz.
Z 19 dotychczas wyizolowanych gatunków, w patogenezie boreliozy z Lyme istotną rolę odgrywają przede
wszystkim trzy genogatunki określane wspólnym terminem B. burgdorferi sensu lato (s.l.) (3): B. burgdorferi
sensu stricto (s.s.), B. afzellii, B. garinii. Nadal odkrywane są nowe genogatunki bakterii, w związku z tym ich
lista pozostaje otwarta (4). Występowanie różnych gatunków krętków w Europie i USA jest przyczyną różnic
w klinicznych objawach choroby na obu kontynentach.
Gatunki Borrelia ssp. wykazują dużą różnorodność
pod względem długości, średnicy, skrętu spirali, czy
liczby posiadanych wici. Długość jest w granicach od
10 do 30 µm, średnica od 0,2-0,5µm (średnio 0,33mµ),
długość fali oraz amplituda od szczytu do szczytu płasko-pofałdowanej struktury jaką reprezentują, może
wynosić odpowiednio ok. 2,8µm i 0,8µm (5).
Kształt. Spiralny kształt B. burgdorferi jest wynikiem
złożonych interakcji pomiędzy cylindrem komórki, którego
kształt determinowany jest przez warstwę peptydoglikanu,
a endoflagellami. Zależność tę udowodniono w badaniach
inaktywując syntezę głównego włókna białkowego wici
(FlaB) poprzez celowaną mutację, rezultatem której była
utrata zdolności syntezy wici, a co za tym idzie ruchomości
oraz helikalnego kształtu. Komórki przybierały wówczas
kształt podłużny (rod-shape). Natomiast zahamowanie
rotacji wici powodowało utratę poruszania się, przy czym
spiralna morfologia była zachowana (6). Ultrastrukturalnie
w komórce B. burgdorferi wyróżniamy: błonę zewnętrzną,
przestrzeń peryplazmatyczną z obecnymi w niej flagellami
oraz peryplazmatyczny cylinder.
Błona zewnętrzna. Najczęściej głównymi białkami
zewnętrznej powierzchni (OMPs - outer membrane proteins) są OspA (outer surface protein A), OspB i OspC,
OspD, OspE, OspF, OspG. Geny kodujące Osp zlokalizowane są w plazmidach (7). OspA i OspC okazały się
bardzo przydatne w próbach opracowania szczepionki (8).
Adaptacja do środowiska żywiciela niesie ze sobą pewne
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when B. burgdorferi stays in the colon of an unfed tick.
It interacts with a tick receptor for OspA (TROSPA),
which enables a successful tick colonisation. A similar
function is attributed to OspB (9). Nonetheless, when
a tick starts sucking blood, a phenomenon of the socalled reduced OspA expression takes place, which
results in around 90 times increased OspC expression.
At that time, B. burgdorferi prepares to infect another
host by passing from the colon of a tick to its salivary
glands. Having inhabited another host, the OspA to
OspC transformation becomes complete. An important
factor throughout this transformation is ambient
temperature (10).
OspE, OspE/F-dependant proteins, the so-called
(Erps), complement regulator acquiring surface
proteins (CRASPs), should also be mentioned as
significant B. burgdorferi gene encoding proteins, the
expression of which is increasing correspondingly
to the rising temperature; they play a crucial role in
host colonisation through numerous receptive and
unreceptive activities. They bind with regulatory
genes of a complement system, such as H factor and
H-derivative factor 1. Thanks to that, the inhibition of
a complement cascade takes place – and so does the
inhibition of bacterium cell lysis (11). Furthermore, B.
burgdorferi manifests capacity to adhere to integrins,
proteoglycans, and glycoproteins. The process of
binding of p 66 protein’s outer membrane and protein
glycosaminoglycan (Bgp) respectively with integrins
and heparin sulfate (present in endothelium cells and
plaques) might have a significant meaning in the
spread of blood-derivative spirochetes (12). However,
inhabiting extracellular matrix of intended tissues
rich in collagen results probably from the presence
of decorin binding proteins (Dbps) A and B which
interact with collagen fibres and fibronectin binding
proteins (Fbp) - BBK32 and RevA/B (13, 14).
Periplasmic flagella. Periplasmic flagella determine
proper motility and characteristic spiral shape of
a spirochete. B. burgdorferi disposes of 7-10 flagella,
located in the space between the outer membrane and
cylinder cell. Flagella span to just one end (sub-terminally
and bipolarly) and come together with the cell centre. They
are built mainly from one protein fibre - FlaB, and a smaller
protein fibre - FlaA. Flagella protein components (p41
kDa) manifest antigen properties, amino-acid homology
in relation to other spirochetes, and are considered as not
species-specific. Unlike other bacteria, they are not as
covered as Treponema spirochetes. Within flagellum, one
may distinguish 4 parts: fibre (filament), junction (hook),
rod (ring), as well as basal plaque. Rotation of flagella
clusters at both ends of a cell is coordinated in such a way
that each band rotates adversely to the centre of a cell.
Inhibition of flagella rotation does not cause changes in
the shape of a cell (6).
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zmiany w zakresie ekspresji tych białek. Synteza OspA
dominuje wówczas gdy B. burgdorferi przebywa w jelicie nienapitego kleszcza. Ulega ono interakcji z kleszczowym receptorem dla OspA (TROSPA- the tick receptor for
OspA) umożliwiając tym samym udaną kolonizację kleszcza. Podobną funkcję przypisuje się również OspB (9).
Natomiast gdy kleszcz rozpoczyna picie krwi, zachodzi
tzw. zjawisko zmniejszonej ekspresji OspA na rzecz około
90-krotnie wzmożonej ekspresji OspC. W tym czasie B.
burgdorferi wędruje z jelita kleszcza do jego gruczołów
ślinowych przygotowując się do zakażenia nowego żywiciela. Kiedy bakteria zasiedla nowego gospodarza, transformacja OspA do OspC jest zakończona. Ważnym czynnikiem w tej przemianie jest temperatura otoczenia (10).
Wśród istotnych białek B. burgdorferi, których ekspresja kodujących je genów wzrasta wraz ze wzrostem
temperatury i odgrywających zasadniczą rolę w kolonizacji gospodarza poprzez liczne oddziaływania receptorowe, jak i niereceptorowe, należy wymienić także OspE,
OspE/F-zależne – tzw. (Erps), CRASPs – complement
regulator acquiring surface proteins (białka wiążące inhibitory dopełniacza). Łączą się one z białkami regulatorowymi dopełniacza, takimi jak czynnik H i czynnik
H-podobny 1. Dzięki temu dochodzi do zablokowania
aktywacji kaskady dopełniacza, a co za tym idzie zahamowania lizy komórki bakterii (11). Ponadto B. burgdorferi wykazuje zdolność przylegania do integryn, proteoglikanów, glikoprotein. Wiązanie się białka p 66 zewnętrznej powierzchni i białkowego glikozaminoglikanu
(Bgp) odpowiednio z integrynami i siarczanem heparyny,
które występują na komórkach śródbłonka i płytkach, ma
być może istotne znaczenie w krwiopochodnym rozsiewie krętka (12). Natomiast zasiedlanie pozakomórkowej
macierzy docelowych tkanek bogatych w kolagen wynika najprawdopodobniej z obecności białek wiążących
dekorynę (Dbps – decorin binding proteins) A i B, które
wchodzą w interakcje z włóknami kolagenu oraz białek
wiążących fibronektynę (Fbp – fibronectin binding proteins) BBK32 i RevA/B (13, 14).
Wici peryplazmatyczne – flagelle. Wici peryplazmatyczne warunkują odpowiednią ruchomość oraz
charakterystyczny kształt spiralny krętka. B. burgdorferi dysponuje pakietem ok. 7-10 wici, znajdujących się
w przestrzeni zawartej pomiędzy błoną zewnętrzną a cylindrem komórki. Wici wbudowane są tylko do jednego
końca, tzw. sub-terminalnie, dwubiegunowo i pokrywają
się z centrum komórki. Zbudowane są one z głównego włókna białkowego (FlaB) oraz mniejszego włókna
białkowego (FlaA). Białka składowe wici (p41 kDa)
wykazują właściwości antygenowe, nie są one specyficzne gatunkowo, wykazują homologię aminokwasową
w stosunku do innych krętków. W odróżnieniu od innych
bakterii, wici B. burgdorferi nie są osłonięte jak ma to
miejsce u krętów Treponema. W obrębie flagelli można
wyróżnić 4 składowe: włókno (filament), zaczep (hak),
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Recent research has offered a new insight on a cell
structure. Electron beam tomography has shown that
- contrary to previous findings - periplasmic flagella
do not create clusters but rather a tight band which
is wrapped around the cylinder of a cell. This system
appears to be more beneficial, as it allows each flagellum
for a direct contact with cell cylinder and promotes
their equal impact, together with minimalising the
interference between rotating fibres. This affects both
cell motility and bacterium flat-striated structure (15).
Cell cylinder. Surrounded by a layer of
peptidoglycan affecting the shape of a cell, it is the socalled molecular sieve binding heavy metal cations,
which stabilises bacterium cell structure and protects
against the negative influence of physical, chemical
or mechanical factors. It contains muramic acid and
ornithine amino acid with two amino groups.
Genome. Complete DNA sequence of B31 strain,
that is an infectious American B. burgdorferi (s.s.)
isolate, was one of the first completely explored
genome in the history of molecular biology (16).
B. burgdorferi has a minor, divided genome which
contains a small linear chromosome (910 kbp) and
over 20 various linear as well as circular plasmids
(5-56 kbp). It has been shown that the presence of
many of them is absolutely necessary for bacterium
survival in the organism of a tick or mammal, which
only makes referring to them as chromosomes or
“microchromosomes” more justified.
B. burgdorferi chromosome consists mainly of
protein encoding genes which are responsible for basic
bacteria metabolism, the sequence of which is very
similar to the currently known strains and genospecies.
Plasmids contain massive DNA segments which do
not encode proteins, are repetitive, and contain genes
damaged during evolution, as well as a high number
of genes which undergo expression but encode
proteins of unknown function. Only 10% of genes
found on plasmids could be identified with their role
on the basis of homology sequence analysis. None
of these functions coincides with a known virulence
mechanism, observed in other bacteria. A high number
of plasmid genes (around 15% in total) encodes
proteins located in the outer membrane and, thus,
have contact with the environment. Plasmids are the
main medium of information regarding lifestyle that is
a specific bacterium pathogenicity of Borrelia species.
Genes stored in the region of plasmids condition proper
antigenicity (Osp proteins) and spirochete capacity for
transmitting infection between hosts and developing
infection after inhabiting another host. A key factor
affecting lipoprotein expression is ambient temperature.
While incubating spirochetes in different temperatures,
antigenic variance has been observed. It takes place
during the transmission between ectothermic tick and
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słup (przewężenie/szyjkę) oraz płytkę podstawną. Rotacje wiązek wici na obu końcach komórki skoordynowane
w taki sposób, że każda wstęga obraca się w przeciwnym
kierunku z perspektywy centrum komórki. Zahamowanie
obrotu wici nie powoduje zmian w kształcie komórki (6).
Ostatnie badania rzuciły nowe światło na strukturę
komórki. Przy użyciu elektronowej tomografii komputerowej wykazano, że w przeciwieństwie do wcześniejszych
odkryć wici peryplazmatyczne nie tworzą jednak wiązek,
lecz ich układ bardziej przypomina obcisłą wstęgę, która
owija się wokół cylindra komórki. Układ taki wydaje się
być korzystniejszy, gdyż pozwala to każdej z wici na bezpośredni kontakt z cylindrem komórki i oddziaływaniem
na niego siły każdej z nich oraz minimalizuje przy tym
zakłócenia pomiędzy wirującymi włóknami. Ma to przełożenie zarówno na ruchomość komórki, jak i na strukturę
płasko-falistą, jaka reprezentuje bakteria (15).
Cylinder komórki. Otoczony przez warstwę peptydoglikanu, który wpływa na kształt komórki, stanowi
tzw. sito molekularne wiążąc kationy metali ciężkich,
stabilizując strukturę komórki bakteryjnej oraz chroni
przed negatywnym wpływem czynników fizycznych,
chemicznych i mechanicznych. W jego skład wchodzi
kwas muraminowy oraz aminokwas ornityny posiadający dwie grupy aminowe.
Genom. Kompletna sekwencja DNA szczepu B31,
infekcyjnego amerykańskiego izolatu B. burgdorferi
(s.s.), była jednym z pierwszych w historii biologii molekularnej w pełni poznanym genomem (16). B. burgdorferi posiada niewielki, podzielony genom w skład którego
wchodzi mały liniowy chromosom (910 kbp) oraz ponad
20 różnych liniowych jak i kolistych plazmidów (5-56
kbp). Wykazano, że obecność wielu z nich jest absolutnie
konieczna dla przeżycia bakterii w organizmie kleszcza,
bądź ssaka, co daje uzasadnione podstawy do nazywania
ich chromosomami, albo „minichromosomami”.
Chromosom B. burgdorferi zawiera głównie geny,
kodujące białka odpowiedzialne za podstawowy metabolizm bakterii, a jego sekwencja jest bardzo podobna
w dotychczas przebadanych różnych szczepach i genogatunkach. Plazmidy zawierają duże odcinki DNA
niekodujące białek, powtarzające się, zawierające geny
uszkodzone w procesie ewolucji oraz dużą liczbę genów
ulegających ekspresji, ale kodujących białka o nieznanej
funkcji. Tylko dla 10% genów odnalezionych na plazmidach udało się przypisać ich rolę, na podstawie analizy
homologii sekwencji. Żadna z tych funkcji nie pokrywa
się ze znanym mechanizmem wirulencji, obserwowanym
u innych bakterii. Bardzo duża liczba genów plazmidowych (łącznie około 15%) koduje białka lokalizujące
się w błonie zewnętrznej, przez co mające kontakt ze
środowiskiem. Plazmidy są głównym nośnikiem informacji związanej z trybem życia, a więc specyficzną patogennością bakterii z rodzaju Borrelia. Geny zapisane
w obrębie plazmidów warunkują odpowiednią antyge423
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endothermic vertebrate. Importantly, some plasmids
might be lost whilst bacteria growth, which might
result in the incapacity for virulence (17).
Pleomorphic forms. Four pleomorphic B. burgdorferi
forms are distinguished:
1. Spirochete: long (average 20 µm); corkscrewshaped
2. Blebs: bleb membrane; diameter 1.3±0.43 µm
3. Round bodies (RB): spherical; diameter 2.8±0.46 µm
4. Biofilm like (BFL): a colony composed of
spirochete, spherical, and bleb forms which
contains extracellular polymer substance (EPS) in
matrix; comprising at least 10 components (18).
Maintaining spirochetes in a vegetative, spiral
form requires presence of nutrients in environment
(19). However, their shortage or presence of some
antibiotics causes change of spiral form into the socalled spheroplastic L-form, currently called round
bodies (RBs) which, in optimal conditions, manifest
w capacity for transformation back into the spiral form
(20). L-form spirochetes are those deprived of murein.
Some researchers put forward a hypothesis that the
effect of B-lactam antibiotics inhibits peptidoglycan
synthesis, which leads to destabilisation of cell
structure and its walls rupture which, in turn, promotes
the emergence of cysts. Antigenicity of spheroplasts
differs from vegetative ones. It has been proved that
they do not react against flagellin with antibodies.
Motility loss in vegetative forms and transformation
into cysts is connected with greater protein synthesis.
Generating OspA is twice as intensive during those
transformations (19). Spheroplastic L-form is deprived
of a cell wall which precludes from eliminating
spirochetes with the use of antibiotics influencing its
synthesis; moreover, a considerably reduced amount
of superficial lipoproteins makes the work of some
adaptive antibodies impossible. The emergence of
such bacteria forms fosters their survival irrespective
of unfavourable conditions (20).
Blebs are much smaller than spheroplasts but also
contain the DNA material of a spirochete. Contrarily
to L-forms, they are not able to regain their motility as
a bacterium. Cell membrane of those forms contain Osp
proteins on its surface and they attribute immunogenic
properties which are similar to alive spirochetes.
They are created in reaction to physiological stress
connected with e.g. pH change, ageing, antibiotics or
lack of some metabolites. It turns out that their presence
does not have profound clinical effect and that they are
declining (21). Existence of pleomorphic forms should
be taken into account while creating new diagnostic
and treatment protocols.

424

nowość (białka Osp) oraz zdolność krętka do transmisji
pomiędzy żywicielami i rozwoju zakażenia po wniknięciu do kolejnego gospodarza. Zasadniczym czynnikiem
wpływającym na ekspresję lipoprotein jest temperatura
otoczenia. Inkubując krętki w różnych temperaturach,
obserwowano zmienności antygenowe, jakie zachodzą
podczas transmisji pomiędzy zmiennocieplnym kleszczem a stałocieplnym kręgowcem. Należy wspomnieć
również o możliwości utraty niektórych plazmidów podczas namnażania się bakterii, co w konsekwencji może
powodować utratę zdolności wirulencji (17).
Postacie pleomorficzne. Wyróżnia się 4 formy
pleomorficzne B. burgdorferi:
1. Krętek: długi (średnia długość 20 µm); w kształcie
korkociągu
2. Blebs: pęcherzykowa z błoną bleb; średnica
1.3±0.43 µm
3. Round bodies (RB): sferyczne; średnica 2.8±0.46 µm
4. Biofilm like (BFL): kolonia złożona z form krętkowych, sferycznych oraz blebs, zawierająca pozakomórkową polimeryczną substancję w macierzy (EPS);
składa się z przynajmniej 10 komponentów (18).
Utrzymanie krętków w postaci wegetatywnej, spiralnej wymaga obecności w środowisku substancji odżywczych (19). Natomiast ich deficyt lub obecność niektórych antybiotyków powoduje przejście spiralnej postaci w tzw. sferoplastyczną formę-L, obecnie nazywaną
round bodies (RBs), która w optymalnych warunkach
wykazuje zdolność ponownej transformacji w formę
spiralną (20). Formami L krętka określane są bakterie
pozbawione mureiny. Niektórzy badacze przedstawiają hipotezę, iż działanie antybiotyków B-laktamowych
hamuje syntezę peptydoglikanu, co prowadzi do destabilizacji struktury komórki, przerwania jej ścian, a to
z kolei sprzyja tworzeniu cyst. Antygenowość form
sferoplastycznych różni się od form wegetatywnych.
Wykazano, że nie reagują one z przeciwciałami przeciwko flagellinie. Utrata ruchliwości form wegetatywnych i przejście w cysty związana jest z większą syntezą
białka. Wytwarzanie OspA jest dwukrotnie bardziej intensywne w trakcie tych przemian (19). Forma sferoplastyczna L pozbawiona ściany komórkowej uniemożliwia w tej postaci eliminację krętków antybiotykami,
działającymi na jej syntezę, a znacznie mniejsza ilość
lipoprotein powierzchniowych uniemożliwia skuteczne
działanie niektórych swoistych przeciwciał. Pojawienie
się takich form bakterii ułatwia jej przetrwanie w niekorzystnych warunkach (20).
Formy pęcherzykowe „blebs” są znacznie mniejsze
niż formy sferoplastyczne i również zawierają materiał
genetyczny krętka. W przeciwieństwie do form-L nie są
zdolne do ponownej transformacji w kierunku ruchliwej
postaci bakterii. Błona komórkowa tych form posiada na
swojej powierzchni białka Osp z właściwościami immunogennymi bardzo zbliżonymi do żywych krętków. Po-
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wstają one w odpowiedzi na stres fizjologiczny związany
np. ze zmianą pH, starzeniem się, brakiem niektórych
metabolitów, czy z obecnością antybiotyków. Okazuje
się, że ich obecność nie ma istotnego znaczenia klinicznego i są formą schyłkową (21). Istnienie form pleomorficznych powinno być rozważane podczas tworzenia nowych
protokołów diagnostycznych i leczniczych.
VECTOR AND INFECTION

WEKTOR A ZAKAŻENIE

Apart from the ability to enable transmission between
hosts, B. burgdorferi benefits from the shortage of local
immunological barrier by a tick itself. During praying
on a host, a tick releases with its saliva substances which
ensure its survival. Some of them are anticoagulants,
vasodilators and compounds of immunosuppressive
effect. One of the examined particles with proved
immunomodulatory mechanism is Salp15 (binding with
OspC) which indirectly and to a lesser extent inhibits
lymphocytes T activation. Other immunomodulators
present in tick saliva are PGE2, 36kDa protein, IL-2
binding protein, or a recently isolated sialostatin L
(Sialol) which is an inhibitor of cysteine protease.
This inhibitor manifests much alikeness to katepsin L
and partly with katepsin S. Binding katepsin S inside
dendritic cells leads to disorderly and difficult at final
processing of antigens as well as the emergence of
MHC II complexes. Accordingly, it has been shown that
Sialol, with the use of microbes, inhibits DC growth,
leading to inhibition of antigen-specific lymphocytes
T proliferation. Therefore, local immunosuppression
arising out of a tick activity itself promotes translocation
and makes its way towards the development of B.
burgdorferi infection (22).
Specific prevention. Currently there is a considerable
lack of vaccines protecting people against borreliosis.
Scientists are still working on concepts concerning the
creation of an effective vaccine. They make allowances
not only for spirochete’s antigens, but also tick proteins
which B. burgdorferi utilises to clear its way for the
emergence of an infection. At present, the following
premises are taken into account: 1) immunisation with
the use of a few OMPs proteins; 2) immunisation using
tick proteins which induce immunological response
in a tick bite locus, which disturbs blood sampling
and, accordingly, causes a tick to fall off the skin; 3)
immunisation with tick proteins which disturbs the
immunological reaction of a host (e.g. by affecting
coagulation); 4) immunisation of tick proteins which
directly and indirectly interact with bacterium cells; 5)
immunisation by combining Borrelia antigens with tick
proteins for a better synergy effect.
It is presumed that thanks to those solutions it will
become possible to limit the transmission not only in
a tick-human relation, but regarding anthropada in general.

Poza zdolnościami ułatwiającymi transmisję między
żywicielami B. burgdorferi wykorzystuje przełamanie
miejscowej immunologicznej bariery przez samego kleszcza. W czasie bytowania na żywicielu, kleszcz uwalnia ze
śliną substancje ułatwiające przetrwanie. Należą do nich
antykoagulanty, wazodilatory oraz związki o działaniu
immunosupresyjnym Jedną z poznanych cząstek o udowodnionym mechanizmie immunomodulacyjnym jest
Salp15 (wiążący się z OspC), która w sposób pośredni
i w mniejszym stopniu bezpośredni hamuje aktywacje
limfocytów T. Z innych immunomodulatorów obecnych
w ślinie kleszczy należy wymienić PGE2, białko 36kDa,
białko wiążące IL-2, czy ostatnio wyodrębnioną sialostatynę L (Sialol) będącą inhibitorem proteazy cysteinowej.
Inhibitor ten wykazuje duże powinowactwo do katepsyny L oraz częściowo katepsyny S. Wiązanie katepsyny S
wewnątrz komórek dendrytycznych prowadzi do zaburzenia i trudności w końcowej obróbce przetwarzanych
antygenów i powstawania kompleksów z MHC II. Wykazano tym samym, że Sialol hamuje indukowane obecnością drobnoustrojów dojrzewanie DC, prowadząc do
zahamowania proliferacji swoistych antygenowo limfocytów T. Zatem lokalna immunosupresja w wyniku działania samego kleszcza sprzyja translokacji i toruje drogę
rozwojowi zakażenia B. burgdorferi (22).
Zapobieganie swoiste. Obecnie brak szczepionek
chroniących ludzi przed boreliozą. Nadal trwają prace
i pojawiają się nowe koncepcje dotyczące stworzenia skutecznej szczepionki. Naukowcy biorą pod uwagę nie tylko antygeny krętka, ale także proteiny kleszcza, które B.
burgdorferi wykorzystuje dla torowania infekcji. Wśród
nowych założeń bierze się pod uwagę: 1) immunizację
za pomocą kilku białek OMPs; 2) immunizację białkami kleszcza indukującymi odpowiedź immunologiczną
w miejscu ukąszenia lub i wewnątrz kleszcza, co zaburza pobieranie krwi i powoduje tym samym odpadnięcie
kleszcza od powłok skórnych; 3) immunizację z białkami kleszcza, które zaburzają reakcję obronną gospodarza
(np. wpływające na układ krzepnięcia); 4) immunizację
białkami kleszcza, które w sposób bezpośredni i pośredni
ulegają interakcji z komórkami bakterii; 5) immunizację
kombinacją antygenów Borrelia z białkami kleszcza dla
uzyskania efektu synergistycznego.
Zakłada się, że dzięki tym rozwiązaniom stanie
się możliwe ograniczenie transmisji zakażenia nie
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Former research showed that OspaA immunisation
induces a long-term immunological response in mice.
Spirochetes were eliminated with the use of anti-OspA.
OspA-based vaccine was authorised to be sold in the
USA in 1998. It was withdrawn 4 years later due to its low
effectiveness in practice. OspC-based vaccine became an
alternative object of study. The disadvantage is, however,
heterogenocity in the occurrence of OspC proteins within B.
burgdorferi strains and the emergence of skin lesions after
its injection. The role of other OMPs proteins characterised
by immunogenic potential, e.g. OspB, DbpA, BBK32 or
RevA, have been tested on animal subjects. Attempts at
utilising tick proteins as immunogens have been made. In
one experiment, mice were vaccinated with a recombined
and remodified tick protein - 64p (64TRP). The synthesis
of 64TRP antibodies interacted with epitopes in a tick’s
intestine in such a way that it caused its damage. However,
the vaccination of cattle with the use of Bm86, Bm95
glycoproteins, also located in tick’s intestinal epithelium,
caused digestive system cells lysis. Other tick proteins,
which may serve as potential sources of immunisation
are: Salp15, sialostatin, or subolesin - among others (23).
Because of its unique properties, the process of finding
a vaccine against B. burgdorferi is very difficult and poses
an enormous challenge.
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ABSTRACT
Anaplasma phagocytophilum is a tick-transmitted obligate-intracellular gram-negative bacteria that causes
emerging human zoonosis. A. phagocytophilum is transmitted by Ixodid ticks. Recent studies suggest that
wild animals may be reservoirs of A. phagocytophilum for humans. The organism infects and survives within
neutrophils. The infection diagnosis is based on the detection of morulae within granulocytes of peripheral
blood, results of serological tests and detection of the DNA of A. phagocytophilum using specific polymerase
chain reaction assays (PCR).
A. phagocytophilum in most cases is transmitted to people by tick bites, but sometimes direct contact with
infected blood may cause human granulocytic anaplasmosis (HGA). The possibility of infection should be taken
into consideration at each occurrence of heavy disease symptoms after people come into contact with ticks.
Key words: Anaplasma phagocytophilum, human granulocytic anaplasmosis (HGA), wild animals
STRESZCZENIE
Anaplasma phagocytophilum jest patogenem przenoszonym przez kleszcze z rodzaju Ixodes spp. i powodującym u ludzi anaplazmozę granulocytarną – HGA (ang. Human Granulocytic Anaplasmosis). Najnowsze badania
wskazują, że głównym rezerwuarem A. phagocytophilum dla człowieka są zwierzęta dziko żyjące. Riketsje
atakują i utrzymują się w neutrofilach. Rozpoznanie zakażenia opiera się na wykryciu moruli w granulocytach
krwi obwodowej, wynikach badań serologicznych i wykryciu DNA A. phagocytophilum przy zastosowaniu
specyficznej łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Choroba szerzy się głównie za pośrednictwem kleszczy,
jednak w przypadku HGA należy zwrócić uwagę na możliwości jej szerzenia się w następstwie bezpośredniego
kontaktu z krwią osobników zawierającą riketsje.
Zakażenia A. phagocytophilum należy rozważyć w każdym przypadku, po stwierdzeniu u pacjentów mających
w przeszłości kontakt z kleszczami objawów chorobowych.
Słowa kluczowe: Anaplasma phagocytophilum, anaplazmoza granulocytarna (HGA), zwierzęta dziko żyjące
INTRODUCTION

WSTĘP

Anaplasma phagocytophilum is an aetiologic
factor in granulocytic anaplasmosis – a transmissible,
multiple-organ disease of humans and animals (1). A.
phagocytophilum is classified in the genus Anaplasma,
family Anaplasmataceae, order Rickettsiales. On the

Riketsje Anaplasma phagocytophilum są czynnikiem
etiologicznym anaplazmozy granulocytarnej - transmisyjnej, wielonarządowej choroby ludzi i zwierząt (1).
Klasyfikuje się je w obrębie rodzaju Anaplasma, w rodzinie Anaplasmataceae, rzędzie Rickettsiales. Na podstawie
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basis of molecular tests, pathogens earlier considered
to be separate species – E. phagocytophila, E. equi and
the human granulocytic ehrlichiosis (HGE) agent –
were included in the A. phagocytophilum species (1,
2). Anaplasmataceae are gram-negative cocci with
a diameter of 0.2-2.0 µm and no ability to move. They
are obligate aerobes, unable to conduct glycolysis,
residing inside the cells of the infected organism. All
species of the Anaplasma genus residing in the blood
cells of mammals are surrounded by vacuoles. Target
cells for A. phagocytophilum are neutrophils. In rare
cases, Rickettsia can be observed in eosinophils (3).
A. phagocytophilum exhibits relatively high genetic
diversity, which is reflected in the different virulence
of individual Rickettsia strains and their tropism to
various host species. The studies on the genetics of A.
phagocytophilum have included an analysis of such
microbial genes as 16S rRNA, msp4, groEL, msp2/
p44 and the ankA group (4).
The newly identified strain of microorganisms
– Ap-ha, whose reservoir is white-footed mice
(Peromyscus leucopus) – shows pathogenicity for
humans, mice and cattle (5). Such pathogenicity is not
present in the microbes of the Ap-variant 1, which can
only cause disease in deer and sheep (5, 6).
As a result of these observations, four ecotypes
were differentiated within A. phagocytophilum.
Ecotype I has an affinity to the largest number of hosts
(pets, deer, wild boars, hedgehogs). To date, all cases
of granulocytic anaplasmosis in humans were caused
by this group of Rickettsia. Microorganisms qualified
as ecotype II were isolated from deer and rodents, and
only from wild rodents for those belonging to ecotype
III. Ecotype IV also includes A. phagocytophilum
isolated from birds (7).
Our studies conducted on A. phagocytophilum
have shown that only one genotype of Rickettsia is
present in Poland and occurs in the organisms of pets,
livestock and wild animals (8, 9).
The purpose of this article is to draw attention to
wild animals as reservoirs of A. phagocytophilum and
thus potential sources of the disease for humans.

EPIDEMIOLOGY
The A. phagocytophilum pathogen is widespread in
the world. It can infect many species of animals, both
invertebrate and vertebrate, as well as humans (10).
The disease was recorded in 42 countries in Europe,
Asia, the Americas and Africa (10).

Dzikie zwierzęta jako rezerwuar Anaplasma phagocytophilum

wyników badań molekularnych do gatunku A. phagocytophilum zaliczono patogeny uważane wcześniej za odrębne gatunki: E. phagocytophila, E. equi i czynnik HGE
(ang. Human Granulocytic Ehrlichiosis agent - HGE
agent) (1,2). Przedstawiciele Anaplasmataceae to gram
ujemne ziarniaki o średnicy 0,2-2,0 µm niewykazujące
zdolności ruchu. Są one obligatoryjnymi tlenowcami,
niezdolnymi do przeprowadzania glikolizy, umiejscawiającymi się w zakażonym organizmie we wnętrzu komórek. Wszystkie gatunki rodzaju Anaplasma w komórkach
krwi ssaków otoczone są błonami formującymi wodniczki. Komórkami docelowymi dla A. phagocytophilum są
granulocyty obojętnochłonne. W rzadkich przypadkach
riketsje można zaobserwować w eozynofilach (3).
A. phagocytophilum wykazuje dość duże zróżnicowanie genetyczne, co ma swoje odbicie w odmiennej
zjadliwości poszczególnych szczepów riketsji i ich
tropizmie do różnych gatunków gospodarzy. Dotychczasowe badania nad genetyką A. phagocytophilum
obejmowały analizę takich genów drobnoustrojów jak:
16S rRNA, msp4, groEL, msp2/p44, i grupy ankA (4).
Nowo zidentyfikowany szczep drobnoustrojów
- Ap-ha, którego rezerwuar stanowią myszaki białostope (Peromyscus leucopus), wykazuje chorobotwórczość dla ludzi, myszy i bydła (5). Zjadliwości takiej
nie wykazują natomiast drobnoustroje zaliczane do
wariantu Ap-variant 1, które chorobę wywołać mogą
jedynie u jeleniowatych i owiec (5,6).
W efekcie wszystkich tych obserwacji, w obrębie A.
phagocytophilum wyodrębniono cztery ekotypy. Ekotyp 1
wykazuje powinowactwo do największej liczby gospodarzy (zwierzęta towarzyszące, jeleniowate, dziki, jeże). Do
tej pory wszystkie przypadki anaplazmozy granulocytarnej
u ludzi wywoływane były właśnie przez riketsje tej grupy.
Drobnoustroje zakwalifikowane do ekotypu II izolowano
od jeleniowatych i gryzoni, zaś należące do ekotypu III tylko od dzikich gryzoni. W obrębie ekotypu IV zlokalizowano A. phagocytophilum izolowane od ptaków (7).
Dotychczasowe badania własne prowadzone nad
A. phagocytophilum wykazały występowanie w Polsce tylko jednego genotypu tych riketsji występującego zarówno w organizmie zwierząt domowych, gospodarskich, jak i dziko żyjących (8,9).
Celem niniejszego artykułu było zwrócenie uwagi
na zwierzęta dziko żyjące jako rezerwuar A. phagocytophilum i potencjalne źródło choroby dla ludzi.
EPIDEMIOLOGIA CHOROBY
A. phagocytophilum jest patogenem szeroko rozpowszechnionym na świecie. Drobnoustroje mogą zakażać liczne gatunki zwierząt, zarówno bezkręgowych, jak
i kręgowców, a także ludzi (10). Chorobę notowano w 42
krajach, w Europie, Azji, obu Amerykach i Afryce (10).
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In the United States, in the areas where granulocytic
anaplasmosis is endemic (states of Wisconsin and New
York), the presence of antibodies to Rickettsia was
demonstrated in the serum of 15-36% of people. In
Europe, this percentage ranges from 1 to 20% (11).
Depending on the continent, the following
ticks are vectors for A. phagocytophilum: Ixodes
spp., Dermacentor spp., Rhipicephalus spp., and
Haemophysalis spp. The main vector for Rickettsia
in Europe is Ixodes ricinus (8). Rickettsial infection
is possible only when infected ticks feed on the body
of a susceptible individual for at least 4-24 hours (12).
Cases of granulocytic anaplasmosis occur mostly
in spring and autumn – the seasons of tick activity.
In the areas where anaplasmosis is endemic, it can
be accompanied by other tick-borne diseases, like
borreliosis and babesiosis (8, 13).
In the tick population, A. phagocytophilum is
transmitted only transstadially. Therefore, in order for
the arachnids to be infected, a reservoir of Rickettsia,
such as domestic or wild animals, must be present in
their environment (2, 14).

W stanach Zjednoczonych, na terenach endemicznych dla anaplazmozy granulocytarnej (stany Wisconsin i New York), obecność przeciwciał dla riketsji wykazano w surowicy 15-36% ludzi. W Europie odsetek
ten waha się w przedziale 1-20% (11).
Wektorami A. phagocytophilum, w zależności od
kontynentu, są kleszcze: Ixodes spp., Dermacentor spp.,
Rhipicephalus spp. i Haemophysalis spp. Głównym
wektorem riketsji w Europie jest Ixodes ricinus (8). By
doszło do zakażenia riketsjami konieczne jest żerowanie
zakażonych kleszczy na powierzchni ciała wrażliwego
osobnika przynajmniej 4-24 godzin (12). Zachorowania
na anaplazmozę granulocytarną pojawiają się najczęściej
w okresie wiosennym i jesiennym – sezonie aktywności
kleszczy. W rejonach endemicznych dla anaplazmozy
jednostce tej towarzyszyć mogą inne choroby odkleszczowe jak borelioza czy babeszjoza (8,13).
W populacji kleszczy A. phagocytophilum przekazywana jest tylko transstadialnie. W związku z tym,
aby pajęczaki mogły ulec zakażeniu, w ich środowisku
bytowania konieczna jest obecność rezerwuaru riketsji,
który stanowią zwierzęta domowe i dziko żyjące (2,14).

WILD ANIMALS AS RESERVOIRS
OF A. PHAGOCYTOPHILUM

ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE
JAKO REZERWUAR A. PHAGOCYTOPHILUM

The main reservoir of A. phagocytophilum in nature
are forest rodents and game of the deer family. Research
conducted by Bown et al. (13) in the United Kingdom
showed that the period of bacteremia in rodents was
short and lasted several weeks, and that the highest
frequency of infections with A. phagocytophilum was
recorded in late summer and autumn. The presence of
these microbes in rodents was more often observed in
spleen samples than in the blood. This is due to the fact
that in the late phase of the infection, Rickettsia pass
from blood vessels to the spleen (9, 13).
Infection with A. phagocytophilum in deer is longterm and subclinical. In fact, any species of this family
may be a reservoir for the microbes. The presence
of Rickettsia has been confirmed among others in
the following: red deer, elk, roe deer and fallow
deer (14-16). Long-term bacteremia makes the deer
a competent reservoir of Rickettsia and contributes to
the circulation of the pathogen in nature. In research
conducted by Adamska and Skotarczak (15), the DNA
of A. phagocytophilum in roe deer was detected mainly
in the blood, and only occasionally in spleen samples.
There are reports of infection with A.
phagocytophilum in wild boar (17) and European
bison (9). Michalik et al. (17) detected bacteremia in
9-20% of wild boar in Poland. Most gene sequences of
Rickettsia were identical to those of the bacteria strains
which cause granulocytic anaplasmosis in humans.

Głównym rezerwuarem A. phagocytophilum
w przyrodzie są gryzonie leśne i zwierzyna płowa.
Badania przeprowadzone przez Bowna i wsp. (13)
w Wielkiej Brytanii pozwoliły stwierdzić, że okres
bakteriemii u gryzoni jest krótki i trwa kilka tygodni,
a największe nasilenie infekcji na tle A. phagocytophilum notowano późnym latem i jesienią. Częściej
obecność omawianych drobnoustrojów u gryzoni
stwierdzano w próbkach śledziony niż we krwi. Wynika to z faktu, iż w późnej fazie infekcji riketsje przemieszczają się z naczyń do śledziony (9,13).
Jeleniowate przechodzą długotrwałą infekcję A. phagocytophilum o subklinicznym przebiegu. W zasadzie rezerwuarem drobnoustrojów może być każdy gatunek z tej
rodziny. Obecność riketsji potwierdzono w organizmach
m.in.: jeleni szlachetnych, łosi, saren i danieli (14-16).
Długotrwała bakteriemia sprawia, że zwierzyna płowa jest
kompetentnym rezerwuarem riketsji i przyczynia się do
krążenia patogena w przyrodzie. Wyniki badań prowadzonych przez Adamską i Skotarczak (15) wykazały, że u saren DNA A. phagocytophilum wykrywano głównie we
krwi, a tylko sporadycznie w próbkach śledziony.
Dostępne są doniesienia na temat występowania infekcji na tle A. phagocytophilum u dzików (17) i żubrów
(9). Michalik i wsp. (17) wykazali, że stopień bakteriemii u przebadanych dzików z Polski wynosił 9-20%,
a większość analizowanych sekwencji genów riketsji
była identyczna z sekwencjami genów szczepów wywołujących anaplazmozę granulocytarną u ludzi.

430

Wild animals as reservoirs of Anaplasma phagocytophilum

Dzikie zwierzęta jako rezerwuar Anaplasma phagocytophilum

Wild felines and canines can be reservoirs of A.
phagocytophilum as well. A case of acute granulocytic
anaplasmosis in a wolf was reported in Austria (18),
and there were confirmed cases of infection with A.
phagocytophilum in foxes in Poland (19). Studies
conducted by Karbowiak et al. (19) indicate that the
percentage of foxes infected with Rickettsia in northeastern Poland was 2.7% (out of 111 tested foxes, in 3
cases A. phagocytophilum was detected in the blood).
It seems that dogs, cats and humans are infected
accidentally and are not significant sources of infection.
The role of wild birds in the circulation of A.
phagocytophilum in nature is unclear. Studies by
Naranjo et al. showed the presence of Rickettsia
genetic material in the organisms of 22% of birds from
southern Europe (20). In Sweden, 6-9% of I. ricinus
larvae collected from migratory birds were infected
with A. phagocytophilum, which indicates that these
animals may play a role in spreading Rickettsia over
long distances (21).

Rezerwuarem A. phagocytophilum mogą być także
dzikie kotowate i psowate. Opisano przypadek ostrego
przebiegu anaplazmozy granulocytarnej u wilka w Austrii (18) oraz potwierdzono przypadki infekcji na tle
A. phagocytophilum u lisów w Polsce (19). Jak wynika
z badań Karbowiaka i wsp. (19) odsetek lisów zakażonych riketsjami w północno-wschodniej Polsce wynosi
2,7% (spośród 111 przebadanych lisów w 3 przypadkach
wykryto obecność w ich krwi A. phagocytophilum).
Wydaje się natomiast, że psy, koty i ludzie zakażani są
przypadkowo i nie są istotnym źródłem zakażenia.
Udział ptaków dzikich w krążeniu A. phagocytophilum w przyrodzie jest niejasny. Badania Naranjo i wsp.
wykazały obecność materiału genetycznego riketsji w organizmach 22% ptaków z południowej Europy (20). Natomiast w Szwecji 6-9 % larw I. ricinus zebranych z ptaków
wędrownych było zakażonych A. phagocytophilum, co
wskazuje, że zwierzęta te mogą odgrywać rolę w rozprzestrzenianiu się tych riketsji na duże odległości (21).

PATHOGENESIS

PATOGENEZA

A. phagocytophilum inhibits the apoptosis of
host cells and impairs mechanisms related to energy
production, transmission of signals in the cell, transport
and defensive reactions (22, 23). A. phagocytophilum
reproduces in cell lines of human myeloid leukemia
(HL-60, KG-1, THP-1), Chinese hamster ovary (CHO)
and ticks (IDE8). Rickettsia can infect endothelial cells,
bone marrow progenitor cells, bone marrow-derived
mast cells (BMMCs) and human skin cells. Studies
conducted using cell lines suggest that it is possible for
A. phagocytophilum to attack mast cells at the site of
the tick bite (1, 23).
The pathogen has unique pathogenicity and
exhibits tropism to cells of the haematopoietic and
phagocytic systems. Rickettsia spread in the organism
through blood and lymph vessels, resulting in
bone marrow damage and pancytopenia, especially
thrombocytopenia. The mechanisms responsible for
the decline in the number of platelets in the course
of infection remain unexplained. It is supposed
that thrombocytopenia is due to the destruction
of thrombocytes by cells of the immune system,
increased phagocytosis by macrophages and severe
disintegration in the spleen. Bone marrow hypoplasia,
which develops in the course of the disease, may also
cause thrombocytopenia. A. phagocytophilum attacks
many organs and tissues, resulting in the development
of inflammatory lesions, mainly in the spleen, kidneys,
lungs, liver and heart (1, 23, 24).

A. phagocytophilum hamuje procesy apoptozy komórek gospodarza i upośledza mechanizmy związane
z wytwarzaniem energii, przekazywaniem sygnałów
w komórce, transportem oraz reakcjami obronnymi
(22,23). A. phagocytophilum namnaża się na liniach
komórkowych ludzkich białaczek szpikowych (HL60, KG-1, THP-1), na komórkach jajnika chomika
chińskiego (CHO) oraz komórkach kleszczy (IDE8).
Riketsje mogą zakażać komórki śródbłonka i progenitorowe szpiku kostnego, a także linie pochodne mastocytów (BMMCs) i komórek skóry człowieka. Badania
prowadzone na liniach komórkowych pozwalają przypuszczać, że możliwe jest atakowanie przez A. phagocytophilum komórek tucznych w miejscu ukąszenia
przez kleszcza (1,23).
Patogen posiada unikalne właściwości chorobotwórcze i wykazuje tropizm do komórek układu hematopoetycznego i fagocytarnego. Riketsje rozprzestrzeniają się po całym organizmie drogą naczyń krwionośnych i chłonnych, co prowadzi do uszkodzenia szpiku
kostnego oraz pancytopenii, zwłaszcza trombocytopenii. Mechanizmy odpowiadające za spadek liczby
płytek krwi w przebiegu zakażenia pozostają niewyjaśnione. Przypuszcza się, że małopłytkowość jest efektem: niszczenia trombocytów przez komórki układu
immunologicznego, zwiększonej ich fagocytozy przez
makrofagi oraz nasilonym rozpadem w śledzionie. Hipoplazja szpiku rozwijająca się w przebiegu choroby
także może być przyczyną trombocytopenii. A. phagocytophilum atakuje wiele narządów oraz tkanek powodując rozwój zmian zapalnych głównie w: śledzionie,
nerkach, płucach, wątrobie i sercu (1,23,24).
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COURSE OF INFECTION
IN WILD ANIMALS

PRZEBIEG INFEKCJI
U ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH

Typically, the course of the disease is mild, but
there are also fatal cases. In animals infected with
Rickettsia, the observed symptoms include fever, apathy
and lack of appetite. Haematological tests, on the
other hand, demonstrate such changes in the blood as
thrombocytopenia, lymphopenia, and mild anaemia (18).
In most cases, the course of the disease in wild
animals is subclinical, although there are reports
of acute anaplasmosis. Jenkins et al. (16) observed
bacteremia, fever, and neutropenia in 3 reindeer
(Rangifer tarandus tarandus), experimentally infected
with A. phagocytophilum. Joint-swelling, bleeding
from mucous membranes and neurological symptoms
have been noted in pets and livestock (14, 20).

Zazwyczaj choroba przebiega łagodnie, choć występują również przypadki śmiertelne. U zwierząt zakażonych riketsjami obserwowano rozwój objawów ogólnych
jak: gorączka, brak apetytu, apatia, zaś badaniem hematologicznym wykazano zmiany w obrazie krwi, takie jak:
trombocytopenia, limfopenia i łagodna anemia (18).
W większości przypadków przebieg choroby u zwierząt dziko żyjących jest subkliniczny, aczkolwiek istnieją doniesienia o ostrej anaplazmozie. Jenkins i wsp. (16)
obserwowali u 3 reniferów (Rangifer tarandus tarandus)
zakażonych eksperymentalnie A. phagocytophilum rozwój
bakteriemii, gorączkę i neutropenię. U zwierząt domowych i gospodarskich notuje się obrzęki stawów, krwawienia z błon śluzowych czy objawy neurologiczne (14,20).

DIAGNOSIS

ROZPOZNAWANIE CHOROBY

A microscopic examination of blood smears from
sick animals, stained using the Diff-Quick, Wright
or Giemsa methods, demonstrates the presence of
A. phagocytophilum morulae in the cytoplasm of
granulocytes. Morulae are dark blue to purple inclusions,
composed of many individual, round, oval or rod-shaped
cells with a size of 0.18-1.4 μm. Sometimes the morulae
disintegrate to individual cells (3, 18).
Currently, methods of molecular biology, especially
PCR (polymerase chain reaction), are used in the
diagnosis of granulocytic anaplasmosis and in the
assessment of the epidemiological situation of the
disease. Jenkins et al. (16) confirmed a case of an A.
phagocytophilum infection in an elk (Alces alces)
in Norway, based on the results of a microscopic
examination of blood smears and sequencing of the
PCR product. The PCR technique allows for an early
diagnosis of the infection. The DNA necessary for this
test can be isolated from whole blood, leukocytes, bone
marrow or spleen fragments. Determining the sequence
of obtained amplicons provides valuable information
for an epidemiological and taxonomic analysis (8, 14).
Serological examinations, based on the Indirect
Fluorescent Antibody Test (IFAT) and the ELISA
test, are also used in the diagnosis of the infection
(18). These tests have a limited utility in the diagnosis
of the acute phase, when antibodies specific for A.
phagocytophilum have yet to be produced in the
serum of the infected individual. As an intracellular
pathogen, A. phagocytophilum is sensitive to few
chemotherapeutic agents. Tetracyclines are antibiotics
of choice in the treatment of granulocytic anaplasmosis
(10). Due to the fact that the course of the infection in
wild animals is usually asymptomatic, there is no need
to introduce antibiotic treatment in those cases (9).

Badaniem mikroskopowym rozmazów krwi pobranej od chorych osobników barwionych metodą Diff-Quick, Wrighta lub Giemzy obecność moruli A. phagocytophilum wykazać można w cytoplazmie granulocytów.
Morule to wtręty koloru od ciemnoniebieskiego do
fioletowego, zbudowane z wielu delikatnych ciałek początkowych kształtu okrągłego, owalnego lub pręcikowatego, o wielkości 0,18-1,4 μm. Czasem ulegają rozpadowi do pojedynczych ciałek podstawowych (3,18).
Obecnie w rozpoznawaniu anaplazmozy granulocytarnej oraz w ocenie sytuacji epidemiologicznej tej choroby wykorzystywane są metody biologii molekularnej,
szczególnie technika PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy). Jenkins i wsp. (16) potwierdzili przypadek zakażenia A. phagocytophilum łosia (Alces alces) w Norwegii
opierając się na wynikach badania mikroskopowego rozmazów krwi i sekwencjonowaniu produktu PCR. Technika PCR pozwala na wczesne rozpoznanie zakażenia,
a materiałem, z którego można izolować DNA do tego
badania, może być: pełna krew, leukocyty, szpik kostny
lub skrawki śledziony. Określanie sekwencji uzyskanych
amplikonów dostarcza cennych informacji do analizy
epidemiologicznej i taksonomicznej (8,14).
W rozpoznawaniu infekcji wykorzystywane są
także badania serologiczne oparte na pośrednim teście
immunofluorescencyjnym - IFAT (ang. Indirect Fluorescent Antibody Test) i teście ELISA (18). Testy te mają
ograniczoną przydatność w diagnostyce ostrej fazy zakażenia, gdy nie doszło jeszcze do wytworzenia specyficznych dla A. phagocytophilum przeciwciał w surowicy zainfekowanego osobnika. A. phagocytophilum jako
patogen wewnątrzkomórkowy jest wrażliwy na nieliczne chemioterapeutyki, a w leczeniu anaplazmozy granulocytarnej tetracykliny są grupą antybiotyków z wyboru
(10). Z racji tego, że przebieg zakażeń u zwierząt dziko
żyjących jest z reguły bezobjawowy, nie ma konieczności wdrażania w ich przypadku antybiotykoterapii (9).
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THREAT TO HUMAN HEALTH

ZAGROŻENIE ZDROWIA CZŁOWIEKA

The first reports of infection with A. phagocytophilum
in humans in the United States (states of Minnesota
and Wisconsin) come from 1994 (25). Clinically, the
course of human granulocytic anaplasmosis (HGA)
is similar to infections with Ehrlichia chaffeensis
and Ehrlichia ewingii. The incubation period of the
disease is 2-3 weeks (10). Patients experience flu-like
symptoms: fever, apathy, headaches and muscle and
joint pain (1, 3). Haematological and biochemical studies
reveal leukopenia, thrombocytopenia (which may be
accompanied by anaemia) and an increase in the activity of
liver enzymes (10). In severe infections, fever may persist
despite treatment. Patients may develop respiratory failure,
acute kidney injury, rhabdomyolysis and gastrointestinal
bleeding. Secondary infections may also occur (1, 10).
In the acute phase of the infection in humans, the levels
of interferon-gamma and interleukin-10 are significantly
increased, suggesting the participation of monocytes in
the production of these pro-inflammatory cytokines (26).
The infection is transmitted to humans mainly
through ticks, but studies by Bakken et al. (27) indicate
that direct contact with the blood of animals infected
with Rickettsia may also result in the development
of the disease. The authors of the study describe the
occurrence of HGA in people working in the processing
of deer meat. None of the infected patients had contact
with ticks, but while working with meat they did not
use protective gloves or masks. The infection was
confirmed using the PCR method, and treatment with
doxycycline proved to be fully effective. The above
information indicates that in some cases the disease can
be transmitted in other ways than just through ticks. It
stresses the importance of wild animals as a reservoir
of A. phagocytophilum for humans (9).
Infection can also occur as a result of a direct
contact of healthy persons with the blood and
respiratory tract secretions of persons infected with A.
phagocytophilum. Such nosocomial infections were
reported by Zhang et al. (28). Among other routes of
transmission of the disease, blood transfusions should
be mentioned. This procedure is the simplest way to
introduce pathogens into the body, for which reason all
blood donors should be monitored for anaplasmosis.
Human granulocytic anaplasmosis has also been
reported in Poland, especially in the eastern regions of
the country (29, 30). It can develop independently or
accompany other infections, such as Lyme borreliosis
or tick-borne encephalitis (29). Most cases of
Rickettsial infection were asymptomatic and remitted
spontaneously (30). So far, no fatal cases of infections
in humans in Poland have been described. However,
due to the constant occurrence of A. phagocytophilum
in the country, both in ticks and wild animals, which

Pierwsze przypadki zakażeń na tle A. phagocytophilum u ludzi w Stanach Zjednoczonych (stany Minnesota i Wisconsin) pochodzą z roku 1994 (25). Klinicznie
przebieg anaplazmozy granulocytarnej u ludzi (ang. Human Granulocytic Anaplasmosis - HGA) jest podobny jak
przy zakażeniach na tle Ehrlichia chaffeensis i Ehrlichia
ewingii. Okres inkubacji choroby wynosi 2-3 tygodnie
(10). U pacjentów notuje się objawy grypopodobne: gorączkę, apatię, bóle głowy, bóle mięśni oraz stawów (1,3).
Badaniami hematologicznymi i biochemicznymi wykazać można leukopenię, trombocytopenię, którym może
towarzyszyć niedokrwistość oraz podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych (10). W ciężkich infekcjach gorączka może utrzymywać się pomimo podjętego
leczenia. U pacjentów rozwinąć może się niewydolność
oddechowa, ostra niewydolność nerek, rabdomioliza, pojawiać mogą się krwawienia z przewodu pokarmowego.
Dochodzi także do rozwoju wtórnych zakażeń (1,10 ).
W ostrej fazie infekcji u ludzi, poziom gamma interferonu i interleukiny-10 ulegają znacznemu podwyższeniu,
co wskazuje na udział monocytów w produkcji tych prozapalnych cytokin (26).
Infekcja na ludzi przenoszona jest głównie za pośrednictwem kleszczy, jednakże wyniki badań Bakkena
i wsp. (27) wskazują, iż także bezpośredni kontakt ludzi
z krwią zwierząt zakażonych riketsjami może skutkować
rozwojem choroby. W przytaczanym doniesieniu autorzy
opisują wystąpienie HGA u osób pracujących przy obróbce tusz jeleni. Żaden z zakażonych pacjentów nie miał
kontaktu z kleszczami, natomiast w czasie pracy przy tuszach zwierząt nie używano rękawic ochronnych ani masek. Zakażenie potwierdzono metodą PCR, zaś leczenie
za pomocą doksycykliny okazało się w pełni skuteczne.
Powyższe informacje wskazują, iż w pewnych sytuacjach
choroba może być przenoszona innymi drogami aniżeli
tylko za pośrednictwem kleszczy i podkreśla znaczenie
zwierząt dziko żyjących jako rezerwuaru A. phagocytophilum dla człowieka (9).
Do zakażenia może także dojść na skutek kontaktu
bezpośredniego osób zdrowych z krwią i wydzieliną
z dróg oddechowych osób zakażonych A. phagocytophilum. O tego typu przypadkach będących zakażeniami szpitalnymi donoszą Zhang i wsp. (28). Z innych
dróg przenoszenia choroby wymienić należy także
transfuzje krwi. Zabieg ten stanowi najprostszą drogę
wprowadzenia do organizmu patogenów, w związku
z czym wszyscy dawcy krwi powinni być monitorowani m. in. w kierunku anaplazmozy.
Anaplazmoza granulocytarna u ludzi jest chorobą notowaną także w Polsce, zwłaszcza na terenach wschodnich naszego kraju (29,30). Może ona przebiegać jako
jednostka występująca samoistnie lub towarzyszyć innym
infekcjom, jak borelioza czy odkleszczowe zapalenie mó433
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constitute reservoirs of Rickettsia for arachnids,
the prevalence of the disease in humans should be
monitored. The fact that the course of HGA can be
acute should be a warning against underestimating
this disease. It suggests the need to include it in the
differential diagnosis of vector-borne diseases.

zgu (29). Większość przypadków zakażeń na tle riketsji
przebiegała bezobjawowo i ustępowała samoistnie (30).
Dotychczas nie opisano śmiertelnego przypadku infekcji
u ludzi w Polsce, niemniej jednak stałe utrzymywanie się
A. phagocytophilum na obszarze naszego kraju zarówno
w organizmach kleszczy, jak i zwierząt dziko żyjących,
stanowiących rezerwuar riketsji dla pajęczaków, wskazuje na konieczność monitoringu choroby u ludzi. Fakt, iż
przebieg HGA może być ostry, powinien być czynnikiem
przestrzegającym przed bagatelizowaniem tej jednostki
i wskazuje na konieczność uwzględnienia jej w diagnostyce różnicowej chorób wektorowych.
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ABSTRACT
THE PURPOSE OF THE STUDY – to present epidemiological features and clinical manifestations of TBE in
patients residing in Grodno region.
MATERIALS AND METHODS: A retrospective analysis of 124 case histories of patients with TBE in “Grodno
Regional Infectious Clinical Hospital” in 2010 – 2014.
RESULTS. Epidemiological features of tick-borne encephalitis are the prevalence of the transmission mechanism
of contamination (57.3%), involvement of residents of Grodno and Grodno region (54.2%) of middle age (46.6±3.5
years) in the epidemic process. Clinical features of the illness in 124 patients were the prevalence of moderate forms
of the illness (72%) in the form of meningeal (34.6%) and common infectious (29%) clinical cases.
CONCLUSIONS. Over the last 5 years in Grodno region an increased incidence of tick-borne encephalitis
exceeding republican indices has been established. Among clinical cases there is an increase in severe forms of
neuroinfections and mixed tick-borne.
Key words: tick-borne encephalitis TBE, epidemiology, clinical picture, diagnostics
STRESZCZENIE
W obwodzie Grodzieńskim w latach 2010-2014 zwiększyła się liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu przekraczając poziom zachorowań w Republice Białoruskiej. Zaobserwowano wzrost liczby zachorowań na
neuroinfekcje o ciężkim przebiegu oraz zakażeń odkleszczowych mieszanych.
CEL BADANIA. Opracowanie charakterystyki epidemiologicznej i klinicznej zachorowań na KZM na terenie
Grodna i obwodu Grodzieńskiego w latach 2010-2014.
MATERIAŁ I METODA. Analiza retrospektywna dokumentacji 124 chorych hospitalizowanych w Grodzieńskim Szpitalu Regionalnym Chorób zakaźnych w latach 2010-2014.
WYNIKI. Epidemiologicznymi cechami kleszczowego zapalenia mózgu jest przewaga zakaźnego mechanizmu
infekcji (57,3%), mieszkańców Grodna i obwodu Grodzieńskiego (54,2%) w wieku średnio 46,6±3,5 roku.
Przebieg kliniczny choroby u 124 pacjentów był umiarkowany (72%), w postaci oponowej (34,6%) i ogólniegorączkowej (29%) postaci klinicznych.
PODSUMOWANIE.W obwodzie Grodzieńskim w okresie ostatnich 5 lat zwiększyła się liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu przekraczając poziom zachorowań w Republice. Wśród przypadków klinicznych zaobserwowano wzrost liczby zachorowań na neuroinfekcje o ciężkim przebiegu oraz zakażeń odkleszczowych mieszanych.
Słowa kluczowe: kleszczowe zapalenie mózgu KZM, epidemiologia, klinika, diagnostyka
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KZM na Białorusi

INTRODUCTION

WPROWADZENIE

According to the official data, in the world more
than 10 000 cases of tick-borne encephalitis (hereafter
– TBE), of which about two thirds – in the Russian
Federation and in the territory of neighboring states
(1,2,3) are registered annually. It is necessary to
consider that fever cases are not always diagnosed as
they are clinically characterized by mild course and
imitate other infectious diseases and, their etiology is
not recognized (1,4).
The Republic of Belarus is considered epidemic
according to the number of regions with TBE, (1,4,5).
In the territory of the Republic 2 outbreaks of TBE (8)
were registered. The first outbreak (526 cases) was
observed in 1953-1969 in the northeastern region of
Belarus where the alimentary way of infection (62.4%)
prevailed. 198 patients (37.6%) had a transmissible
infection. The second rise in incidence was noted in
1993-2004 in southwestern regions of the Republic
(252 cases) and it was characterized by the prevalence
of a transmissible infection (8).
According to the data of the Republican
Research and Practical Center for Epidemiology and
Microbiology the number of patients with fever who
have a history of tick bite increases annually (up to 500
cases per year in Minsk) and in 50% patients etiologybased diagnosis is not established (4). In recent years
the attention of doctor’s community has been drawn to
a higher incidence of tick-borne mixed infections. In
Kemerovo, Tyumen regions, Perm Krai of the Russian
Federation tick-borne mixed infections comprise from
28.4% to 48.0% among diseases which developed after
sticking of Lyme’s ticks (2,5,6,7). Tick-borne mixed
infections are registered in Belarus as well (4.9).
THE PURPOSE OF THE STUDY – to present
epidemiological features and clinical manifestations of
TBE in patients residing in Grodno region.

Według danych oficjalnych rocznie w świecie rejestruje się ponad 10 000 zachorowań na kleszczowe
zapaleni mózgu ( KZM), z których około 2/3 przypada
na Rosję i państwa sąsiednie (1,2,3). Należy brać pod
uwagę, że ponieważ przebieg kliniczny zachorowań
jest przeważnie łagodny, często przypominający inne
choroby zakaźne o nieokreślonej etiologii, wiele przypadków KZM jest nierozpoznawanych (1,4).
Białoruś należy do terenów endemicznego występowania KZM (1,4,5). Na Białorusi zarejestrowano
dwa nasilenia epidemiczne KZM (8). Pierwsze (526
przypadków) miało miejsce w latach 1953-1969 w północno-wschodniej części Białorusi, gdzie przeważała
pokarmowa droga zakażenia (62,4%). Przez wektory
(kleszcze) zostało zakażonych 198 pacjentów (37,6%).
Drugi okres wzrostu zapadalności wystąpił w latach
1993-2004 w południowo-zachodniej części państwa
(252 przypadki) i charakteryzował się przewagą zakażeń przenoszonych bezpośrednio na człowieka przez
kleszcze (8).
Według danych Republikańskiego Centrum Naukowo-Badawczego Epidemiologii i Mikrobiologii co
roku wzrasta liczba pacjentów gorączkujących, u których w wywiadzie epidemiologicznym zaznaczone jest
ukłucie przez kleszcze (do 500 przypadków w roku
w Mińsku), ale u 50% z nich nie ustalono etiologii
zachorowania (4). W ostatnich latach zwraca uwagę
wzrost chorób odkleszczowych o etiologii mieszanej.
W Kemerowo,Tiumeni, Kraju Permskim Rosji zakażenia odkleszczowe powodują rozwój choroby pełnoobjawowej u od 28,4% do 48% osób pokłutych przez
kleszcze (2,5,6,7). Choroby odkleszczowe o mieszanej
etiologii występują również na Białorusi (4,9).
Cel badania – charakterystyka epidemiologiczna
i kliniczna objawów KZM u pacjentów, zamieszkujących obwód Grodzieński.

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁY I METODY

A retrospective analysis of 124 case histories of
patients aged 2 to 82 years with TBE who received
inpatient treatment in Health Care Institution “Grodno
Regional Infectious Clinical Hospital” was performed
in 2010 – 2014. TBE was diagnosed based on clinicoepidemiological data (staying in endemic area, tick
sticking). The etiology of TBE was confirmed by the
results of laboratory analysis of blood and cerebrospinal
fluid using PCR (the presence of RNA) and EIR
methods (the presence of IgM antibodies against TBE
virus). At the same time the material was studied to
reveal the markers of causative agents of Lyme disease,
granulocytic anaplasmosis and ehrlichiosis.

Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji historii choroby 124 pacjentów, w wieku
od 2 do 82 lat, leczonych z rozpoznaniem w szpitalu
chorób infekcyjnych w Grodnie w latach 2010-2014.
KZM rozpoznawano na podstawie danych kliniczno-epidemiologicznych (przebywanie na terenie epidemicznym, ukłucia przez kleszcze). Etiologię KZM
potwierdzano wynikami laboratoryjnego badania krwi
oraz płynu mózgowo-rdzeniowego metodami PCR
(obecność RNA) i IFA (obecność przeciwciał przeciw
KZM w klasie IgM ). Jednocześnie badano obecność
przeciwciał przeciw boreliozie z Lyme, anaplazmozie
granulocytarnej oraz erlichiozie.
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RESULTS OF THE STUDY
AND THEIR DISCUSSION

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

It has been determined that over the last 10 years
in Belarus from 40 to 120 cases of TBE has been
registered annually. In 2014 there was a 10% decrease
in the incidence of TBE to morbidity index 1.19 per
100 thousand residents. Among patients residents
of Grodno and Brest (25%) regions prevailed. The
morbidity index of TBE in Grodno region was 4.08
per 100 thousand residents. Of the patients with TBE
in the region 70% were residents of Grodno (24 cases)
and Grodno region (6 cases). In Grodno the morbidity
index of TBE was 6.8 per 100 thousand residents,
in Grodno region – 12.0 per 100 thousand residents,
which is considerably higher than the average index in
the region and in the Republic (Fig. 1).

0,9
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4,6

3,02

3,09

1,11
2011

Ustalono, że w okresie 10 lat – od 2005 do 2014 roku
corocznie rejestruje się na Białorusi od 40 do 120 przypadków KZM. W 2014 roku nastąpił spadek zachorowalności
na KZM o 10% - do 119 na 100 tyś.osób. Wśród chorych
dominowali mieszkańcy obwodu Grodzieńskiego (40%)
i obwodu Brzeskiego (25%).Zapadalność na KZM w obwodzie Grodzieńskim była w 2014 r. na poziomie 4,08 na
100 tyś.osób. Wśród chorych na KZM w tym obwodzie
70% stanowili - mieszkańcy miasta Grodna (24 przypadki) i rejonu Grodzieńskiego (6 przypadków). Zapadalność
na KZM w obwodzie Grodzieńskim w latach 2010-2014
wahała się w granicach 3,02 (2011 r.) do 4,08 (2014) na
100 000 i znacznie przewyższała średnie współczynniki
dla całej Białorusi, które były w granicach od 0,9 w 2010 r.
do 1,24 w 2012 r. i 1,19 w 2014 r. (Ryc.1) .
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Fig 1. Incidence of TBE per 100 thousand residents in the Republic of Belarus and Grodno region in 2010-2014
Ryc.1. Zapadalność na KZM na 100 tyś. mieszkańców Białorusi w obwodzie Grodzieńskim w latach 2010-2014

Among 124 examined patients with TBE 65 (52.4%)
were males, 59 (41.6%) – females. The average age of
patients was 46,6±3,5 years. 12 patients (9.7 %) were at
the age of 2 to 17 years. 69 (55.6 %) patients – aged 18
to 60 years, 43 (34.7 %) were retired patients. As shown
in figure 2 among the patients the residents of Grodno –
71 (57.3%) and Grodno region – 28 (22.6 %) prevailed.

Wśród objętych badaniem 124 pacjentów z KZM
mężczyzn było 65 (52,4%) i 59 (47,6%) kobiet. Średni
wiek pacjentów wynosi 46,6+-3,5 roku. W grupie wieku od 2 do 17 lat było 12 pacjentów (9,7%), w wieku
18-60 lat – 69 (55,6%), w wieku emerytalnym – 43
(34,7% Wśród pacjentów dominowali mieszkańcy
miasta Grodno – 71 (57,3%) i rejonu Grodzieńskiego
– 28 (22,6%) (Ryc.2)

2,40% 9,10%
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4,03%
4,03%
4,80%
4,80%
22,60%
(28)

57,30%
22,60% (71)
(28)
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Grodno
Grodno
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Svisloch district
Svisloch district
other regions
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Fig. 2. Distribution of patients with TBE according to their place of residence (%)
Ryc. 2. Miejsce zamieszkania pacjentów z KZM – Grodno i pozostałe rejony (%)

438

Tick-borne encephalitis in Belarus

According to their occupation the examined
patients can be presented in the following way:
patients who work – 52.8%, of which 3 forest workers;
8.9% – people of working age who do not work; 27.4
% – retired patients; 6.5% – schoolchildren and 2.4%
– children attending preschool institutions. In all the
patients including 3 forest workers vaccination against
TBE was not administered. The latter indicates the
lack of vaccine prophylaxis among people who are at
risk (89%).
19.4% patients were brought by doctors of
Emergency Call service to a clinical hospital, 13.7%
sought medical help in admission unit of infectious
inpatient hospital on their own. Every third patient
was referred to inpatient hospital by a primary care
physician, 29% were transferred from other inpatient
clinics with probable TBE. The diagnoses with which
patients were referred to inpatient clinics were as
follows: TBE – 68 patients (54.8%), serous meningitis
– 15 (12.2%), Lyme disease – 7 (5.6%), acute
respiratory infection – 25 (20.2 %), fever of unknown
genesis – 7 (5.6 %), enterovirus infection – 1 case and
acute gastroenteritis – 1 case (0.8 %).
While taking epidemiologic history 71 (57.3%)
patients reported tick bites, 19 (15.3%) patients
drank raw goat’s milk. 34 patients (27.4%) did not
report epidemiological signs which are typical of
TBE, including every fifth patient with common
infectious form of TBE, every third patient – with
meningoencephalitic form, every second patient – with
meningeal form. More frequently patients had tick
bites from June to October. In 2015 in Grodno the first
seeking of medical help due to tick bite was registered
in April.
On admission to inpatient hospital 92% patients
complained of headaches and weakness, 57.3% had
staggering gait, hand tremor, vision disorders, 33.1%
– nausea, 25% –vomiting, 25.4% – joint aches,
myalgia, 5.6% – diarrhea . Because of various clinical
manifestations and no previous history of tick bites
or drinking raw goat’s milk in 27.4% patients preadmission diagnosis of TBE was rather complicated
but the diagnosis of TBE was established only in
54.8% cases.
The first symptoms of the disease according to
the information providing by the patient appeared
on 2nd - 5th day after tick bite in 34.5% patients, in
20.7% – on 6th – 10th day and in 44.8% – on 11th-21st
day according to literature data. 9.9% patients sought
medical care within the first 5 days of the disease,
36.4% – within 6-10 days, the rest of patients – at the
later stage. Thus, within the first 10 days of the disease
46.3% patients sought medical care which evidences
the delay in seeking medical care. At the same time
41.9% patients received antibacterial therapy before
admission to infectious inpatient hospital.

KZM na Białorusi

Charakter zatrudnienia pacjentów przedstawiał
się następująco: pracujący 68 osób – 54,8% , wśród
których było 3 pracowników leśnych; 11 – 8,9% osób
niepracujących; 34 osoby – 27,4% – emeryci; 6,5%
(8 osób) - uczniowie szkół i 2,4% (3 osoby), - dzieci,
przedszkolaki. U wszystkich pacjentów w wywiadzie
nie podano przebytych szczepień przeciwko KZM.
Do izby przyjęć szpitala zakaźnego przywieziono
ze względu na nagłe wskazania do hospitalizacji 19,4%
pacjentów, 13,7% – zgłosiło się do izby przyjęć szpitala
samodzielnie. Co trzeci pacjent zgłosił się do szpitala
skierowany przez lekarza z dzielnicowej przychodni,
29% – przywieziono z innych szpitali z podejrzeniem
KZM. Rozpoznania, z jakimi kierowano pacjentów do
szpitala były następujące: KZM – 68 chorych (54,8%),
surowicze zapalenie opon mózgowych – 15 (12,2%),
Lyme-borelioza – 7 (5,6%), ostra infekcja dróg oddechowych – 25 (20,2%), gorączka niewiadomego pochodzenia – 7 (5,6%), zakażenia enterowirusowe i ostre
zapalenie żołądka – po 1 przypadku (0,8%).
W dochodzeniu epidemiologicznym przebyte
ukłucie przez kleszcze podało 71 (57,3%) chorych, picie surowego koziego mleka – 19 (15,3%). U 34 chorych (27,4%) nie było żadnych informacji epidemiologicznych, charakterystycznych dla KZM, w tym u co
5. pacjenta wystąpiła postac gorączkowa KZM, u co
3. pacjenta oponowo-mózgowa postać (meningoencephalitis) i u co 2. postać oponowa. Najczęściej pacjenci byli narażeni na ukłucia przez kleszcze w okresie od
czerwca do października. Pierwszy przypadek skierowania do szpitala w 2015 roku w Grodnie z podejrzeniem KZM był zarejestrowany w kwietniu.
Przy przyjęciu do szpitala 92% pacjentów podawało następujące objawy: ból głowy i osłabienie,
57,3% zauważyło chwiejny chód, drżenie rąk, zaburzenie widzenia, 33,1% – nudności, 25% – wymioty,
25,4% – bóle stawów, bóle mięśni, 5,6% – biegunkę.
Ze względu na różnorodność objawów klinicznych
i braku w historii choroby 27,4% pacjentów informacji
o ukłuciu ukąszenia przez kleszcze lub picia surowego
mleka koziego rozpoznanie KZM w fazie przedszpitalnej było dość trudne i tylko w 54,8% przypadków
rozpoznano KZM lub podejrzenie KZM.
Według danych z historii choroby pierwsze objawy
choroby u 34,5% pacjentów pojawiły się w okresie od
2 do 5 dni po ukłuciu przez kleszcza, u 20,7% – od 6 do
10 dni i u 44,8% – na 11-21 dzień. O pomoc medyczną
w pierwszych 5 dniach zwróciło się 9,9% chorych, na
6-10 dzień – 36,4%, pozostali pacjenci – w późniejszym terminie. Tak więc, w okresie pierwszych 10 dni
choroby skierowano na leczenie szpitalne tylko 46,3%
chorych, co świadczy o późnym zgłaszaniu się chorych do lekarza. Jednocześnie 41,9% pacjentów przed
dostaniem się do szpitala stosowało antybiotyki.
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During examination in admission unit marked
nuchal rigidity was noted in 9.8% patients, positive
Kernig’s symptom - in 8.1%. Mild nuchal rigidity was
in 35.5% patients, but mild Kernig’s symptoms – in
15.3%, which is due to the prevalence of meningeal
form of the disease in hospitalized patients. It is
known that both this clinical form and other aseptic
meningites are often accompanied by meningeal
signs (nuchal rigidity, Kernig’s symptoms, so if the
patient has fever and headache without any other
causes in morbidity season (the middle of summer –
the middle of autumn) and in TBE endemic region
lumbar diagnostic puncture should be performed [10].
Cytoalbuminologic dissociation in mild lymphocytic
pleocytosis was revealed in CSF examination of 100
(63.7%) patients.
The admission unit physicians made TBE diagnosis
in 97 (79.2%) patients, viral encephalitis of unknown
etiology – in 2 (1.6%), serous meningitis – in 14
(11.3%), Lyme diseases – in 2 (1.6%), acute respiratory
infection – in 8 (6.5%), enterovirus infection – in
1(0.8%).
Thus, on admission after thorough examination by
infectious disease physician, assessment of neurologic
state, considering epidemiologic history and the
findings of CSF examination the number of the patients
with TBE increased to 97 (78.2%). The number of
the patients with the diagnosis “Acute respiratory
infection” decreased 3-folds from 25 to 8 cases, the
diagnosis “Fever of unknown genesis” was excluded
by admission unit physicians.
The analysis of clinical forms of TBE in infectious
inpatient hospital in the last 5 years determined
significant increase in severe forms: from 2 cases in
2010 tо 15 – in 2014.

Podczas badania w izbie przyjęć szpitala wyraźną
sztywność karku stwierdzono u 9,8% pacjentów, dodatni objaw Kerniga u 8,1%. Słabo wyrażona sztywność karku była u 35,5% pacjentów, a łagodne objawy
Kerniga – u 15,3%, co było spowodowane przewagą
objawów zapalenia opon mózgowych. Wiadomo, że
dana forma kliniczna, jak i większość aseptycznego
zapalenia opon mózgowych, często towarzyszy obiektywnym objawom (sztywność karku, objawy Kerniga).
W związku z tym, jeśli pacjent ma gorączkę i ból głowy bez określonej przyczyny zachorowania w sezonie
(w połowie lata – jesieni) i w obszarze endemicznym
KZM należy wykonać nakłucie lędźwiowe (10). Przy
badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego u 100 pacjentów w 63,7% przypadków obserwowano komórkowo-białkową dysocjację przy pleocytozie umiarkowanej
z dominacją limfocytów.
Po przyjęciu pacjentów do szpitala lekarze rozpoznawali kleszczowe zapalenie mózgu u 97 (78,2%)
chorych, wirusowe zapalenie mózgu nieokreślonej
etiologii u 2 (1,6%), surowicze zapalenie opon mózgowych u 14 (11,3%), boreliozę z Lyme u 2 (1,6%), ostre
zakażenie dróg oddechowych u 8 (6,5%) oraz zakażenie enterowirusowe – u jednego pacjenta (0,8%)
Tak więc, w wyniku bardziej szczegółowego badania przez lekarzy izby przyjęć, analizy stanu neurologicznego pacjentów, wywiadu epidemiologicznego
i analizy płynu mózgowo-rdzeniowego, liczba pacjentów, u których zdiagnozowano kleszczowe zapalenie
mózgu wzrosła do 97 (78,2%). Liczba pacjentów z diagnozą „ostra infekcja dróg oddechowych” zmniejszyła
się 3-krotnie, z 25 do 8 przypadków, a lekarze izby
przyjęć zrezygnowali z rozpoznania: gorączka nieznanego pochodzenia.
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Fig. 3. TBE clinical forms among hospitalized patients in infectious hospital in 2010-2014
Ryc. 3. Przebieg kliniczny KZM u pacjentów szpitala chorób zakaźnych w latach 2010-2014

Meningoencephalitic form of TBE was diagnosed
in 32 (25.8%) patients, encephalitic – in 3 (2.4%),
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Analiza przebiegu klinicznego KZM w szpitalu chorób zakaźnych w latach 2010-2014 pozwoliła
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meningoencephalopolyradiculoneurotic – in 2 (1.6%).
It was determined that meningoencephalitic (53.5±12.2)
and meningoencephalopolyradiculoneurotic form
(56.0±2.0) developed more frequently with advanced
age. Within 5 years 39 (31.4%) patients were
hospitalized to resuscitation and intensive care unit for
the severity of the condition (10).
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stwierdzić znaczący wzrost liczby ciężkich postaci: od
2 przypadków w roku 2010 do 15 w 2014 roku.
U 32 (25,8%) pacjentów rozpoznano postać oponową (meningitis lymphocytaria), mózgową u 3 (2,4%)
pacjentów postać mózgową (encephalitis), u 2 (1,6%)
oponowo-mózgowo-rdzeniowo-korzeniową (meningoencephalo-poliradiculitis), u 2 (1,6% oponowo-mózgowo-korzeniową (meningo-encephalo-radiculitis). Stwierdzono, że czym starszy pacjent, tym bardziej prawdopodobny
rozwój oponowej (53,5±12,2) i postaci oponowo-mozgowo-korzeniowej (56,0±2,0). W okresie 5 lat, 39 (31,4%)
pacjentów hospitalizowano na oddziale intensywnej terapii
i anestezjologii ze względu na ich ciężki stan (10).
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Fig. 4. Hospitalization of TBE patients according to the severity of the condition in 2010-2014.
Ryc. 4. Hospitalizacja pacjentów z KZM w zależności od ciężkości ich stanu klinicznego w latach 2010-2014

At the same time, among 124 examined patients
meningeal form developed in 34.6% cases and
common infectious form of moderate severity in
29.0%. TBE was characterized by diphasic fever and
the development of neurologic disorders in tidal wave
fever in 67.2% patients: in every third patient with
common infectious and meningeal form, in every
seventh patient with meningoencephalitic form.
Besides, it should be noted that 9.9% patients were
hospitalized within the first 5 days after tick bite. It
is evident that some patients forgot to indicate early
clinical signs of the first wave of the disease in their
history considering them as cold signs; that is why it was
important to determine in patients with fever and central
nervous system disorders whether they had temperature
increasing in 3 weeks before medical care seeking. It was
important for immediate and targeted TBE diagnostics.
Moderate neutrocytosis, lymphopenia and moderate
high ESR was revealed in hemogram on admission.
CSF analysis showed floating albumin from 0.2 to 1.7
g/l (mean 0.73g/l), cytosis – from 8х106 to 540Ч106 in
1 mcl (mean 123х106), lymphocytes – mean 63.7%,
neutrophyls – 30.6%. Percentage ratio of lymphocytes
and neutrophyls ranged significantly. In seroscopy by
polarazation fluoroimmunoassay IgM against TBE virus
was determined in 97 patients (85.8%), IgG against TBE
virus was 106 in 5 patients (4.4%)

Wśród 124 pacjentów u 34,6% przeważała postać
oponowa(meningitis) oraz u 29,0% – ogólnie-infekcyjna postać w nasileniu umiarkowanym. KZM charakteryzowało się dwugarbną gorączką i wystąpieniem zaburzeń neurologicznych w drugim nasileniu gorączki
u 67,2% pacjentów: u co trzeciego pacjenta z postacią
ogólnio-infekcyjną i postacią oponowa, oraz u co siódmego chorego z oponowo-mózgową (encephalomeningitis).
Ponadto zwraca uwagę to, że 9,9% pacjentów hospitalizowano w okresie pierwszych 5 dni po ukłuciu
przez kleszcza. Nie ma wątpliwości, że niektórzy pacjenci nie podawali w historii objawów klinicznych
pierwszej fazy KZM, traktując je jako przejaw przeziębienia Było to ważne u wszystkich pacjentów z gorączką, u których wystąpiły objawy uszkodzenia układu nerwowego, aby ustalić, czy miało miejsce podwyższenie temperatury ciała w ciągu 3 tygodni przed
przybyciem do szpitala. Jest to ważne dla szybszego
i bardziej ukierunkowanego rozpoznania KZM.
W badaniu morfologii krwi pacjentów stwierdzano leukocytozę neutrofilowego charakteru, limfopenię
i umiarkowanie podwyższone ESR. Analiza zawartości białka CSF wynosiła od 0,2 do 1,7 g/l (średnio 0,73
g/l), cytoza – od 8×106 do 540×106 w 1 mkl (średnia
123×106) limfocyty - średnia 63,7%, neutrofile - 30,6%.
Stosunek procentowy limfocytów i neutrofilów zmieniał
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Besides IgM against TBE virus in 7 (6.7%)
patients IgM against Lyme disease was determined;
this allowed to make diagnosis of tick-borne mixed
infection.
The findings of PCR-analysis were less informative
because only one examined patient had genetic material
in CSF and blood analysis. This patient had diagnosis
of tick-borne mixed infection in 2014, presented by
TBE germ and Anaplasma phagocytophilum; this
allowed diagnosing tick-borne mixed infection and
human granulocytic anaplasmosis for the first time in
the Republic of Belarus (9).

CONCLUSIONS
1. TBE morbidity in Grodno region is significantly
higher than the republican index. Residents of
Grodno and Grodno region predominate among
patients (54.2%). Transmission mechanism by tick
bites prevails.
2. TBE has a moderately severe course (72%);
meningeal (34.6%) and common infectious forms
(29%) predominate, but significant increasing
of severe forms of the disease has been noted in
recent years.
3. Over the last 3 years tick-borne mixed infections
have been registered more frequently which is due
to the development of hospital laboratory facilities,
introduction of EIA and PCR methods to diagnose
tick-borne infection.
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się w szerokich granicach. W badaniu surowicy krwi
metodą ELISA IgM dla wirusa kleszczowego zapalenia
mózgu wykryto u 97 pacjentów (85,8%), u 5 pacjentów
(4,4%) wykryto IgG dla wirusa KZM.
U 7 (6,7%) pacjentów wykryto zarówno przeciwciała IgM dla wirusa kleszczowego zapalenia mózgu oraz
przeciwciała klasy IgM dla krętka boreliozy z Lyme, co
pozwoliło stwierdzić odkleszczowe zakażenie mieszane.
Wyniki analizy PCR okazały się mało znaczące, ponieważ tylko u jednego z badanych pacjentów w płynie
mózgowo-rdzeniowym i krwi został wyodrębniony materiał genetyczny. U tego chorego w 2014 roku zdiagnozowano infekcję kleszczową mieszaną, wirusem KZM
i Anaplasma phagocytophilum. Był to pierwszy w Republice Białoruś przypadek stwierdzenia mieszanej infekcji
wirusowej KZM i granulocytarnej anaplazmozy (9).
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ACUTE LIVER FAILURE DURING TREATMENT OF INTERFERON ALPHA 2A
CHRONIC HEPATITIS B AND COINFECTION OF PARVOVIRUS B19
OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY W TRAKCIE LECZENIA PRZEWLEKŁEGO
ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B INTERFERONEM PEGYLOWANYM ALFA 2A
I ZAKAŻENIA PARWOWIRUSEM B19
Medical University of Silesia
Department and Clinical Ward of Infectious Diseases, Bytom
Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, Bytom
ABSTRACT
Parvovirus B19 infection is associated with a broad spectrum of clinical manifestations among which some are
well known but others remain controversial. The role of this infection as a cause of acute hepatitis or exacerbation
of chronic liver disease requires discussion regarding its significance in a strategy of prevention and treatment of
patients with chronic hepatitis. Clinical importance of this infection in patients with chronic hepatitis B treated
with pegylated interferon alpha 2a is still unclear but exactly in this population significant complications during
treatment may arise. Parvovirus B19 infection is not rare among persons with chronic hepatitis B, therefore
searching for co-infection should be placed in standard diagnostic procedures especially in case of exacerbation
of chronic hepatitis, pancytopaenia or anaemia of unknown origin.
Pegylated interferon alpha 2a still remains a gold standard of therapy of patients with chronic hepatitis B
according to European (EASL) and Polish guidelines.
We present a case of 35 years old woman treated with pegylated interferon alpha 2a who developed acute liver failure
in 23rd week of chronic hepatitis B therapy. An exacerbation of hepatitis with encephalopathy and pancytopaenia
have been observed. Parvovirus B19 and HBV co-infection does not increase the frequency of liver function
abnormalities in patients with chronic hepatitis B. Further investigations should be done to describe the natural
course of co-infection with parvovirus B19 and HBV and to establish possible association between parvovirus B19
infection and chronic hepatitis B and also the influence of interferon alpha 2a on the infections course.
Key words: parvovirus B 19, hepatitis B virus, coinfection, pegylated interferon alpha 2a, acute liver failure
STRESZCZENIE
Zakażenie parwowirusem B19 powoduje szerokie spektrum objawów klinicznych, niektóre z nich są dobrze znane,
inne budzą liczne kontrowersje. Rola infekcji parwowirusem B19 jako przyczyny ostrego zapalenia wątroby lub
zaostrzenia przewlekłej choroby wątroby wymaga dyskusji z uwagi na znaczenie w strategii zapobiegania i leczenia chorych z przewlekłym zapaleniem tego narządu. Znaczenie kliniczne zakażenia tym wirusem u pacjentów
z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B podczas leczenia interferonem alfa-2a nie jest jasne a właśnie w tej populacji mogą wystąpić istotne powikłania w trakcie leczenia. Infekcja parwowirusem B19 nie jest rzadkością wśród
chorych zakażonych wirusem zapalenia wątroby t B, dlatego poszukiwanie koinfekcji powinno być uwzględnione
w standardowej diagnostyce szczególnie w przypadku zaostrzenia przewlekłego zapalenia wątroby, wystąpienia
pancytopenii lub niedokrwistości o niewyjaśnionej przyczynie. Leczenie pegylowanym interferonem alfa-2a (PEG-IFN-α 2a) pozostaje złotym standardem leczenia pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B.
Przedstawiamy przypadek 35-letniej kobiety leczonej interferonem pegylowanym alfa 2a, u której rozwinęła się ostra
niewydolność wątroby w 23 tygodniu terapii przewlekłego zapalenia wątroby typu B. U chorej obserwowano zaostrzenie zapalenia wątroby z encefalopatią i pancytopenią. Koinfekcja parvovirusem B19 i HBV nie zwiększa czę© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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Leczenie wzw typu B i zakażenia parwowirusem B19

stości zaburzeń czynności wątroby u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B. Dalsze badania powinny
ustalić naturalny przebieg infekcji parwowirusem B19 i HBV oraz ustalić związek między zakażeniem parwowirusem
B19 i przewlekłym zapaleniem wątroby typu B oraz wpływu interferonu alfa-2a na przebieg tych infekcji.
Słowa kluczowe: Parwowirus B 19, wirus zapalenia wątroby typu B, zakażenie, koinfekcja, interferon pegylowany alfa 2 a, niewydolność wątroby, leczenie.
INTRODUCTION

WSTĘP

Parvovirus B19 belongs to the Parvoviridae family
being the smallest of currently known viruses. It contains
a single strained DNA genome and is the only member
of this family which is infective for humans. Infections
caused by parvovirus B19 are observed mainly among
children in the form of infectious erythema (fifth
disease). Illness in the form of arthritis and anaemia
is also frequently described, rarely infection with this
virus is associated with systemic lupus and rheumatoid
arthritis. Individual cases of hepatitis during parvovirus
B19 infections have been reported (1).
After penetration into the host, parvovirus B19 binds
to glycosphingolipid globoside (Gb4) called antigen P. This
antigen is found in large amount on the surface of erythrocyte
progenitor cells (2.3). Presence of integrin alpha 5 beta 1
co‑receptors and particle K80 which are essential for efficient
virus invasion have been confirmed. Death of infected cells
is a result of lysis or apoptosis (4‑6). Significant role in these
processes plays viral non-structural protein NS1. There are
some opinions claiming that penetration of the virus into
non-permissive cell results in synthesis NS1 protein only, but
does not elicit production of complete virions. Nevertheless,
this protein induces apoptosis of infected cell (7-9).
It is considered that humoral response plays the
most important role in the restriction of parvovirus
infection. Antibodies of class IgM appear in serum
of infected patients after 10 days and subsequently
class IgG is produced, which are targeted both against
capsid proteins as well as against viral structural
proteins VP1 (10). In addition, activated lypmhocytes
CD8 directed against parvovirus epitopes have been
described (11). Individual reports about the role of
lymphocytes CD4 and immunological response of
these cells targeted against parvovirus B19 structural
proteins VP1 and VP2 have been found (10-12).
In the case of hepatitis there is lack of unequivocal
data to determine whether inflammation of this organ is
caused by direct viral acting or by any immunological
mechanism (12).

Zakażenie parwowirusem B19 występuje głównie
w populacji dziecięcej w postaci rumienia zakaźnego
(choroby piątej). Często opisywane są również zachorowania w postaci zapalenia stawów i niedokrwistości,
rzadziej infekcja tym wirusem wiązana jest z toczniem
układowym i reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Opisywane są pojedyncze przypadki zapalenia wątroby w przebiegu zakażenia parwowirusem B19 (1).
Po wniknięciu parwowirusa B19 do organizmu gospodarza patogen wiąże się z globozydem glikosfingolipidów (Gb4) zwanym antygenem P. Antygen ten występuje w znacznej ilości na powierzchni komórek progenitorowych erytrocytów (2,3). Potwierdzono obecność
koreceptorów alfa 5 beta 1 integryn i cząsteczki K80
istotnych dla skutecznej inwazji wirusowej. Śmierć zakażonych komórek następuje w wyniku lizy lub apoptozy (4-6). Istotną rolę w tych procesach odgrywa wirusowe białko niestrukturalne NS1. Są wyrażane opinie,
że wniknięcie wirusa do komórki niepermisywnej dla
parwowirusa skutkuje jedynie syntezą białka NS1, a nie
syntezą pełnych wirionów. Niemniej właśnie to białko
indukuje apoptozę zakażonej komórki (7‑9).
Uważa się, że odpowiedź humoralna odgrywa
najistotniejszą rolę w ograniczeniu infekcji wirusem.
Przeciwciała w klasie IgM pojawiają się w surowicy chorych już po 10 dniach, a następnie tworzą się
w klasie IgG, skierowane zarówno przeciwko białkom
kapsydu, jak i białkom strukturalnym wirusa VP1 (10).
Opisano również aktywowane limfocyty CD8 skierowane przeciwko epitopom parwowirusa B19 (11).
Pojedyncze doniesienia dotyczą roli limfocytów CD4
i odpowiedzi tych komórek skierowanej przeciwko
białkom strukturalnym VP 1 i VP2 parwowirusa B19
(10-12).
Nie ma obecnie jednoznacznych przesłanek określających, czy w zapaleniu wątroby stan zapalny narządu spowodowany jest bezpośrednim działaniem wirusa, czy też mechanizmem immunologicznym (12).

CASE PRESENTATION

OPIS PRZYPADKU

A 35-years old woman, Caucasian race
was admitted to Clinic of Infectious Diseases
and Hepatology at 26/04/2013 due to grade 2
encephalopathy, jaundice, painful muscles and joints

Kobieta 35-letnia rasy kaukaskiej została przyjęta do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii w dniu
26.04.2013 roku z powodu encefalopatii drugiego stopnia, zażółcenia powłok skórnych, dolegliwości bólowych
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and elevation of aminotransferase activity, which
appeared during therapy of chronic hepatitis B with
pegylated interferon alpha 2a. Interferon therapy in
a dose of 180 µg per week was commenced 23 weeks
before that day. During all this time patient did not
report any complaints neither significant biochemical
abnormalities have been noticed with the exception of
decrease of lymphocyte count from 6.5x103 to 3.9x103/
µL. Liver histology assessed before treatment initiation
revealed mild inflammatory activity (grade 2) and mild
fibrosis (grade 2 according to METAVIR scale). No
signs of autoimmune hepatitis or noticeable fatty liver
and other chronic liver disease have been observed. In
12th week of therapy with pegylated interferon alpha
2a a significant decrease of viral replication took place
(from 17834 IU/ml at day 0 to 243 IU/ml at week 12th).

stawowo-mięśniowych i wzrostu aktywności aminotransferaz w trakcie leczenia przewlekłego zapalenia wątroby
typu B interferonem pegylowanym alfa 2a. Leczenie interferonem prowadzone było od 23 tygodni w dawce 180μg
na tydzień. Przez cały okres leczenia chora nie zgłaszała
dolegliwości, nie obserwowano istotnych nieprawidłowości w badaniach biochemicznych z wyjątkiem spadku leukocytów z 6,5x103/μl do 3,9x103/μl. Obraz morfologiczny wątroby oceniony przed rozpoczęciem leczenia wskazywał na aktywność zapalną ocenianą na 2 punkty oraz zasięg włóknienia w zakresie 2 punktów w skali Metavir. Nie
stwierdzono u chorej cech autoimmunologicznego zapalenia wątroby oraz istotnego stłuszczenia. W 12. tygodniu
leczenia interferonem pegylowanym alfa 2a obserwowano
wyraźny spadek replikacji HBV (z 17834 IU/ml w chwili
rozpoczęcia leczenia do 243 IU/ml w 12. tygodniu).

Fig. 1 Erythrocyte level decrease expressed in x106/µL over time and Haemoglobin level decrease expressed in g/dL over time
Ryc.1. Spadek wartości erytrocytów wyrażony w x10^6 w czasie

At the day of admission of the patient a marked
W dniu przyjęcia chorej do Oddziału stwierdzoFig.1
Erythrocyte
level
decrease
expressed
in
x106/µL over
time andcechy encefalopatii w postajaundice, signs of encephalopathy in the form of no zażółcenie
powłok,
disorientation, affect disturbances
as well
cognitive
ci dezorientacji,
zaburzenia afektu oraz zaburzenia
Haemoglobin
levelasdecrease
expressed
in g/dL over time
function abnormalities (incorrect results of star funkcji poznawczych (nieprawidłowe wyniki testów
Ryc.1. Spadek wartości erytrocytów wyrażony w x10^6 w czasie
imaging, labyrinth and clock tests) were observed. odwzorowania gwiazdy, labiryntu i zegara). W badaIn a biochemical work-up a significant increase niach biochemicznych odnotowano istotny wzrost akof activity of liver enzymes was reported: alanine tywności enzymów wątrobowych: aminotransferazy
aminotransferase (ALT) from 54 to 1340 U/L, alaninowej (ALT) z 54 do 1340 IU/l, aminotranferazy
asparagine aminotransferase (AST) from 35 to 980 U/L, asparaginianowej (AST) z 35 do 980 IU/l, gammagammaglutamyltranspeptydase (GGTP) from 85 to glutamylotranspeptydazy (GGTP) z 85 do 603 IU/l.
603 U/L. An elevation of bilirubin concentration from Zarejestrowano również wzrost stężenia bilirubiny
normal value to 254 µmol/L was recorded. An infection z wartości prawidłowych do 254 μlmol/l. Wykluczowith hepatitis virus A (HAV), E (HEV), C (HCV) no zakażenie wirusami zapalenia wątroby A (HAV), E
including negative result for HCV‑RNA, D (HDV), (HEV), C (HCV) – w tym HCV-RNA – D (HDV) oraz
cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus (EBV) and cytomegalowirusem (CMV), wirusem EB (EBV) oraz
human immunodeficiency virus (HIV) was excluded. ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV).
Results of immunological studies did not indicate any Wyniki badań immunologicznych nie wskazywały
autoimmune process. A normal turnout of copper and na autoimmunologiczny proces zapalny. Wykazano
iron was confirmed. In the presence of ambiguous clinical prawidłową gospodarkę miedzią i żelazem. Wobec
picture treatment with pegylated interferon alpha 2a was niejednoznacznego obrazu klinicznego zakończono
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finished. During consecutive days in spite of intensive
hepatoprotective therapy – incorporating into treatment
rifaxymine, lactulose, ornithine preparations – further
increase of encephalopathy (grade 3) and decrease of
erythrocyte count from 4.1x106 to 2.3x106, haemoglobin
concentration from 13.8 g/dL to 9.3 g/dL (Fig. 1) and
platelets count from 124x103 to 47x103 were observed
(Fig. 2).

Leczenie wzw typu B i zakażenia parwowirusem B19

leczenie interferonem pegylowanym alfa 2a. W kolejnych dniach pomimo intensywnej terapii hepatoprotekcyjnej, włączenia preparatu ryfaxyminy, laktulozy,
preparatów ornityny, obserwowano pogłębianie się
encefalopatii (stopień 3), obniżanie się ilości erytrocytów z 4,1x106μl do 2,3x106/μl, hemoglobiny 13,8 g/
dl do 9,3 g/dl (Ryc. 1) oraz spadek liczby płytek krwi
z 124x103/μl do 47x103/μl (Ryc. 2)

Blood platelets values expressed in
x106/µL
200
150
100
50
0

Blood platelets
values expressed
in x106/µL

Fig. 2. Blood platelets count expressed in x106/μl over time
Ryc. 2.Ilość płytek krwi wyrażone w x103/μl w czasie

Fig. 2. Blood platelets count expressed in x106/μl over time

3
W kolejnych dniach obserwowano wystąpienie
During consecutive
days
garland-like
rash
Ryc. 2.Ilość
płyteka krwi
wyrażone w x10
/μl w czasie
appeared localized mainly on trunk and proximal parts girlandowatej wysypki głównie w obrębie tułowia
oraz w części proksymalnej kończyn (Ryc. 3). Woof upper and lower extremities (Fig. 3).
In the presence of a clinical picture (skin lesions, bec obrazu klinicznego wskazującego na koinfekcję
arthritis, hematologic abnormalities) suggesting co- parwowirusem B19 wykonano badania serologiczne,
infection with parvovirus B19 serological work-up potwierdzające obecność przeciwciał w klasie IgM
have been made, confirming a presence of class IgM przeciwko temu wirusowi oraz materiału genetyczneantibodies against this virus as well as subsistence of go parwowirusa B19 (badanie jakościowe) w surowicy
genetic material of parvovirus B19 (PCR qualitative krwi chorej. Jednocześnie zaobserwowano wzrost retest) in serum of the patient. Simultaneously there have plikacji HBV do 8653 IU/ml, zwiększenie aktywności
been observed a rise of HBV replication to 8653 IU/ ALT do 1967 IU/l, AST do 987 IU/l oraz stężenia bilimL, further increase of ALT activity to 1967 U/L, AST rubiny do 325μmol/l.
Wobec braku istotnej poprawy klinicznej i biocheactivity to 987 U/L and bilirubin concentration to 325
µmol/L. A therapy with tenofovir dipivoxil 245mg QD micznej oraz wzrostu replikacji HBV (597631 IU/ml)
was commenced in the face of lack of significant clinical w lipcu 2013 rozpoczęto leczenie tenofovirem dipiand biochemical improvement despite of a vigorous voxilu 245 mg w jednej dawce dobowej. W ciągu kotreatment and escalation of HBV replication (to 597631 lejnych 3 miesięcy stwierdzano remisję objawów, norIU/mL) in June 2013. During three consecutive months malizację aktywności enzymów wątrobowych, morregression of clinical symptoms, normalization of fologii krwi (ALT 29 U/l, AST 22 U/L), prawidłowe
activity of liver enzymes (ALT 29U/L, AST 22U/L), wartości bilirubiny oraz HBV DNA 70 IU/ml. Jednoblood morphology parameters and bilirubin was reported cześnie stwierdzono serokonwersję w postaci obecnoas well as decrease of HBV-DNA level to 70 IU/mL. At ści przeciwciał w klasie IgG skierowanych przeciwko
the same time seroconversion in the form of a presence parwowirusowi B19.
of class IgG antibodies targeted against parvovirus B19
along with disappearance of viral genetic material in
serum of the patient was confirmed.
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DISCUSSION

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Acute hepatitis associated with parvovirus B19
infection is rarely reported in literature. The exact
mechanism, that is responsible for liver damage
during this infection, has not been discovered yet. In
connection with the case described above there are
some questions arisen, but unfortunately we are not
able to answer them. First and the most important
inquiry – did treatment with pegylated interferon alpha
2a modify the course of parvovirus B19 infection or
had HBV co-infection direct influence on unusually
eventful course of infection? And last but not least –
did tenofovir application could simultaneously restrict
HBV and parvovirus B19 replication, significantly
improving patient’s state? In the opinion of the author
all mentioned above issues would require further
investigations.

Ostre zapalenie wątroby związane z zakażeniem
parwowirusem B19 jest rzadko opisywane w literaturze. Mechanizm, dzięki któremu zakażenie tym wirusem może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nie
został wyjaśniony. W związku z opisanym przypadkiem istnieje kilka pytań, na które nie możemy odpowiedzieć: Czy leczenie interferonem pegylowanym
alfa 2a zmodyfikowało przebieg zakażenia parwowirusem B19, czy też koinfekcja HBV miała bezpośredni
wpływ na niezwykle burzliwy przebieg zakażenia. Ponadto, czy zastosowanie tenofowiru mogło jednocześnie ograniczyć replikację HBV i parwowirusa B19,
wpływając istotnie na stan kliniczny chorej.
Powyższe zagadnienia będą wymagały dalszych
badań.

REFERENCES
1. Pickering L, Backer C, Kimberlin D, i in. The
American Academy of Pediatrics Committee on
Infectious Diseases: Parvovirus B19. Red Book:
Report of the Committee on Infectious Diseases.
American Academy of Pediatrics, Elk Grove
Village, IL, USA, 2009: 491-494.
2. Diaz F, Collazos J. Hepatitis dysfunction due to
parvovirus B19 infection. J Infect Chemother
2000;6:63-64.
3. Rauff B, Idrees M, Shah A, i in. Hepatitis associated
aplastic anemia: a review. Vir Journal 2011;8:87-88.
4. Poole B, Karetnyi Y, Naides S. Parvovirus
B19-induced apoptosis of hepatocytes. J Virol
2004;78:7775-7783.
5. Poole B, Zhou J, Grote A, I in. Apoptosis of
liver-derived cells induced by parvovirus B19
nonstructural protein. J Virol 2006;80:4114-4121.
6. Krygier DS. Parvovirus B19 induced hepatic
failure in an adult requiring liver transplantation.
World J Gastroenterol 2009;15:4067-4069.
7. Gonzalez JM, Lalastra CS, Gisomero F, I in. An
exceptional cause of acute hepatitis in an adult:
parvovirus B19. J Gastroenterol and Hepatol
2012;35:697-699.
8. Hatakka A, Klein J, He R, i in.. Acute hepatitis as
a manifestation of parvovirus B19 infection. J Clin
Microbiol 2011;49:3422-3424.

448

9. Sun J, Zang C, Jia Z. Association of parvovirus
B19 infection with acute icteric hepatitis in adults.
Scan J Inf Diseases 2011;43:547-549.
10. Mogensen T, Jensen J, Hamilton-Dutoit S, i in..
Chronic hepatitis caused by persistent parvovirus
B19 infection. BMC Infectious Diseases
2010;10:246.
11. Krygier D, Steinbrecher U, Petric M. Parvovirus
B19 induced hepatic failure in an adult requiring
liver transplantation. World J Gastroenterol
2009;15:4067-4069.
12. Toan N, Song L, Kremsner P. Co-infection of
human parvovirus B19 in Vietnamese patiens with
chronic hepatitis B or hepatitis C infection. J of
Gastroent and Hepat 2005;20:733-738.
Received: 7.05.2016
Accepted for publication: 21.06.2016
Otrzymano: 7.05.2016 r.
Zaakceptowano do publikacji: 21.06.2016 r.
Address for correspondence:
Adres do korespondencji:
Barbara Sobala-Szczygieł
Department and Clinical Ward of Infectious Diseases
Medical University of Silesia
Bytom, Al.Legionów 49, Bytom
Tel. 32 2819242
E-mail: sobala.szczygiel@op.pl

Problems of infections / Problemy zakażeń
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ABSTRACT
BACKGROUND. The objective of this study was to determine epidemiological rates of hospital-acquired pneumonia (HAP) in the Polish ICU and direct costs associated with excess length of stay incurred by the hospital.
MATERIAL AND METHODS. The studied data concern patients hospitalized in the years 2010–2012 in
a 9-bed ICU of a multi-profile hospital in the Małopolskie Province. Centers for Disease Control and Prevention
diagnostic criteria were the basis for the development of definitions of infections.
RESULTS. HAP developed in 34 patients, of which 94.1% were cases associated with the use of mechanical
ventilation. Cumulative incidence of HAP was 5.74%, and incidence density amounted to 3.00‰.
Median length of stay of patients with HAP amounted to 36 days and this value was more than twenty percent
higher than in the case of other forms of infection (27 days), and almost three times higher than in patients without infections (14 days).
Annually, costs associated with the excess hospitalization of patients with this form of infection should be evaluated at over PLN 300,000 (72.290€) per hospital; average per patient is PLN 29,106 (7013€).
CONCLUSIONS. HAP is one of the most common hospital-acquired infections in intensive care units. It is
connected with the greatest additional costs for hospital comparing to other forms of HAIs. For patients, the occurrence of HAP in ICU patients involves the highest risk of death.
Detailed, targeted studies concerning financial burden of HAI in Poland should be performed.
Key words: hospital acquired pneumonia, costs of hospital infections, surveillance of hospital infections, intensive care units
STRESZCZENIE
WSTĘP. Celem niniejszej pracy było ustalenie współczynników epidemiologicznych szpitalnych zapaleń płuc
(PNEU) na polskim oddziale intensywnej terapii oraz oszacowanie kosztów związanych z przedłużonym z tego
powodu pobytem pacjentów w szpitalu.
MATERIAŁ I METODY. Dane wykorzystane do analizy pochodziły z 9-łóżkowe oddziału intensywnej terapii
wieloprofilowego szpitala w województwie małopolskim i dotyczyły lat 2010-2012.
Zakażenia rozpoznawane były w oparciu o definicje i kryteria rozpoznawania opracowane na podstawie zaleceń CDC.
WYNIKI. PNEU wystąpiło u 34 pacjentów, z których 94,1% pacjentów było mechanicznie wentylowanych.
Współczynnik zachorowalności skumulowanej wyniósł 5,74%, a gęstości zachorowalności - 3.00‰.
Mediana długości pobytu pacjentów z PNEU wyniosła 36 dni i była o dwadzieścia procent wyższa niż w przypadku innych zakażeń oraz prawie trzykrotnie wyższa niż pobyt pacjentów bez zakażeń (14 dni).
W skali roku, koszty związane z przedłużoną hospitalizacją pacjentów z tą formą zakażenia należy szacować na
około 300 000 PLN (72 290 euro dla oddziału, a przeciętnie na jednego pacjenta na 29 106 PLN (7013 euro).
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WNIOSKI. PNEU jest jednym z najczęściej występujących zakażeń w oddziałach intensywnej terapii. Skutkiem wystąpienia tej formy zakażenia są dodatkowe koszty wyższe w porównaniu z innymi zakażeniami. Dla
pacjentów powikłanie w postaci PNEU wiąże się z wyższym ryzykiem zgonu.
W celu określenia skutków ekonomicznych zakażeń szpitalnych w Polsce niezbędne jest przeprowadzenie
dodatkowych celowanych badań.
Słowa kluczowe szpitalne zapalenia płuc, koszty zakażeń szpitalnych, rejestracja zakażeń szpitalnych, oddziały
intensywnej terapii
BACKGROUNDS

WSTĘP

Healthcare-associated infections, including hospital-acquired infections (HAI), are among the most
common adverse events in healthcare. On the basis of
prevalence research, it is estimated that healthcare-associated infections affect from 3.5% to 9% of patients
hospitalized in Europe (1). Epidemiological, morbidity, and prevalence rates are characterized by significant
diversity and are derived from the patient population
and the local conditions of hospital care organization
(diversity between individual countries, as well as regional, or even between hospitals) (2).
Consequences of healthcare-associated infections
are decreased quality of services, delayed patient recovery, and even death. In most cases, a hospital-acquired infection is linked with prolonged hospitalization, and in turn, additional costs incurred primarily by
hospitals, but also by patients and their families, and
the cost borne by society as a whole (3, 4, 5).
An exceptionally high risk of developing healthcare-associated infections concerns patients treated in
intensive care units. Among infections reported in intensive care units, ventilator-associated pneumonia accounts for 30% to 50% of cases and the corresponding
mortality rate is estimated at 10%–30% (6).
Research in the field of epidemiology and costs
(mainly direct ones) of hospital-acquired infections
have been carried out for many years in the United
States and Western Europe. In Poland, epidemiology
of healthcare-associated infections has been described
comprehensively through the registration programs of
the Polish Society of Hospital Infections (7, 8). This
topic was also the subject of other studies (9, 10). Although analyses on costs associated with hospital-acquired infections in Poland are literally single as far, it
is a matter of extreme importance not only for research
purposes but also as an element of studies in the field
of Pharmacoeconomics (11, 12, 13). Knowledge of the
costs of healthcare-associated infections is essential to
assess the effectiveness of individual procedures preventing infections as well as comprehensive control
programs (14).
Applicability of results of research in this field
conducted in other countries is significantly limited
due to the differences in the organization of providing

Zakażenia związane z opieką zdrowotną, w tym zakażenia szpitalne, należą do najczęściej występujących
zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia. Na podstawie badań chorobowości szacuje się, że zakażenia szpitalne dotyczą od 3.5% do 9% pacjentów hospitalizowanych
w Europie (1). Współczynniki epidemiologiczne – zachorowalność oraz chorobowość cechują się znacznym zróżnicowaniem i są pochodną populacji pacjentów oraz lokalnych uwarunkowań organizacji opieki szpitalnej (zróżnicowanie zarówno pomiędzy poszczególnymi krajami, jak
i regionalne, czy nawet pomiędzy szpitalami). Zakażenia
szpitalne stanowią szczególne zagrożenie dla pacjentów
operowanych oraz dla pacjentów leczonych w oddziałach
intensywnej terapii. Najistotniejsze z punktu widzenia epidemiologii oraz skutków formy zakażeń szpitalnych to zakażenia miejsca operowanego, zakażenia układu moczowego, zakażenia krwi oraz zapalenia płuc (2).
Skutki zakażeń szpitalnych to obniżenie jakości świadczonych usług, opóźniony powrót do zdrowia pacjentów, a nawet zgon. W większości przypadków zakażenie
szpitalne wiąże się z przedłużoną hospitalizacją, a zatem
z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przede wszystkim
przez szpitale, ale także przez pacjentów i ich rodziny oraz
z kosztami ponoszonymi przez całe społeczeństwo (3-5).
Szczególnie wysokie ryzyko rozwoju zakażeń szpitalnych dotyczy pacjentów leczonych w oddziałach intensywnej terapii. Wśród zakażeń odnotowywanych w oddziałach
intensywnej terapii, zapalenia płuc, związane z mechaniczną wentylacją, stanowią od 30% do 50%, związana z nimi
śmiertelność szacowana jest na 10%-30% (6).
Według wyników analiz przeprowadzonych w innych krajach, szpitalne zapalenia płuc w oddziałach intensywnej terapii pociągają za sobą najwyższe koszty
związane z dodatkową hospitalizacją i leczeniem.
Badania w obszarze epidemiologii oraz kosztów
(głównie bezpośrednich) zakażeń szpitalnych prowadzone są od wielu lat w Stanach Zjednoczonych oraz Europie
Zachodniej. W Polsce epidemiologia zakażeń szpitalnych
kompleksowo opisana została dzięki programom rejestracji Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych (7, 8), temat ten stanowił także przedmiot innych badań (9, 10). Jednak analizy dotyczące kosztów związanych z zakażeniami
szpitalnymi w polskich warunkach są jednostkowe, choć
jest to kwestia niezwykle istotna nie tylko z poznawczego
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medical services and the level of economic development of individual countries (2, 15).
It is also characteristic of research in the field of
hospital infection control that any analysis, either epidemiological or of the costs, should take into account
diverse forms of infection. This is conditioned by different risk factors, the course, and therefore, consequences.
The objective of this study was to:
- determine epidemiological rates of hospital-acquired pneumonia (HAP) in the Polish ICU, including rates of cumulative incidence, incidence
density, and mortality
- determine etiological agents of HAP and its influence on additional length of stay in the ICU and
in-hospital mortality
- determine the extension of stay of patients with
HAP and associated direct costs incurred by the
hospital.

Zachorowalność… koszty przedłużonej hospitalizacji

punktu widzenia, ale także jako element opracowań z zakresu farmakoekonomiki (11, 12, 13). Znajomość kosztów
zakażeń szpitalnych jest niezbędna dla oceny efektywności
pojedynczych procedur zapobiegających zakażeniom, ale
i kompleksowych programów kontroli (14).
Możliwości zastosowania wyników badań w tym
zakresie prowadzonych w innych krajach są znacznie ograniczone, ze względu na różnice w organizacji
świadczenia usług medycznych oraz poziomu ekonomicznego poszczególnych krajów (2, 15).
Charakterystyczne dla badań w obszarze kontroli
zakażeń szpitalnych jest również to, że wszelkie analizy, zarówno epidemiologiczne, jak i kosztów powinny
uwzględniać zróżnicowanie form zakażeń, co uwarunkowane jest odmiennymi czynnikami ryzyka, przebiegiem, a zatem i skutkami.
Celem niniejszego badania było:
- określenie współczynników epidemiologicznych
zapaleń płuc (PNEU) w polskim oddziale intensywnej terapii, w tym współczynników: zachorowalności skumulowanej, gęstości zachorowalności
oraz śmiertelności
- określenie czynników etiologicznych zapaleń płuc
- określenie przedłużenia pobytu pacjentów z zapaleniami płuc oraz związanych z tym kosztów bezpośrednich ponoszonych przez szpital.
MATERIAŁ I METODY

MATERIAL AND METHODS
The studied data concern patients hospitalized in
the years 2010–2012 in a 9-bed intensive care unit of
a multi-profile specialist hospital in the Małopolskie
Province. The intensive care unit is one of the 22 wards
of the following medical specialties: radiotherapy,
pediatric surgery, general surgery, oncological surgery,
pediatric, gynecology and obstetric with gynecological
oncology, cardiology, neurosurgery, neonatology with
neonatology intensive care, ophthalmology, otolaryngology, orthopedic and traumatology, urology, internal
medicine, internal medicine and toxicology, clinical
oncology with chemotherapy, neurology, emergency,
addiction treatment and rehabilitation. All these wards
give a total number of 670 beds.
In order to determine epidemiological rates as
well as to evaluate the excess length of stay and consequently additional costs, patients staying in the unit
shorter than 2 days were excluded from the study (due
to definition criteria of hospital-acquire infections).
Cases of healthcare-associated infections were
detected using active methods by the infection control team, in collaboration with the staff of the unit.
CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
diagnostic criteria were the basis for the development

Dane będące przedmiotem analizy dotyczą pacjentów
hospitalizowanych w latach 2010-2012 w 9 łóżkowym
oddziale intensywnej terapii szeroko profilowego specjalistycznego szpitala w województwie małopolskim. Oddział
intensywnej terapii jest jednym z 22 oddziałów następujących specjalności: radioterapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, pediatria, ginekologia i położnictwo, onkologia, kardiologia, neurochirurgia,
neonatologia z intensywną terapią noworodka, okulistyka,
otolaryngologia, ortopedia i traumatologia, urologia, interna, interna i toksykologia, onkologia kliniczna z chemioterapią, neurologia, medycyna ratunkowa, oddział leczenia
uzależnień oraz rehabilitacja. Łączna liczba łóżek w szpitalu to 670. Dla wyznaczenia współczynników zachorowalności skumulowanej oraz gęstości zachorowalności wzięto
pod uwagę wszystkich pacjentów leczonych w oddziale
w analizowanym okresie.
Przypadki zakażeń szpitalnych wykrywane były
metodą czynną przez zespół kontroli zakażeń we współpracy z personelem oddziału. Stosowano definicje zakażeń opracowane na podstawie kryteriów rozpoznawania CDC (Center of Diseases Control and Prevention).
W grupie pacjentów z zakażeniami i kontrolnej bez
zakażeń wyodrębniono najważniejsze czynniki determinujące długość pobytu w OIT, takie jak: wiek, płeć,
choroba podstawowa oraz schorzenia współistniejące.
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of definitions of infections that were employed. In the
group of patients with infections and control without
infections, the most important factors determining the
length of ICU stay, such as, age, sex, underlying disease, and coexisting conditions were chosen.
A wide range of principal diagnoses (ICD-10), the
underlying diseases causing the patients’ stay in the
ICU, were classified into 10 categories, which group
the diagnoses related to the disorders of individual systems. A similar classification procedure was applied for
additional diagnoses related to concomitant diseases.
The distinguished categories were the following:
K – cardiovascular diseases, O – respiratory tract diseases, T – gastrointestinal tract diseases, U – trauma, Z
– infectious diseases and infections, C – tumors, CUN
– central nervous system diseases, K-S – musculoskeletal diseases, M – endocrine system diseases, N – kidney diseases.
All data employed in the analysis were data recorded by the hospital routinely under provisions of
the Polish law concerning patient hospitalization. Data
for the analysis were rendered anonymous.
The connection between the PNEU patients’ hospitalization and the etiological agent was examined. Identification of etiological agents was obtained by microbiological testing performed in the form of classical culture
methods conducted mainly on samples obtained from
bronchoalveolar lavage . Statistical analysis was based on
the chi-square test, Fisher’s exact test, or Mann–Whitney
U test, depending on the type of variables.
The average cost per day in the ICU was based on
data from the National Health Fund [16]. Alongside
costs expressed in Polish zlotys, costs expressed in
Euros were given, taking into account the following
conversion rate: 1 Euro = PLN 4.15.

Szeroki zakres rozpoznań głównych (ICD-10) –
choroby podstawowej będącej przyczyną pobytu pacjenta w OIT sklasyfikowano w 10 kategorii, grupujących rozpoznania odnoszące się do schorzeń poszczególnych układów. Podobną procedurę klasyfikacji zastosowano dla rozpoznań dodatkowych, odnoszących
się do chorób towarzyszących.
Wyodrębnione kategorie to: K – choroby układu
krążenia, O – choroby układu oddechowego, T – choroby układu pokarmowego, U – urazy, Z – choroby
zakaźne i zakażenia, C – nowotwory, CUN – choroby
centralnego układu nerwowego, K-S – choroby układu
mięśniowo-szkieletowego, M – choroby układu wydzielania wewnętrznego, N – choroby nerek.
Wszystkie dane wykorzystane w niniejszej analizie były danymi rejestrowanymi przez szpital rutynowo w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy odnoszące się do hospitalizacji pacjentów. Dane dla celów
analizy zostały anonimizowane.
Przy ocenie przedłużenia pobytu w związku z wystąpieniem zapalenia płuc, a także dla zbadania korelacji pomiędzy zakażeniem a ryzykiem zgonu, pominięto pacjentów przebywających w oddziale krócej niż
2 dni, dla zapewnienie ostrożności przy szacowaniu
wymienionych parametrów.
Zbadano związek pomiędzy długością pobytu pacjentów z zapaleniami płuc z uwzględnieniem czynników
etiologicznych, które ustalono na podstawie wyników
badań bakteriologicznych wykonanych w laboratorium
szpitalnym, przeprowadzanych klasycznymi metodami
hodowlanymi. Analizę statystyczną przeprowadzono
w oparciu o test chi2 lub test dokładny Fishera oraz test
Manna-Whitney’a, w zależności od rodzaju zmiennych.
Średni koszt osobodnia w OIT ustalono na podstawie
danych Narodowego Funduszu Zdrowia (16). Obok wartości kosztów z PLN podano koszty w euro, uwzględniając następujący przelicznik: 1 euro = 4.15 PLN.

RESULTS

WYNIKI

592 patients were admitted to the unit in the analyzed period. Their total hospital stay amounted to
11,485 days. In the analyzed period, 499 patients were
hospitalized over 2 days, including 205 (41.1%) women and 294 (58.9%) men.
A total of 82 cases of hospital-acquired infections
were recorded. In most cases, one form of infection developed in patients staying in the unit (58.5%). Nearly
one-fourth of the patients experienced two forms of infection, and in 11.0%, there were three. The most common were bloodstream infections (BSI) – 45.1% and
hospital-acquired pneumonia (HAP) – 41.5%.
Hospital-acquired pneumonia developed in 34 patients, of which 94.1% were cases associated with the use
of mechanical ventilation. Cumulative incidence of HAP
was 5.74%, and incidence density amounted to 3.00‰.

W analizowanym okresie przyjęto do oddziału
592 pacjentów, których łączna hospitalizacja wyniosła
11 485 osobodni. Szpitalne zapalenie płuc wystąpiło
u 34 pacjentów, z których 94,1% to przypadki związane ze stosowaniem mechanicznej wentylacji. Współczynnik zachorowalności skumulowanej dla PNEU
wyniósł 5,74%, a gęstość zachorowalności 2,96‰.
W analizowanym okresie powyżej 2 dni hospitalizowanych było 499 pacjentów, w tym 205 (41,1%)
kobiet oraz 294 (58,9%) mężczyzn.
Zarejestrowano łącznie 82 przypadki zakażenia szpitalnego. W większości przypadków, podczas pobytu na
oddziale u pacjentów doszło do rozwoju jednej formy
zakażenia (58,5%). U prawie jednej czwartej z grupy pacjentów wystąpiły dwie formy zakażeń, a u 11,0% - trzy.
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Patients who developed HAI during their hospitalization in the ICU, stayed in the unit over twice as
long as patients without infections: median length of
stay 32 vs. 14 days (p<0.0001). There were no statistically significant differences in age, sex, and mortality
of patients who developed hospital-acquired infection
as compared to those whose hospitalization did not
involve complications. The development of infection
was significantly influenced by the reason for admission – underlying disease, which put the patients in the
ICU, in contrast to coexisting diseases (Tab. I).

Najczęściej występowały zakażenia krwi (ZUK) – 45.1%
oraz zapalenia płuc 41.5%. Pacjenci, u których w trakcie
pobytu na oddziale doszło do rozwoju zakażenia szpitalnego przebywali w oddziale ponad dwukrotnie dłużej niż
pacjenci bez zakażeń – mediana długości pobytu 32 vs.
14 dni (p<0,0001). Nie odnotowano znamiennych statystycznie różnic w wieku, płci i śmiertelności pacjentów,
u których wystąpiło zakażenia szpitalne w porównaniu
do tych, których hospitalizacja nie była nim powikłana.
Na wystąpienie zakażenie istotny wpływ miał powód
przyjęcia – choroba zasadnicza, z powodu której pacjent
trafił na OiT, w odróżnieniu do chorób współistniejących.
Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli I.

Table I. Characteristics of patients with infections vs. without infection
Tabela I. Charakterystyka pacjentów z zakażeniami vs. bez zakażeń
Hospital-acquired infection
Independent variable
none (N=417)
occurred (N=82)
Age (median (Q1-Q3))
64 (46-76)
61.5 (49-75)
Days of hospital stay (median (Q1-Q3))
14 (7-26)
32 (20-56)
N
%
N
%
Death
114
79.2%
30
20.8%
Discharge from the ward
303
85.4%
52
14.6%
Sex
Woman
176
85.9%
29
14.1%
Man
241
82.0%
53
18.0%
Principal diagnosis
C, CUN, K-S, M, N (one category for
diagnoses where infection accounted for 5
% at the most)
K
O
T
U
Z
Number of additional diagnoses
0
1
2
3
Q1 - 1 quartile; Q3 - 3 quartile

91

96.8%

3

3.2%

138
93
16
55
24

78.4%
87.7%
88.9%
71.4%
85.7%

38
13
2
22
4

21.6%
12.3%
11.1%
28.6%
14.3%

190
156
65
6

87.6
81.7
77.4
85.7

27
35
19
1

12.4
18.3
22.6
14.3

p
0.494
<0.0001
0.091
0.250

<0.001

0.119

K – cardiovascular diseases, O – respiratory tract diseases, T – gastrointestinal tract diseases, U – trauma, Z – infectious
diseases and infections, C – tumors, CUN – central nervous system diseases, K-S – musculoskeletal diseases, M – endocrine
system diseases, N – kidney diseases.

A thorough analysis of the data focused on the extension of patients’ stay in the unit demonstrated that
HAP cases prolonged the patients’ stay in the ICU to
the greatest extent.
Median length of stay of patients with HAP
amounted to 36 days and this value was more than
twenty percent higher than in the case of other forms of
infection (27 days), and almost three times higher than
in patients who did not develop any form of healthcare-associated infection (14 days). Detailed data are
presented in Table II.

Dokładna analiza danych ukierunkowana na przedłużenie pobytu pacjentów na oddziale i związane z tym koszty wykazała, że powikłanie w postaci zapalenia płuc w największym stopniu wydłużało pobyt pacjentów w OiT.
Mediana długości pobytu pacjentów z PNEU wyniosła 36 dni i było to o ponad dwadzieścia procent
dłużej niż w przypadku innych form zakażeń (27 dni)
oraz prawie trzykrotnie dłużej niż u pacjentów, u których nie doszło do rozwoju żadnej formy zakażenia
szpitalnego (14 dni) (Tab. II).
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Table II. Length of stay in the ICU and deaths – patients with HAP vs. patients with other forms of hospital-acquired
infections and without infections
Tabela II. Długość pobytu w OiT oraz zgony pacjentów z zapaleniami płuc vs. pacjentów z innymi formami zakażeń oraz
bez zakażeń
Death
Discharge
N=144
N=355
Infection type
Median Q1 Q3 Min Max
p
p
N
%
N
%
HAP
14
7
26
3
226
17
11.8%
17
4.8%
Other HAI
36
22
68
6
125 <0.0001
13
9.0%
35
9.9% 0.019
None
27
19
40
10
120
114
79.2%
303
85.4%
PNEU etiological agent
Acinetobacter
28
15
51
7
80
4
23.5%
4
23.5%
baumannii
Klebsiella
37
25
64
22
102
3
17.6%
2
11.8%
pneumonia
Other Gram(-)
42
19
77
18
125
5
29.4%
1
5.9%
bacilli
0.527
0.242
Staphylococcus
40
20
49
6
52
0
4
23.5%
aureus
Candida spp.
14
14
14
14
14
0
1
5.9%
Poly-etiological
56
32
68
20
71
3
17.6%
2
11.8%
Different etiological
factors isolated in
72
33
87
27
124
2
11.8%
3
17.6%
subsequent test
Q1 - 1 quartile; Q3 - 3 quartile
K – cardiovascular diseases, O – respiratory tract diseases, T – gastrointestinal tract diseases, U – trauma, Z – infectious
diseases and infections, C – tumors, CUN – central nervous system diseases, K-S – musculoskeletal diseases, M – endocrine
system diseases, N – kidney diseases.

The length of stay of patients with HAP, taking into
account its etiology, was subjected to analysis. The proportion of isolated etiological agents is shown in Table
III. The highest median length of stay of 72 days was
recorded in HAP cases where in subsequent microbiological tests different etiological factors were isolated
and 56 days - in those in whom more than one etiological agents (poly-etiological) were isolated. However,
PNEU etiology was not a statistically significant factor
influencing the length of hospital stay (Tab. II).
Among HAP patients, statistically significant higher
mortality was also recorded in comparison with discharged
HAP patients (11.8% vs. 4.8%) than in patients with other
forms of infection (9.0% vs. 9.9%) or without infection
(79.2% vs. 85.4%), but the etiological agent was not a factor that significantly determined mortality (Tab. III).

Długość pobytu pacjentów z PNEU z uwzględnieniem jego etiologii oraz udział procentowy izolowanych czynników etiologicznych przedstawiono w tabeli II. Najwyższe mediany pobytu – 72 dni, odnotowano
u pacjentów, u których do zapalenia płuc dochodziło
więcej niż jeden raz w trakcie pobytu na oddziale oraz
56 dni – u takich, u których izolowano więcej niż jeden czynnik etiologiczny. Jednak etiologia PNEU nie
była czynnikiem istotnie statystycznie wpływającym
na długość pobytu na oddziale (Tab. II).
Wśród pacjentów z PNEU odnotowano także istotnie
wyższą śmiertelność w porównaniu do pacjentów z PNEU
wypisanych (11,8% vs. 4,8%) niż u pacjentów z zakażeniami innych form (9,0% vs. 9,9%) lub bez zakażeń (79,2%
vs. 85,4%), choć czynnik etiologiczny także nie był czynnikiem istotnie determinującym śmiertelność (Tab. III).

Table III. PNEU etiological agents of the patients registered in the intensive care unit
Tabela III. Czynniki etiologiczne zapaleń płuc zarejestrowanych u pacjentów oddziału intensywnej terapii

Etiological agent
Acinetobacter baumannii
Klebsiella pneumoniae
Other Gram(-) bacilli
Staphylococcus aureus
Candida spp.
Polyetiological
Different etiological factors isolated in subsequent test
Total
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N
8
5
6
4
1
5
5
34

%
23.5
14.7
17.6
11.8
2.9
14.7
14.7
100.0
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Occurrence of HAP in patients of the analyzed ward
significantly contributed to the prolongation of the hospital
stay (Tab. IV). The relative risk of prolonged stay in the
ICU due to HAP was 2.19 times grater than for patients
without any infection (95% CI: 1.80-1.95), and grater than
the risk of analogous values for other forms of infections
(Tab. V). But variables determining the length of stay in
the present study also include age (every 10 years), sex
(men vs. women - IRR 1.19 (95%CI 1.14-1.23, p<0.0001),
principal diagnosis of disease for a patient (for respiratory
system diseases, gastrointestinal system diseases, trauma
patients and infectious disease and infections), as well as
the fact of occurrence of three or more forms of infection
per patient (IRR 2.66 (95%CI 2.44 – 2.82, p<0.0001). Detailed data are presented in (Tab. IV).

Zachorowalność… koszty przedłużonej hospitalizacji

Wystąpienie zapalenia płuc u pacjentów analizowanego oddziału istotnie przyczyniało się do
przedłużenia pobytu w szpitalu (Tab. IV). Ryzyko
przedłużenia pobytu w OiT pacjentów z PNEU było
2,19 razy wyższe niż pacjentów bez zakażeń (95%
CI: 1,80 – 1,95) oraz wyższe niż analogiczne ryzyko
związane z innymi formami zakażenia (tabela IV).
Długość pobytu w oddziale determinowały także
inne analizowane w niniejszym badaniu zmienne,
takie jak: wiek (przedziały wiekowe co 10 lat), płeć
(mężczyźni vs. kobiety – IRR 1,19 (95% CI 1,14-1,12,
p<0,0001)), podstawowe rozpoznanie choroby u pacjenta, także fakt wystąpienie trzech lub więcej form
zakażeń u jednego pacjenta (IRR 2,66 (95%CI 2,442,82, p<0,0001)).

Table IV. Univariate models for risk of prolongation of hospitalization and death among patients with HAP vs. others
Tabela IV. Jednoczynnikowa analiza ryzyka przedłużenia hospitalizacji oraz zgonu pacjentów z zapaleniami płuc vs.
pozostali pacjenci
Prolongation of hospitalization
Death
Independent variable
IRR(95% CI)
p
OR(95% CI)
p
Hospital-acquired infection
1.87(1.80-1.95)
<0.0001
1.53(0.93-2.52)
0.093
Pneumonia vs. no infection
2.19 (2.08-2.31)
<0.0001
2.66 (1.31-5.84)
0.009
Other infection_not pneumonia vs. no
1.65 (1.57-1.74)
<0.0001
0.99 (0.50-1.93)
0.970
infection
Number of infections
1 HAI vs. no infections
1.55 (1.47-1.64)
<0.0001
1.21 (0.63-2.31)
0.567
2 HAI vs. no infections
2.09 (1.95-2.25)
<0.0001
1.55 (0.60-4.04)
0.369
3 and more HAI vs. no infections
2.62 (2.44-2.82)
<0.0001
3.04 (1.08-8.57)
0.036
Age (every 10 years)
0.98 (0.97-0.99)
<0.0001
1.12 (1.01-1.24)
0.038
Men vs. women
1.19 (1.14-1.23)
<0.0001
1.01 (0.68-1.49)
0.975
Principal diagnosis
K vs K-S, M, N, CUN, C
1.02 (0.97-1.08)
0.423
19.30(8.01-46.49)
<0.0001
O vs K-S, M, N, CUN, C
1.26 (1.19-1.34)
<0.0001
2.05(0.74-5.63)
0.164
T vs K-S, M, N, CUN, C
1.77(1.62-1.93)
<0.0001
4.19 (4.05-16.74)
0.043
U vs K-S, M, N, CUN, C
1.44 (1.36-1.53)
<0.0001
3.85 (1.43-10.39)
0.008
Z vs K-S, M, N, CUN, C
1.12 (1.02-1.22)
0.013
3.19 (0.89-11.38)
0.074
p-Significance; OR=Odds ratio, 95%CI - 95% Confidence interval, IRR=Relative risk
K – cardiovascular diseases, O – respiratory tract diseases, T – gastrointestinal tract diseases, U – trauma, Z – infectious
diseases and infections, C – tumors, CUN – central nervous system diseases, K-S – musculoskeletal diseases, M – endocrine
system diseases, N – kidney diseases.

Multivariate analysis confirmed that hospital acquired
infections were independent risk factors for excess length
of stay in the ICU and that relative risk for HAP were
grater than for other forms of infections (Tab. IV). However, HAP was not a risk factor for increased in-hospital
mortality, as well as number of infections or patients’ age.
Independent risk factor for increase in-hospital mortality
was the primary diagnosis for hospitalization in the ICU.
The risk of death in the ICU was almost 20 times grater
for patients with cardiovascular diseases comparing with
others (OR – 19.3; 95%CI (7.89-47.20) (Tab. V).

Analiza wieloczynnikowa potwierdziła, że zakażenie szpitalne stanowiło niezależny czynnik ryzyka
przedłużenia pobytu w OiT, a ryzyko względne dla
HAP było większe niż dla innych form zakażeń (Tabela V). Jednakże HAP nie stanowił czynnika ryzyka
śmiertelności, podobnie jak liczba zakażeń oraz wiek
pacjentów. Niezależnym czynnikiem zwiększającym
ryzyko śmiertelności była choroba podstawowa, stanowiąca powód przyjęcia do OiT. Ryzyko zgonu było
prawie 20 razy wyższe u pacjentów przyjętych z powodu chorób układu krążenia, w porównaniu z pozostałymi (OR - 19,3; 95%CI(7,89-47,20) (Tab. V)..
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Table V. Multivariate models for risk of prolongation of hospitalization and death among patients with HAP vs. others
Tabela V. Wieloczynnikowa analiza ryzyka przedłużenia hospitalizacji oraz zgonu pacjentów z zapaleniami płuc vs.
pozostali pacjenci
Prolongation of hospitalization
Death
Independent variable
IRR(95% CI)
p
OR(95% CI)
p
Hospital-acquired infection
1.67(1.50-1.95)
<0.0001
Pneumonia vs. no infection
1.92 (1.79-2.06)
<0.0001
2.04 (0.77-5.43)
0.15
Other infection_not pneumonia vs. no infection
1.61 (1.53-1.70)
<0.0001
Number of infections
1 or 2 HAI vs. no infections
1.58 (1.50-1.68)
<0.0001
3 and more HAI vs. no infections
2.79 (2.49-3.13)
<0.0001
1.07 (0.27-4.21)
0.93
Age (every 10 years)
0.99 (0.98-0.99)
0.01
1.00 (0.88-1.14)
0.96
Men vs. women
1.11 (1.07-1.15)
<0.0001
Principal diagnosis
K vs K-S, M, N, CUN, C
19.30 (7.89-47.20)
0.00
O vs K-S, M, N, CUN, C
1.17 (1.10-1.24)
<0.0001
T vs K-S, M, N, CUN, C
1.71 (1.57-1.87)
<0.0001
4.43 (1.10-17.89)
0.04
U vs K-S, M, N, CUN, C
1.15 (1.01-1.22)
0.36
3.83 (1.38-10.59)
0.01
Z vs K-S, M, N, CUN, C
1.11 (1.07-1.15)
<0.0001
p- Significance; OR= Odds ratio, 95%CI - 95% Confidence interval, IRR= Relative risk
K – cardiovascular diseases, O – respiratory tract diseases, T – gastrointestinal tract diseases, U – trauma, Z – infectious
diseases and infections, C – tumors, CUN – central nervous system diseases, K-S – musculoskeletal diseases, M – endocrine
system diseases, N – kidney diseases.

Comparison of median length of stay of patients
with HAP (36 days) and patients without infections
(14 days), enables us to estimate average prolongation
of stay of a patient with HAP in the ICU, which in
this case amounted to 22 days (table II). In the three
years of observation of the ward, HAP developed in 34
patients which means that the total extension of stay
may be estimated at 748 days (the analysis excluded
patients treated in the unit shorter than 48 h or less in
order to avoid undervaluation of the median stay of
patients without infection). According to data from the
National Health Fund, refund value per day of stay in
the intensive care units of the Małopolskie Province
in 2011 amounted to PLN 1,322.83 (319€), which, for
the analyzed unit, is equal to PLN 989,477 (238,428€)
representing the cost of prolonged hospitalization of
patients with HAP. Annually, costs associated with the
extension of stay of patients with this form of infection
should be evaluated at over PLN 300,000 (72.290€) per
hospital; average per patient is PLN 29,106 (7013€).

Porównanie mediany długości pobytu pacjentów
z PNEU – 36 dni oraz pacjentów bez zakażeń – 14 dni,
pozwala oszacować przeciętne przedłużenie pobytu
na oddziale pacjenta z PNEU, które w tym przypadku
wyniosło 22 dni (Tab. II). W okresie trzech lat obserwacji na oddziale PNEU wystąpiło u 34 pacjentów, co
oznacza, że łączne przedłużenie pobytu można szacować na 748 osobodni (w analizie wykluczono pacjentów leczonych na oddziale krócej niż dwie doby, żeby
uniknąć zaniżenia wartości mediany pobytu pacjentów
bez zakażeń). Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia wartość refundacji za osobodzień pobytu
w oddziałach intensywnej terapii województwa małopolskiego w 2011 r. wyniosła 1 322,83 PLN, co dla
analizowanego oddziału oznacza kwotę 989 477 PLN,
odpowiadającą kosztom przedłużonej hospitalizacji
pacjentów z PNEU. Rocznie koszty związane z przedłużeniem pobytu pacjentów z tą formą zakażenia należy ocenić na ponad 300 tys. PLN dla szpitala; przeciętnie na jednego pacjenta – 29 106 PLN.

DISCUSSION

DYSKUSJA

Authors investigating the cost of healthcare-associated infections used different methods, among which
a relatively common method is comparing the average
costs for patients with infections to the costs for patients without infection, provided that the groups are
comparable in terms of the main parameters characterizing their clinical condition (4). Less frequent are
methods based on case–control analysis of pairs (17),
as wide variation between patients makes it possible

Autorzy badając koszty zakażeń szpitalnych posługują się różnymi metodami, wśród których stosunkowo
często wykorzystywana jest metoda porównująca średnie
koszty w grupie pacjentów z zakażeniami do kosztów
w grupie pacjentów bez zakażeń, pod warunkiem, że grupy te są porównywalne pod względem najważniejszych
parametrów charakteryzujących stan kliniczny pacjentów (4). Rzadziej wykorzystywane bywają metody oparte na analizie par przypadek – kontrola (17), gdyż duże
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for the selected set of pairs not to reflect regularities
characteristic of the whole population.
McGlone et al. made use of a stochastic computer
simulation model to evaluate the economic impact of
Clostridium difficile infections and attempted to assess
the costs from hospital, third-party payer, and societal
perspectives (18).
This analysis was carried out in respect of 34 recorded cases of HAP, an annual average of about 11.
However, distribution of the number of registered
HAP cases in the analyzed period of three years was
not even. The most, as many as 17, cases were registered in 2010; in subsequent years, the number of reported HAP cases was similar. This fact is an example
of the difficulties associated with estimating the average yearly costs related to hospital-acquired infections,
which results from the dynamics of the epidemiological situation, even within a single hospital or even one
unit. The necessity of performing economic analyses
based on several years of observation is also associated with differences in a given patient population and
getting a sufficient number of well-matched cases and
controls necessary to carry out statistical analyses.
Due to wide diversity of the patient population, the
analysis was carried out for two groups: patients with
infection and without it, which was possible thanks to
several years of observation.
Cost values of hospital-acquired infections obtained in individual studies are usually given as average
amounts and are contained within certain ranges, even
if the estimates concern the same form. Differentiation
of costs of hospital-acquired infections, even with respect to a specific selected form, is well-illustrated by
the review of Mittman et al. (19). In the quoted review,
Mittman analyzed just under 160 studies concerning
economic consequences of adverse events in healthcare units. Most of them were studies on the costs of
HAIs (most frequent adverse effects in the healthcare
settings), but there were none derived from Poland.
According to the authors’ knowledge, the presented
results are a first attempt to estimate the costs of prolonged hospital stay associated with HAP in the intensive care unit in Poland. The type of data available for
analysis determines limitations of the findings arising
from it. To estimate the cost of prolonged hospitalization, data on refunds derived from the National Health
Fund reports were used. Lack of access to accurate data
on the costs of individual procedures executed during
the treatment of patients in the ICU made it impossible
to perform a detailed analysis of particular categories of
costs, however, the results reflect the quantitative scale
of the problem in Poland. In this study, ICU stay of patients with HAP was over two and a half times longer
than the one of patients without infection (median of
36 vs. 14 days) and the associated mean costs of hos-
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zróżnicowanie pomiędzy pacjentami sprawia, że wybrany zestaw par może nie odzwierciedlać prawidłowości
charakterystycznych dla całej populacji.
McGlone i wsp. do oceny skutków ekonomicznych
zakażeń Clostridium difficile wykorzystali stochastyczny model komputerowy oraz podjęli próbę oceny kosztów zarówno z perspektywy szpitala, płatnika
oraz z perspektywy społecznej (18).
Niniejsza analiza została przeprowadzona w odniesieniu do 34 zarejestrowanych przypadków PNEU, średniorocznie około 11. Rozkład liczby rejestrowanych przypadków PNEU w analizowanym, trzyletnim okresie nie był
jednak równomierny. Najwięcej, bo aż 17 przypadków
zarejestrowano w roku 2010, w kolejnych latach liczba
odnotowywanych PNEU była podobna. Fakt ten jest przykładem trudności związanych z szacowaniem średnich
wartości kosztów związanych z zakażeniami szpitalnymi,
wynikający z dynamiki sytuacji epidemiologicznej, nawet
w ramach jednego szpitala, czy wręcz oddziału. Konieczność analiz ekonomicznych w oparciu o kilkuletnią obserwację wiąże się także ze zróżnicowaniem danej populacji
pacjentów oraz uzyskaniem wystarczającej liczby dobrze
dopasowanych przypadków i kontroli niezbędnej do przeprowadzenia analiz statystycznych.
Ze względu na duże zróżnicowanie populacji pacjentów, analizę przeprowadzono w odniesieniu do
dwóch grup: pacjentów z zakażeniami i bez zakażeń,
co było możliwe dzięki kilkuletniej obserwacji.
Wartości kosztów zakażeń szpitalnych uzyskiwane
w poszczególnych badaniach podaje się zazwyczaj jako
kwoty średnie lub mieszczące się w określonych przedziałach, nawet jeżeli szacunki dotyczą tej samej formy. Zróżnicowanie kosztów zakażeń szpitalnych, nawet
w odniesieniu do konkretnej, wybranej formy dobrze
ilustruje praca przeglądowa Mittman i wsp. (19) W cytowanej pracy Mittman przeanalizowano prawie 2 tys. prac
dotyczących skutków ekonomicznych zdarzeń niepożądanych w jednostkach ochrony zdrowia, a do dokładnej
analizy, na podstawie założeń badania, wybrano poniżej
160 doniesień. Większość z nich stanowiły prace dotyczące kosztów zakażeń szpitalnych, wśród których nie
znalazła się żadna praca pochodząca z Polski.
Według wiedzy autorów prezentowane wyniki są
pierwszą próbą oszacowania kosztów przedłużonego
pobytu związanych z PNEU w oddziale intensywnej terapii w polskich warunkach, choć dostępne dane determinują ograniczenia płynące z analizy wniosków. Do
oszacowania kosztu przedłużonego pobytu na oddziale
wykorzystano dane o refundacji pochodzące z raportów
NFZ. Brak dostępu do precyzyjnych danych o kosztach
poszczególnych procedur realizowanych w ramach leczenia pacjentów w OiT uniemożliwił szczegółową analizę poszczególnych kategorii kosztów, jednak uzyskane
wyniki obrazują w ujęciu ilościowym skalę problemu
w warunkach polskich. W niniejszym badaniu pobyt pa457
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pitalization should be similarly assessed: PLN 47,622
(11,475€) vs. PLN 18,519 (4462€). In a German study
devoted to costs of lower respiratory tract infections
(LRTI) in the ICU, a similar average length of stay was
established for patients with LRTI and it amounted to
36 days, but this value was connected with lower average prolongation of stay since patients without infections spent there 24 days, on average (17). In the cited
study, Leistner’s median hospital costs of patients with
LRTI was EUR 45,041 vs. EUR 26,467 for patients
without infections. Differing results were obtained by
Vrijens et al. who estimated the average prolongation
of stay of patients with LRTI in Belgian ICUs at 11.4
days (20), which is almost half less than that obtained in
this study. Lower values for hospitalization duration of
trauma patients with complication in the form of PNEU
were also obtained in the study carried out by Glance
et al. (mean value: 24 days) (21). However, in the cited
study, patients with HAP generated the highest average
costs in comparison with patients with BSI, Clostridium
difficile, or Staphylococcus aureus infections, i.e., respectively, USD 77,393, USD 60,398, USD 33,294, and
USD 47,908 (21).
Many studies concerning costs of hospital-acquired
infections are devoted to infections caused by a specific,
usually multidrug-resistant, microbe as an element generating the highest costs (5, 22, 23). This is illustrated in
the study by Ott et al., which analyzes the costs of HAP
caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus
(24). In the cited study, there was no statistical significance concerning differences in the length of ICU stay
of patients with HAP caused by MRSA vs. MSSA: 22
vs. 20 days, but, the costs of HAP caused by MRSA were
almost fivefold higher than MSSA (11,704 vs. 2,662
Euro; p<0,002), and in-hospital mortality was higher in
the case of pneumonia caused by methicillin-resistant
strains as compared to methicillin-sensitive strains. In
the present study, the type of etiological agent had no
impact either on patient mortality or their length of ICU
stay, but it cannot be excluded that polymicrobial HAP
was associated with significantly different costs of antibiotic therapy (which were not calculated in this study).
It is worthwhile to pay attention to the fact that HAP
etiology in the analyzed study, in which 23% of cases
were caused by A. baumannii (Table III), was different
from the German ICU from Leistner’s study, in which
the dominating etiological agents were E. coli (19%), S.
aureus (16%), Klebsiella spp. (12%), and P. aeruginosa
(7%) (17).
Analysis of results of studies conducted in other
countries would demonstrate further differences in
comparison with the results obtained in this study (19),
which would only confirm the hypothesis of adversities, or even lack of possibility of their use, in relation
to the population of Polish patients (25).
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cjentów z PNEU w OIT był ponad dwa i pół razy dłuższy
niż pacjentów bez zakażeń (mediana 36 vs. 14 dni) i podobnie należy szacować związane z tym średnie koszty
hospitalizacji: 47 622 PLN vs. 18 519 PLN. W badaniu
niemieckim dedykowanym kosztom zapaleń dolnych
dróg oddechowych w OIT (lower respiratory tract infections - LRTI) ustalono podobną średnią długość pobytu
pacjentów z LRTI, bo wynoszącą 36 dni, ale wartości tej
odpowiadało niższe przeciętne przedłużenie pobytu, ponieważ pacjenci bez zakażeń przebywali tam średnio 24
dni (17). W cytowanym badaniu Lestnera mediana kosztów szpitalnych pacjentów z LRTI wyniosła 45,041 euro
vs. 26,467 euro dla pacjentów bez zakażeń. Odmienne
wyniki uzyskali Vrijens i in., którzy średnie przedłużenie pobytu pacjentów z LRTI w belgijskich ICUs szacowali na 11,4 dnia (20), czyli prawie o połowę niższe niż
uzyskane w niniejszym badaniu. Niższe wartości długości pobytu pacjentów wypadkowych (trauma patients)
z powikłaniem w postaci PNEU otrzymano też w badaniu przeprowadzonym przez Glance i in. – średnia wartość: 24 dni (21). Jednak w cytowanym badaniu pacjenci
z PNEU generowali najwyższe średnie koszty w porównaniu z pacjentami z ZUK, zakażeniami Clostridium difficile czy Staphylococcus aureus – odpowiednio 77 393
USD, 60 398 USD, 33 294 USD oraz 47 908 USD (21).
Wiele prac dotyczących kosztów zakażeń szpitalnych
poświęconych jest zakażeniom wywoływanym przez określony, najczęściej wielolekooporny drobnoustrój, jako element generujący najwyższe koszty (5, 22, 23). Przykładem
jest praca Ott i wsp., w której analizowano koszty PNEU
o etiologii gronkowca złocistego opornego na metycylinę
vs. wrażliwego (24). W cytowanym badaniu nie stwierdzono statystycznej istotności różnic w długości pobytu w OiT
pacjentów z PNEU o etiologii MRSA vs. MSSA: 22 vs. 20
dni, ale koszty (loss per patient) PNEU o etiologii MRSA
były prawie pięciokrotnie wyższe niż MSSA (11,704 euro
vs. 2,662; p<0,002). Również śmiertelność wyższa była
w przypadku zapaleń płuc wywołanych szczepami opornymi na metycylinę w porównaniu z wrażliwymi. W niniejszym badaniu rodzaj czynnika etiologicznego nie miał
wpływu ani na śmiertelność pacjentów, ani na długość ich
pobytu w OiT, choć nie można wykluczyć, że PNEU o różnej etiologii wiązały się z istotnie różnymi kosztami antybiotykoterapii. Warto tu zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że
etiologia PNEU w analizowanej pracy, gdzie w 23% przypadków czynnikiem etiologicznym był A. baumani (Tab.
III) była odmienna niż w OiT niemieckim z badania Leistnera, w którym dominującymi czynnikami etiologicznymi
były E. coli (19%), S. aureus (16%), Klebsiella spp. (12%)
oraz P. aeruginosa (7%) (17).
Analiza wyników przeprowadzonych w innych
krajach wykazałaby dalsze różnice w porównaniu
z wynikami uzyskanymi w niniejszym badaniu (19),
potwierdzające tylko tezę o trudnościach, a nawet braku możliwości ich wykorzystania w odniesieniu do populacji polskich pacjentów (25)
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The results of this study support the hypothesis
that the occurrence of a complication in the form of
HAP is associated with significantly higher costs of
hospitalization of patients, reaching, on the national
scale, several hundred million zlotys per year. A cautious extrapolation of results obtained for approx. 700
hospitals in Poland, hence, gives the amount of PLN
200 million (48.2 mln€). This amount is about 40 times
higher than the estimated costs of hospitalization on
account of community-acquired pneumonia in Poland
(26).
In order to reliably assess these costs, however, it
is necessary to carry out targeted research on a larger
group of hospitals/units. It stems from the fact that different wards, even of the same type, in this case ICUs,
may be characterized by distinct epidemiological situation. Epidemiological situation is the result of work
organization, patient population, etc. One example is
the comparison of epidemiological rates obtained in
this study and by the Polish Society of Hospital Infections (PSHI) under their registration program for the
years 2002–2004 (27). The cumulative incidence rate
in the present study was one and a half times higher
than the one obtained by PSHI, i.e., 5.74% vs. 3.90
%, and incidence density rate was almost three times
lower: 3.00‰ vs. 8.74‰. Such epidemiological rates
for the analyzed population indicate high sensitivity of
registration of infections in the ward (cumulative incidence rate) and the fact that the average stay of patients
was relatively high (incidence density rate).
Cost analysis of hospital-acquired infections is an
essential element of decision-making in healthcare,
from the selection of small medical equipment to establishing and investing in the operation of infection
control teams and to major investment decisions associated with equipping operating rooms and intensive
care units.
On the market, also in Poland, there are offers
of equipping intensive care units with touch surfaces
made of copper which may decrease HAIs prevalence
(28). Without a detailed analysis of not only the epidemiological situation but also the costs of hospitalacquired infections, any decisions that are financial in
nature are subject to errors and, therefore, unreliable.

Wyniki niniejszego badania potwierdzają hipotezę,
że wystąpienie powikłania w postaci PNEU wiąże się
z istotnie wyższymi kosztami hospitalizacji pacjentów,
sięgającymi w skali kraju kilkuset milionów złotych
rocznie. Ostrożna ekstrapolacja uzyskanych wyników
na ok. 700 szpitali w Polsce daje bowiem kwotę rzędu
200 mln PLN. Jest to kwota około 40 razy wyższa niż
szacunkowe koszty hospitalizacji z powodu pozaszpitalnych zapaleń płuc w Polsce (26).
W celu wiarygodnej oceny tych kosztów niezbędne
jest jednak przeprowadzenie ukierunkowanych badań na
większej grupie szpitali/ oddziałów. Wynika to z faktu, że
różne oddziały, nawet tego samego rodzaju, w tym przypadku oddziały OiT, mogą charakteryzować się odmienną sytuacją epidemiologiczną. Sytuacja epidemiologiczna
jest konsekwencją organizacji pracy, populacji pacjentów
itp. Przykładem jest porównanie współczynników epidemiologicznych uzyskanych w niniejszym badaniu oraz
uzyskanych w ramach programu rejestracji Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych (PTZS) w latach 2002 –
2004 (27). Współczynnik zachorowalności skumulowanej
w niniejszym badaniu był półtora razy wyższy niż według
danych PTZS: 5,74% vs. 3,90 %, a współczynnik gęstości zachorowalności prawie trzykrotnie niższy: 2,96‰ vs.
8,74‰. Takie wartości współczynników epidemiologicznych dla analizowanej populacji oznaczają wysoką czułość
rejestracji zakażeń w oddziale (współczynnik zachorowalności skumulowanej) oraz fakt, że średnia długość pobytu
pacjentów była stosunkowo wysoka (współczynnik gęstości zachorowalności).
Analiza kosztów zakażeń szpitalnych jest niezbędnym elementem procesu podejmowania decyzji w ochronie zdrowia, począwszy od wyboru drobnego sprzętu
medycznego, po powołanie i inwestowanie w funkcjonowanie zespołów kontroli zakażeń oraz po poważne decyzje inwestycyjne, związane z wyposażeniem sal operacyjnych czy oddziałów intensywnej terapii.
Na rynku, także w Polsce, pojawiają się oferty wyposażenia oddziałów intensywnej terapii w elementy
dotykowe powierzchni wykonane z miedzi (28). Bez
szczegółowej analizy nie tylko sytuacji epidemiologicznej, ale także kosztów zakażeń szpitalnych, wszelkie decyzje o charakterze finansowym będą obarczone
błędem, a zatem niepewne.

CONCLUSIONS

WNIOSKI

1. Hospital-acquired pneumonia is one of the
most common hospital-acquired infections in intensive
care units. The occurrence of HAP in ICU patients involves the highest risk of patient death, in comparison
with patients with other forms of infections or without
infections.
2. The development of HAP in ICU patients contributes to prolonged hospitalization to the greatest ex-

1. Zapalenia płuc są jedną z najczęściej występujących form zakażeń szpitalnych w oddziałach intensywnej terapii. Wystąpienie zapalenia płuc u pacjentów OiT wiąże się z największym ryzykiem zgonu
pacjentów, w porównaniu do pacjentów z innymi formami zakażeń oraz bez zakażeń.
2. Wystąpienie zapalenia płuc u pacjentów OiT
w największym stopniu, w porównaniu do pacjentów
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tent in comparison to patients without infections and
patients with different types of infections.
3. Median additional hospital stay of patients
with HAP in the ICU amounted to 22 days, i.e., additional hospitalization costs incurred by the hospital in
the amount of approx. PLN 30,000 (7230€) per patient.
4. The results of the presented analysis should
serve as a pilot study. For a reliable assessment of
costs of hospital-acquired infections, including HAP,
on a national scale, it is necessary to conduct targeted
research on a larger group of hospitals/units.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. The aim of the present study was to describe the epidemiology and course of rotavirus infection
in children hospitalized at the T. Browicz Provincial Hospital for Infectious Diseases in Bydgoszcz, Poland in
2014 year.
INTRODUCTION. Rotavirus infection is responsible for over 2 millions hospitalizations per year among children under 5 year old. Rotavirus gastroenterocolitis is one of the most common cause of severe dehydration,
electrolyte disturbances and metabolic acidosis, leading to 400-600 thousand deaths per year in children younger
than 5 years of age worldwide.
MATERIAL AND METHODS. Retrospective analysis of medical records of 401 patients hospitalized in 2014
year in the Pediatric Infectious Diseases and Hepatology Ward at Provincial Hospital for Infectious Diseases in
Bydgoszcz, diagnosed with rotavirus gastroenterocolitis was taken.
RESULTS. Over the study period, 1205 children with acute gastroenterocolitis were hospitalized. Rotavirus-related diarrhea was diagnosed in 401 (33%) cases. The mean age of admitted patients was 2,75 years and it ranged
from 3 weeks to 17 years of age. In the analyzed group, 56% cases occurred in children 1-3 years of age. The mean
length of hospitalization was 5,5 days (ranged from 1 to 55 days). Most of children – 244/401 (61%) were hospitalized for 4-7 days. Presence of additional etiological factor was related with prolonged hospitalization – average up
to 8,3 days. There were reported a hypertransaminazemia (ALAT 47-429 IU/l) in 11% cases. Hypoglycemia (<60
mg/dl) was noted in 18/213 (8,45%) children. Metabolic acidosis (pH ≤7,350) occurred in 35/146 (24%) cases.
Hypokalemia (K+ <3,5 mmol/l) were reported in 16/154 (10%) patients, and hyponatremia (Na+ <135 mmol/l) in
73/154 (47,4%) patients. In our studies 19/401 (4,7%) children were vaccinated against rotaviruses.
CONCLUSIONS.
1. Rotavirus infections are the most common cause of diarrheas in children, concerning mainly patients under
4 years of age.
2. Rotavirus infections can lead to many serious complications - electrolyte disturbances, metabolic acidosis
and hypoglycemia.
3. Among our patients rotavirus vaccination insensibly reduced duration of hospitalization.
Key words: diarrhea, rotavirus, infection, vaccination
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STRESZCZENIE
CEL PRACY: Celem pracy była ocena epidemiologii i przebiegu zakażeń rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych w 2014 roku w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy.
WSTĘP: Schorzenia spowodowane przez rotawirusy są przyczyną ponad 2 mln hospitalizacji rocznie wśród
dzieci poniżej 5 roku życia. Nieżyt żołądkowo-jelitowy o etiologii rotawirusowej może prowadzić do ciężkiego
odwodnienia, zaburzeń elektrolitowych oraz zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, które są przyczyną 400600 tys. zgonów rocznie wśród dzieci poniżej 5 roku życia na całym świecie.
MATERIAŁ I METODY: Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej 401 pacjentów
z rozpoznaniem ostrej biegunki rotawirusowej, hospitalizowanych w 2014 roku w Oddziale Pediatrii, Chorób
Infekcyjnych i Hepatologii Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy.
WYNIKI: W roku 2014 z powodu ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego hospitalizowano łącznie 1205 pacjentów, z czego biegunkę o etiologii rotawirusowej rozpoznano u 401 (33%) dzieci. Wiek chorych wynosił
od 3 tygodni do 17 lat (średnia wieku 2,75 roku). Najliczniejszą grupę pacjentów - 226/401 (56%) stanowiły
dzieci w wieku 1-3 lat. Okres hospitalizacji wynosił od 1 do 55 dni (średnio 5,5 dnia). Większość dzieci –
244/401 (61%) była hospitalizowana przez 4-7 dni. Obecność dodatkowego czynnika etiologicznego wiązała się
z przedłużonym czasem hospitalizacji – średnio do 8,3 dnia. U 11% pacjentów stwierdzono podwyższoną aktywność ALAT (47-429 IU/l). Hipoglikemię (<60 mg/dl) odnotowano u 18/213 (8,45%) dzieci. Kwasica metaboliczna (pH ≤7,350) występowała u 35/146 (24%) dzieci, natomiast hipokaliemia (stężenie K+ <3,5 mmol/l)
u 16/154 (10%), a hiponatremia (stężenie Na+ <135 mmol/l) u 73/154 (47,4%) chorych. 19/401 (4,7%) dzieci
było szczepionych przeciwko rotawirusom.
WNIOSKI:
1. Zakażenia rotawirusowe stanowią najczęstszą przyczynę biegunek wśród dzieci i dotyczą głównie pacjentów poniżej 4 roku życia.
2. Zakażenia rotawirusowe mogą prowadzić do wielu groźnych dla zdrowia i życia powikłań – zaburzeń wodno-elektrolitowych, kwasowo-zasadowych oraz hipoglikemii.
3. Wśród badanej grupy chorych szczepienie przeciwko rotawirusom bardzo nieznacznie skróciło czas hospitalizacji.
Słowa kluczowe: biegunka, rotawirus, zakażenie, szczepienia
INTRODUCTION

WSTĘP

Rotavirus infections are a major clinical, epidemiological and economical problem. It is estimated that
in the European Union rotavirus gastroenterocolitis
(RVGE) is the most common infectious disease that
can be prevented by a vaccination. Rotavirus infection
is responsible for over 2 million hospitalizations per
year among children under 5 year old (1,2). Rotavirus
gastroenterocolitis is one of the most common cause of
severe dehydration, electrolyte disturbances and metabolic acidosis, leading to 400-600 thousand deaths per
year in children younger than 5 years of age worldwide. Most of these deaths (>80%) occur in developing countries (1,2,3,4).
The aim of the present study was to describe the
epidemiology and course of rotavirus infection in
children hospitalized at the T. Browicz Provincial
Hospital for Infectious Diseases in Bydgoszcz, Poland
in 2014 year.

Zakażenia rotawirusowe u dzieci stanowią na całym świecie istotny problem kliniczny, epidemiologiczny i ekonomiczny. Szacuje się, że w krajach Unii
Europejskiej nieżyt żołądkowo-jelitowy o etiologii
rotawirusowej (rotavirus gastroenterocolitis, RVGE)
jest najczęstszą chorobą zakaźną, której można zapobiegać dzięki szczepieniom ochronnym. Schorzenia
spowodowane przez rotawirusy są przyczyną ponad 2
mln hospitalizacji rocznie wśród dzieci poniżej 5 roku
życia (1,2). RVGE może prowadzić do ciężkiego odwodnienia, zaburzeń elektrolitowych oraz zaburzeń
równowagi kwasowo-zasadowej, które są przyczyną
400-600 tys. zgonów rocznie wśród dzieci poniżej 5
roku życia na całym świecie. Większość (>80%) tych
przypadków odnotowuje się w krajach rozwijających
się (1,2,3,4).
Celem niniejszego opracowania jest ocena epidemiologii i przebiegu zakażeń rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych w 2014 roku w Wojewódzkim
Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy.

463

Beata Smok, Katarzyna Zieniewicz-Cieślik i inni
MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

Retrospective analysis of medical records of 401
patients hospitalized in 2014 year in the Pediatric
Infectious Diseases and Hepatology Ward at Provincial
Hospital for Infectious Diseases in Bydgoszcz,
diagnosed with rotavirus gastroenterocolitis was taken.
The following parameters were analyzed: patient’s
age and sex, rotavirus vaccination, co-existing
gastrointestinal infections, duration of hospitalization,
C reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT), glucose
and alanine aminotransferase (ALT) levels and acid/
alkaline and electrolyte equilibrium parameters at the
day of admission.
Rotavirus infection was diagnosed with rapid
immunochromatographic assay (dBest One Step RotaAdenovirus Combo Panel for feces, Biomedica).

Poddano retrospektywnej analizie dokumentację
medyczną 401 pacjentów z rozpoznaniem ostrej biegunki rotawirusowej, hospitalizowanych w 2014 roku
w Oddziale Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. Analizowano wiek, płeć hospitalizowanych dzieci, długość hospitalizacji, stężenie
białka C-reaktywnego (CRP), prokalcytoniny (PCT)
i glukozy, aktywność aminotransferazy alaninowej
(ALAT), parametry gospodarki kwasowo-zasadowej
i elektrolitowej przy przyjęciu do szpitala, współistniejące zakażenia jelitowe oraz obecność szczepienia
przeciw rotawirusom.
Zakażenie rotawirusowe było diagnozowane za
pomocą szybkiego testu immunochromatograficznego
(dBest One Step Rota-Adenovirus Combo Panel for
feces, Biomedica).

RESULTS

WYNIKI

Over the study period, 1205 children with acute
gastroenterocolitis were hospitalized. Rotavirus-related
diarrhea was diagnosed in 401 (33%) patients (Fig.1).
Most of all cases was noted in March and April – 82
(20%) and 89 (22%), respectively and the least in July
and August – 10 and 9 cases, respectively. The mean
age of admitted patients was 2,75 years and it ranged
from 3 weeks to 17 years of age. In the analyzed group,
56% (226/401) of cases occurred in children 1-3 years
of age, 24% (94/401) in children 4-10 years of age and
18% (73/401) in infants. Single cases (8/401) were
noted among patients over 11 years of age. The mean
length of hospitalization was 5,5 days (ranged from 1
to 55 days). Most of children – 244/401 (61%) were
hospitalized for 4-7 days. 22% (90/401) patients were
hospitalized for 1-3 days. Prolonged hospitalization
over 14 days was noted in 4 cases and it was related
with additional respiratory tract infection or congenital
cytomegalovirus infection required treatment. There
were a relationship between duration of hospitalization
and patient’s age – mean length of hospitalization was
7,5 days in infants and 5-6 days in children over 1 year
of age.
Increased CRP serum level >5 mg/l (N: 0-5 mg/l)
was observed in 169/401 (42%) patients. In 16/401
(4%) children CRP serum level over 60 mg/l was
noted, including 7 cases with CRP serum level over
100 mg/l. The mean CRP serum level was 11.7 mg/l.
Increased PCT level >0.5 ng/ml (N: <0.5 ng/ml)
was observed in 49/199 (24.6%) patients. In 19/199
(9.5%) children PCT level over 2 ng/ml was noted,
including 6 cases with PCT level ≥10 ng/ml. The
mean PCT level was 1.6 ng/ml. There were reported

W roku 2014 z powodu ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego hospitalizowano łącznie 1205 pacjentów, z czego biegunkę o etiologii rotawirusowej
rozpoznano u 401 (33%) dzieci. Najwięcej zachorowań odnotowano w marcu i kwietniu – odpowiednio
82 (20%) i 89 (22%) przypadków, natomiast najmniej
w miesiącach letnich – lipcu i sierpniu – odpowiednio 10 i 9 przypadków. Wiek chorych wynosił od 3
tygodni do 17 lat (średnia wieku 2,75 roku). Najliczniejszą grupę pacjentów - 226/401 (56%) stanowiły
dzieci w wieku 1-3 lat, następnie dzieci w wieku 4-10
lat – 94/401 (24%) oraz niemowlęta – 73/401 (18%).
Pojedyncze przypadki zachorowań odnotowano wśród
dzieci w wieku powyżej 11 lat – 8/401 (2%). Długość hospitalizacji wynosiła od 1 do 55 dni (średnio
5,5 dnia). Większość dzieci – 244/401 (61%) była hospitalizowana przez 4-7 dni. 22% (90/401) pacjentów
było hospitalizowanych przez 1-3 dni. Przedłużający
się pobyt ponad 14 dni stwierdzono w 4 przypadkach
i wiązał się on z obecnością dodatkowej infekcji dróg
oddechowych lub koniecznością leczenia cytomegalii
wrodzonej. Stwierdzono zależność pomiędzy długością hospitalizacji a wiekiem – wśród dzieci poniżej
1 r.ż. średnia długość hospitalizacji wynosiła 7,5 dnia,
natomiast w pozostałych grupach wiekowych 5-6 dni.
Podwyższone stężenie CRP >5 mg/l (N: 0-5 mg/l)
stwierdzano u 169/401 (42%) dzieci. U 16/401 (4%)
pacjentów odnotowano wysokie (>60 mg/l) stężenie
CRP, z czego u 7 dzieci wartości przekraczały 100 mg/l.
Średnie stężenie CRP wynosiło 11,7 mg/l. Obecność
podwyższonego stężenia prokalcytoniny (PCT) >0,5
ng/ml (N: <0,5 ng/ml) stwierdzono u 49/199 pacjentów
(24,6%). Wysokie stężenie PCT (>2 ng/ml) odnotowa-
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an increased ALT activity (ALT 47-429 IU/l) in 11%
cases. Hypoglycemia (<60 mg/dl) was noted in 18/213
(8.45%) children. Metabolic acidosis (pH ≤7.350)
occurred in 35/146 (24%) cases. Hypokalemia (K+
<3.5 mmol/l) were reported in 16/154 (10%) patients,
and hyponatremia (Na+ <135 mmol/l) in 73/154
(47.4%) patients, including 12 cases with Na+ ≤130
mmol/l.

no u 19 dzieci (9,5%), w tym u 6 pacjentów ≥10 ng/
ml. Średnie stężenie PCT wynosiło 1,6 ng/ml. U 11%
pacjentów stwierdzono podwyższoną aktywność ALAT
(47-429 IU/l). Hipoglikemię (<60 mg/dl) odnotowano
u 18/213 (8,45%) dzieci. Kwasica metaboliczna (pH
≤7,350) występowała u 35/146 (24%) dzieci, natomiast
hipokaliemia (stężenie K+ <3,5 mmol/l) u 16/154 (10%),
a hiponatremia (stężenie Na+ <135 mmol/l) u 73/154
(47,4%) chorych, w tym stężenie sodu ≤130 mmol/l
u 12/154 (8%).
Unknown ethiology

10
43

40 20 4

Rotawirus

3

Salmonella spp.
401

684

Adenowirus
Campylobacter jejuni
Clostridium diﬃcile
Norowirus
Yersinia enterocolitica

Fig.1. Etiology of diarrhoea among children hospitalized in Provincial Hospital for Infectious Diseases in Bydgoszcz in 2014 year
Ryc. 1. Etiologia biegunek wśród dzieci hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Bydgoszczy w 2014 roku

Co-existing gastrointestinal infections were
reported in 22/401 (5.5%) children. In most cases
(10/22) adenovirus infection was diagnosed,
Campylobacter jejuni in 6/22 and Salmonella spp.,
Clostridium difficile and norovirus in two each.
Presence of additional etiological factor was related
with prolonged hospitalization – average up to 8,3 days.
In our study 19/401 (4.7%) children were vaccinated
against rotaviruses. There were no significant difference
between length of hospitalization in vaccinated and
unvaccinated group – 5.3 and 5.6 days, respectively.

Współwystępujące zakażenia jelitowe stwierdzono
u 22/401 (5,5%) dzieci. Najczęściej było to zakażenie
o etiologii adenowirusowej – 10 przypadków, Campylobacter jejuni – 6, Salmonella spp. – 2, Clostridium
difficile – 2 i norowirusowej – 2. Obecność dodatkowego czynnika etiologicznego wiązała się z przedłużonym czasem hospitalizacji – średnio do 8,3 dnia. 19/401
(4,7%) dzieci było szczepionych przeciwko rotawirusom. Średnia długość hospitalizacji dzieci szczepionych
i nieszczepionych wynosiła odpowiednio 5,3 i 5,6 dnia.

DISCUSSION

DYSKUSJA

The most often cause of acute diarrheas in
children are viral infections. Kasprzak et al. analyzed
morbidity of food poisonings and infections among
children and youth in Kuyavian-Pomeranian province
between 2011-2013. In the total number of cases, the
dominant role was played by viral etiology infections
and the group of the youngest children was the most
exposed to disorders of the digestive system. The
highest number of cases was reported in children up
to four years old and the lowest in patients 15-19 years
of age. The percentage of viral etiology infections in
all gastroenteritis cases in Poland in 2011, 2012 and

Najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u dzieci są
zakażenia wirusowe. W opracowaniu Kasprzaka i wsp.
dotyczącym zatruć i zakażeń pokarmowych wśród dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego
w latach 2011-2013 stwierdzono, że dominującą rolę
odgrywały zakażenia pokarmowe o etiologii wirusowej. W analizowanym okresie najwyższą liczbę zakażeń pokarmowych tej etiologii odnotowano wśród
dzieci w wieku 0-4 lat, natomiast najniższą wśród młodzieży w wieku 15‑19 lat. Udział zakażeń wirusowych
w zakażeniach jelitowych w kraju stanowił w latach
2011, 2012 i 2013 odpowiednio 72,1%, 69,8% i 69,6%:
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2013 year was 72,1%, 69,8% and 69,6%, respectively;
in Kuyavian-Pomeranian province (all age groups)
74,5%, 72,9% and 72,4%, respectively; and in children
and youth in Kuyavian-Pomeranian province 84,2%,
81,5% and 83,9% of all poisonings and infections,
respectively (5). Similar data was presented by
Pulkowska-Nowocien et al. There was reported an
increase of viral etiology diarrheas (especially rotavirus
infections), in all gastrointestinal infections with
diagnosed etiological factor in Polish children (Tab.I).
The highest morbidity of RVGE occurred in children
6-24 months of age and it required hospitalization
in 40% of cases (6). The data above are comparable
to our results - the most often cause of etiological
diagnosed diarrheas constituted rotavirus infections
– 33% (401/1205), which in 75% (299/401) of cases
occurred in children up to 3 years old.
Table I. Number of gastroenterocollitis cases caused by viruses
and rotaviruses in Poland from 2007-2013 (5).
Tabela I. Liczba przypadków nieżytów żoładkowo-jelitowych o etiologii wirusowej i rotawirusowej w Polsce w latach 2007-2013 (5).
Number of rotaviral
Number of
Year
gastroenterocolitis
gastroenterocolitis
cases
cases caused by viruses
2013
23 511 (55%)
42 671
2012
23 692 (60%)
39 462
2011
30 735 (68.5%)
44 822
2010
20 902 (63.8%)
32 723
2009
22 045 (67.4%)
32 660
2008
23 662 (72.6%)
32 559
2007
15 181 (69.8%)
21 720

Opposite to our data, in British study including
7033 patients hospitalized in 2008-2009 with acute
gastroenteritis, Norovirus (16,5%) and Sapovirus
(9,2%) were the most common agents among viral
etiology diarrheas. Rotavirus was responsible for
4,1% cases. Among bacterial infections the most
common agent was Campylobacter (4,6%). In Tam
et al. research, similar to our data, etiological factor
was unknown in most cases – 60,2% and 56,8%,
respectively. It pays attention to need to improve
diagnostic methods (7). Commonly used diagnostic
method like immunochromatographic test is quick
and available, but it has lower sensitivity than the
polymerase chain reaction (PCR) method. In Czech
research stool samples collected from patients
hospitalized due to diarrhea were tested with
immunochromatographic test and next with PCT
method. Rotavirus infection was confirmed in 28,0%
and 29,9% of patients, respectively; norovirus infection
in 4,7% and 14,0%; and adenovirus infection in 2,0%
and 5,0%, respectively (8).
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w województwie kujawsko- pomorskim (ogółem) 74,5%,
72,9% i 72,4%, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego 84,2%, 81,5%
oraz 83,9% ogółu przypadków zatruć i zakażeń pokarmowych (5). Podobne dane zostały przedstawione w pracy
Pulkowskiej-Nowocień i wsp. – w ogólnej liczbie zdiagnozowanych laboratoryjne biegunek u polskich dzieci
zaobserwowano spadek udziału etiologicznego czynnika
bakteryjnego na rzecz zakażeń wirusowych, szczególnie
rotawirusowych. Największa zapadalność na RVGE dotyczyła dzieci w wieku 6-24 miesięcy, a w 40% przypadków RVGE miało ciężki przebieg wymagający hospitalizacji (6). Powyższe dane są zgodne z obserwacjami
własnymi, w których najczęstszą przyczynę biegunek
o ustalonej etiologii stanowiły zakażenia rotawirusowe –
33% (401/1205), które w ¾ przypadków (299/401) występowały u dzieci poniżej 3 r.ż.
W badaniu brytyjskim obejmującym 7 033 pacjentów hospitalizowanych w latach 2008-2009 z powodu
ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego, w przeciwieństwie do wyników własnych, najczęstszą przyczyną biegunek wirusowych były norowirusy – 16,5%, następnie
sapowirusy – 9,2% i rotawirusy – 4,1%. Wśród biegunek
o etiologii bakteryjnej najczęściej stwierdzano zakażenie
Campylobacter spp. – 4,6%. Podobnie jak w badaniu własnym, również w opracowaniu Tam i wsp. czynnik etiologiczny w większości przypadków pozostał nieznany - odpowiednio 56,8% i 60,2%, co zwraca uwagę na potrzebę
udoskonalenia metod diagnostycznych (7). Stosowane
powszechnie w diagnostyce biegunek wirusowych testy
immunochromatograficzne są łatwo dostępne i pozwalają
na szybkie uzyskanie wyniku, jednak charakteryzują się
niższą czułością niż badania metodą PCR. W opracowaniu pochodzącym z Czech przedstawiono wyniki badań
próbek kału 107 pacjentów hospitalizowanych z powodu
biegunki, wykonane metodą immunochromatograficzną,
a następnie metodą PCR. Zakażenie rotawirusowe potwierdzono odpowiednio w 28,0% i 29,9% przypadków,
norowirusowe – w 4,7% i 14,0% oraz adenowirusowe –
w 2,0% i 5,0% przypadków (8).
Wyniki porównywalne do własnych obserwacji uzyskali Nan i wsp., wykazując, że zakażenia rotawirusowe
występowały głównie u dzieci w wieku 6 mies. – 3 lat
i stanowiły 28,4% wszystkich zakażeń przewodu pokarmowego (9). Podobnie w metaanalizie dotyczącej RVGE
wśród dzieci mieszkających w Iranie, która obejmowała
łącznie 15 368 przypadków ostrego nieżytu żołądkowojelitowego stwierdzono, że biegunka rotawirusowa występowała u 41% chorych (10). W pracy przedstawionej
przez autorów indyjskich analizowano 1 184 dzieci poniżej 5 r.ż. hospitalizowanych od grudnia 2005 do listopada 2008 roku z powodu biegunki. U 35,4 % (354/1001)
z tych dzieci potwierdzono zakażenie rotawirusowe.
Średni wiek chorych z RVGE wynosił 10 mies., a długość hospitalizacji – 2,7 dnia (4). W obserwacjach wła-
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According to our data, results presented by Nan
et al. showed that rotavirus infection occurred mainly
in children 6 months – 3 years of age and comprised
28,4% of all gastroenteritis cases (9). Similar results
were published in metaanalysis concerning RVGE in
children in Iran. In this research including 15 368 cases
of acute diarrhea, rotavirus infection was confirm in
41% of patients (10). Indian authors analyzed 1184
cases of gastroenteritis in children under 5 years of age
hospitalized from December 2005 to November 2008.
In 35,4% (354/1001) of patients rotavirus infection
was confirmed. Mean age of children with RVGE was
10 months and mean duration of hospitalization was
2,7 days (4). In our data rotavirus diarrhea occurred
in older children – mean age was 2,75 years. It can
be supposed that because of lower socioeconomic
conditions most of children in India become infected in
the first months of life. Undoubtedly, impact on higher
incidence of RVGE in infants has also lower frequency
of vaccination. Length of hospitalization was longer in
our results and amounted 5,5 days.
In temperate climate regions, also in Poland,
rotavirus gastroenteritis is highly seasonal, with
typically peaks of the incidence of the disease during
the late winter and early spring. By contrast, the
seasonal pattern in the tropics is less defined, with
cases detected all year round. Hervas et al. studied the
association of meteorological factors with rotavirus
activity, as determined by the monthly number of
children hospitalized for RVGE. A seasonal pattern
was observed, with 94% of admissions for rotavirus
gastroenteritis occurring from December to June, with
a peak incidence in February (11). In our data seasonal
changeability was also reported – most of cases was
noted in March and April and the least in July and
August.
In Polish study including 63 173 patients aged
0-18 years hospitalized in Children’s Hospital in
Warsaw in the period 2006-2010, 1790 cases of
community-acquired rotavirus gastroenterocolitis
were noted. Additionally 575 cases of nosocomial
RVGE, concerning children at the age from 4 weeks
to 12 years of age (mean 16,4 months) were detected.
Nosocomial rotavirus infections were related with
prolonged hospitalization about 7 days (12).
In worldwide literature there are a few studies
analyzing clinical course of RVGE in children. Mathew
et al. presented results from a 3-year surveillance study
conducting course of RVGE in 379 children hospitalized
due to diarrhea in St. Stephen’s Hospital Delhi,
India. 89% of patients were under 23 months of age.
Severe dehydration, defined as diarrhea that required
intravenous re-hydration therapy of 100 ml/kg over 3-6
hours depending on age, was noted in 59/379 (15,6%)
children. Severe acidosis (pH ≤7,2) occurred in 44/379
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snych zakażenie rotawirusowe dotyczyło starszych dzieci
– średnia wieku wynosiła 2,75 roku. Można przypuszczać, że z uwagi na gorsze warunki socjoekonomiczne
w Indiach większość dzieci ulega zakażeniu już w pierwszych miesiącach życia. Niewątpliwie wpływ na zakażenia może mieć także przypuszczalnie niższa częstość
szczepień. Również średni czas hospitalizacji był dłuższy
w badaniu własnym i wynosił 5,5 dnia.
W krajach o klimacie umiarkowanym, w tym również w Polsce, obserwuje się sezonowość w występowaniu zakażeń rotawirusowych, ze szczytem zachorowań
późną zimną i wczesną wiosną. Hervas i wsp. opublikowali wyniki badania oceniającego związek pomiędzy
czynnikami meteorologicznymi a aktywnością rotawirusów, definiowaną jako miesięczna ilość hospitalizacji
dzieci z powodu RVGE. Najwyższą liczbę zachorowań
stwierdzono w lutym, natomiast najniższą w sierpniu.
Większość przypadków – 94% obserwowano w miesiącach od grudnia do maja (11). W badaniu własnym również odnotowano typową sezonowość zakażeń rotawirusowych - najwięcej zachorowań stwierdzono w marcu
i kwietniu, natomiast najmniej w lipcu i sierpniu.
W polskim badaniu, które obejmowało 63 173 pacjentów w wieku 0-18 lat hospitalizowanych w latach
2006-2010 w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie odnotowano 1 790 przypadków pozaszpitalnych nieżytów żołądkowo-jelitowych o etiologii rotawirusowej. Dodatkowo stwierdzono 575 przypadków zakażeń wewnątrzoddziałowych, które dotyczyły dzieci w wieku od 4 tyg. do
12 lat (średnia wieku 16,4 mies.) i wiązały się z przedłużonym czasem hospitalizacji średnio o 7 dni (12).
W światowym piśmiennictwie niewiele jest prac
analizujących przebieg kliniczny biegunek rotawirusowych u dzieci. Mathew i wsp. przedstawili wyniki
3-letniej obserwacji, opisujące przebieg RVGE u 379
dzieci hospitalizowanych z powodu biegunki w jednym
ze szpitali w Indiach. 89% pacjentów stanowiły dzieci
poniżej 23 m.ż. Ciężkie odwodnienie (definiowane jako
konieczność podawania płynów w objętości 100 ml/
kg m.c. przez pierwsze 3-6 h rehydratacji) odnotowano
u 59/379 (15,6%) dzieci. Ciężką kwasicę metaboliczną:
pH ≤7,2 stwierdzono u 44/379 (11,6%) pacjentów, natomiast stężenie wodorowęglanów ≤12 mmol/l u 70/379
(18,4%). W obserwacjach własnych kwasicę metaboliczną, definiowaną jako pH ≤7,350 opisano u 35/146
(24%) dzieci, z min. pH=7,211. W badaniach Mathew
i wsp. hiponatremię (stężenie Na+ <130 mmol/l) stwierdzono w 9/379 (2,4%) przypadkach, a hipokaliemię
(stężenie K+ <3,5 mmol/l) w 43/379 (11,3%), przy
czym u 16 dzieci (4,2%) stężenie potasu wynosiło ≤2,9
mmol/l (13). Porównywalne wyniki uzyskano w obserwacjach własnych: hiponatremię ze stężeniem sodu
≤130 mmol/l opisano u 12/154 (8%) pacjentów, a hipokaliemię u 16/154 (10%). W badaniach własnych zwrócono również uwagę na kolejne dwa powikłania RVGE
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(11,6%) patients and bicarbonate level ≤12 mmol/l in
70/379 (18,4%). In our observations metabolic acidosis
defined as pH level ≤7,350 was noted in 35/146 (24%)
children, with minimum pH level 7,211. In Mathew et al.
study hyponatremia (serum sodium level <130 mmol/l)
occurred in 9/379 (2,4%) children and hypokalemia
(serum potassium level <3,5 mmol/l) in 43/378 (11,3%)
patients, in which potassium level <2,9 mmol/l was
noted in 16 (4,2%) (13). Comparable results were present
in our study: hyponatremia (Na+ ≤130 mmol/l) was
reported in 73/154 (47,4%) patients and hypokalemia
(K+ <3,5 mmol/l) in 16/154 (10%). In our study we also
pointed out two another complications of RVGE – acute
hepatitis and hypoglycemia due to diarrhea.
According to Turkish authors important, but rare
complications of acute rotavirus gastroenteritis are
secondary bacteremia and sepsis. Although the exact
mechanism is unknown, it is believed that translocation of
intestinal microorganisms as a result of intestinal epithelium
dysfunction is the underlying mechanism of bacteremia in
RVGE (14, 15). Aldemir-Kocabas et al. presented a case
of 22-months old boy hospitalized due to fever, diarrhea
and dehydration. He was diagnosed with rotavirus
gastroenteritis complicated with Staphylococcus aureus
bacteremia, pyomyositis and endocarditis (14). Analyzing
our results it seems that cause of CRP and PCT elevated
levels in about 1/3 of patients was secondary bacteremia.
Currently, there are two available vaccines for
the prevention of rotavirus infection: Rotarix (GlaxoSmithKline) and RotaTeq (MSD). The Rotarix vaccine
is a live, attenuated, monovalent, G1P[8] human strain,
delivered orally in a 2-dose schedule, with minimum
4-weeks interval. The RotaTeq vaccine is a live,
attenuated, pentavalent vaccine containing five humanbovine reassortant rotavirus strains. Each strain contains
a human VP7 protein, G1, G2, G3 or G4 and one strain
contains the human P[8]VP4 protein. It is administrated
orally in 3 doses: the first dose at 6-12 weeks of age and
two subsequent doses at 1-2 month intervals (whole
vaccination should be ended up to 26 week of age). In
a large clinical trial including 60 000 children vaccinated
with Rotarix the efficacy against all diarrheal diseases and
severe gastroenteritis was 73-89% and 95%, respectively.
Another study involving 70 000 children showed that the
efficacy of RotaTeq against all rotavirus infections was 6979% and against severe rotavirus disease was 98% (16,17).
Rotavirus vaccines are available in Poland since
2006 year and they were introduced into the National
Immunization Program in 2007 year as vaccination only
recommended (additionally paid), not routine in children.
Vaccination is considered as the most effective method
of RVGE prevention, especially against severe rotavirus
disease requiring hospitalization. In countries which
according to WHO recommendations administrated
common rotavirus vaccination (e.g. United States of
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– ostre odczynowe zapalenie wątroby i hipoglikemię
w przebiegu biegunki.
Według autorów tureckich istotnym, chociaż
rzadkim powikłaniem ostrej biegunki rotawirusowej
u dzieci jest wtórna bakteriemia i posocznica. Mechanizm jej powstawania nie jest do końca wyjaśniony,
ale przypuszcza się, że główną rolę odgrywa uszkodzenie komórek nabłonka ściany jelit. Dysfunkcja tej
naturalnej bariery ochronnej sprzyja translokacji bakterii ze światła przewodu pokarmowego (14,15). Aldemir-Kocabas i wsp. opisali przypadek 22-miesięcznego chłopca hospitalizowanego z powodu gorączki,
biegunki i odwodnienia, u którego rozpoznano RVGE
z wtórną bakteriemią o etiologii Staphylococcus aureus
i bakteryjnym zapaleniem wsierdzia (14). Analizując
dane uzyskane w badaniu własnym wydaje się, że przyczyną obecności wysokich stężeń CRP i PCT w surowicy u części pacjentów była właśnie wtórna bakteriemia.
Obecnie dostępne są dwie szczepionki zapobiegające
zakażeniom rotawirusowym: Rotarix (Glaxo-SmithKline)
oraz RotaTeq (MSD). Pierwsza z nich jest szczepionką
monowalentną, żywą, atenuowaną, uzyskaną z ludzkiego szczepu G1P[8]. Szczepionka podawana jest doustnie
w dwóch dawkach, w odstępie co najmniej 4-tygodniowym. RotaTeq jest pentawalentną, żywą, atenuowną,
szczepionką, reasortantem szczepu ludzko-bydlęcego, zawierającym typy VP7, G1, G2, G3 lub G4 oraz P[8] VP4.
Szczepionka podawana jest doustnie w trzech dawkach:
pierwszą należy podać między 6. a 12. tygodniem życia,
a cały cykl powinien być zakończony do 26. tygodnia życia dziecka (6. miesiąc życia). Podczas przeprowadzonych
badań z udziałem 60 000 dzieci, którym podano szczepionkę Rotarix, wykazano skuteczność w zapobieganiu infekcji u 73–89% dzieci oraz 95% skuteczność w zapobieganiu
nieżytowi jelit o ciężkim przebiegu. W badaniach przeprowadzonych na populacji 70 000 dzieci, którym podano
szczepionkę RotaTeq, wykazano 69–79% skuteczność
ochronną przed infekcją rotawirusową oraz 98% skuteczność w zapobieganiu nieżytowi jelit o ciężkim przebiegu
(16,17).
Szczepienia przeciw rotawirusom są dostępne w Polsce od 2006 roku, a od 2007 roku figurują w wykazie
szczepień zalecanych polskiego Programu Szczepień
Ochronnych. Szczepienia uznawane są za najlepszą formę
profilaktyki zakażeń rotawirusowych, zwłaszcza w zapobieganiu ciężkim postaciom zakażenia wymagającym
hospitalizacji. W krajach, które zgodnie z zaleceniami
WHO wprowadziły powszechne szczepienia przeciw rotawirusom (m.in. USA, Kanada, Australia, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Holandia i Wielka Brytania) obserwowano
również efekt odporności zbiorowiskowej, co jest szczególnie korzystne dla ogółu populacji (16). Szacuje się, że
w Polsce jedynie 5–10% populacji niemowląt otrzymuje
szczepienie przeciw rotawirusom. Pulkowska-Nowocień
i wsp. dokonali analizy retrospektywnej dokumentacji me-
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America, Canada, Australia, Greece, Spain, Germany,
Netherlands and Great Britain) population immunity was
observed (16). It is estimated that in Poland only 5-10%
of infants are vaccinated against rotavirus. PulkowskaNowocień et al. analyzed medical records of 693 patients
aged 0-12 months from the local Health Centre in Warsaw.
Rotavirus vaccine (at least 1 dose) was administrated to
232 children (33,4%). In most cases (93%) the Rotarix
vaccine was applicable. In analyzed group the number of
children vaccinated against rotavirus infection increased
from 8,7% (12/123) in 2006 to 66,6% (34/51) in 2013
year. In this period of time in whole population, the
number of vaccinated children increased 7-times: in
2007 year rotavirus vaccine was administrated to 11 070
children and in 2013 year to 78 416 children (6).
In our study only 19/401 (4,7%) children were
vaccinated against rotaviruses. Precise statistical
analysis is limited because of disproportion in number
of vaccinated and unvaccinated children. However, low
number (<5%) of patients vaccinated against rotavirus
infection among all hospitalized children may suggest
milder course of disease and possibility of ambulatory
treatment in vaccinated children.
CONCLUSIONS
1. Rotavirus infections are the most common cause of
diarrheas in children, concerning mainly patients
under 4 years of age.
2. Rotavirus infections can lead to many serious
complications - electrolyte disturbances, metabolic
acidosis and hypoglycemia.
3. Among our patients rotavirus vaccination
insensibly reduced duration of hospitalization.
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ABSTRACT

INTRODUCTION AND OBJECTIVE: Campaigns against vaccinations in Poland have been increasingly
more frequently observed in recent years, that was the reason of bigger number of parents refusing a consent for
their children immunization. The aim of study was to determine the sources of information which significantly
influence mothers’ opinions about vaccinations.
MATERIALS AND METHODS: A survey was conducted among 154 randomly selected mothers hospitalized
after childbearing in two hospitals in Krakow and Myslenice at the end of 2014 and in 2015. The research tool
was the author’s structured questionnaire interview.
RESULTS: The majority of mothers regarded vaccinations as an efficient method of children protection against
infectious diseases. Nevertheless, a few percent of women admitted that it is not efficient method or had no
opinion about it. The mothers’ confidence was higher for vaccines known for many years compared to new
formulations – 23.7% did not trust them and 22.4% had no statement on it. The most of respondents claimed that
the safety of polyvalent vaccines is lower than single formulas, and were convinced that children receive too
many vaccines. About 54.6% of mothers had no opinion and 13.6% admitted that children with chronic diseases
should not be vaccinated. Depending on the question content from 3.2% to 54.6% respondents had no opinion
about included vaccination issues. The pediatricians and family doctors were the main and the most reliable
source of information about vaccinations. The reliability of doctors was assessed higher by citizens of big city
compared to women living in rural area (statistically significant). Above 50% of mothers used mass media as
a source of information about vaccination but less than 8% regarded them as reliable.
CONCLUSIONS: Despite the wide access to different source of information, the newborns’ mothers too
often had the knowledge and opinions about vaccination inconsistent with data derived from medical facts.
Furthermore, significant group of mothers had no opinions about important issues with respect to vaccinations.
At the beginning of infants life when parents decide of their child immunization, the reliable knowledge about
that issue should be delivered by GPs because the other sources of information are assessed as much less reliable.
Key words: vaccination, mothers opinions, source of information
STRESZCZENIE
WPROWADZENIE I CEL BADANIA. W ostatnich latach w Polsce nasila się działalność ruchów antyszczepionkowych, co przyczynia się do narastania liczby rodziców odmawiających zgody na zaszczepienie dziecka.
Celem badania było określenie jakie źródła informacji mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się opinii matek
na temat szczepień ochronnych.
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MATERIAŁ I METODY. Badaniem została objęta losowo wybrana grupa 154 matek przebywających w szpitalu po urodzeniu dziecka. W oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz autorski zostały przeprowadzone
wywiady z kobietami, które urodziły dzieci w dwóch szpitalach (w Krakowie i Myślenicach) pod koniec 2014
i w 2015 roku.
WYNIKI. Większość matek uważała, że szczepienia skutecznie chronią dzieci przed chorobami zakaźnymi.
Jednak kilka procent kobiet uważało, że tak nie jest lub nie miało wyrobionej opinii w tym zakresie. Matki miały
większe zaufanie do szczepionek stosowanych od wielu lat w porównaniu z nowszymi preparatami, którym nie
ufało 23,7% respondentek, a 22,4% nie miało na ten temat zdania. Większość badanych uważała, że szczepionki
skojarzone są mniej bezpieczne niż pojedyncze i że dzieci otrzymują ich za dużo. Największy obszar niewiedzy lub braku opinii dotyczył potrzeby szczepień dzieci przewlekle chorych – 54,6% matek nie miało zdania,
a 13,6% uważało, że takie dzieci nie powinny być szczepione. W zależności od treści pytania od 3,2% – 54,6%
kobiet nie miało wyrobionej opinii w odniesieniu do poruszanych w nim zagadnień dotyczących szczepień.
Główne i najbardziej wiarygodne źródło wiedzy o szczepieniach stanowili dla matek pediatrzy i lekarze rodzinni, jednak wiarygodność ta była wyżej oceniana przez osoby mieszkające w dużym mieście, a gorzej wśród
mieszkanek wsi (różnica istotna statystycznie). Z mediów jako źródeł wiedzy o szczepieniach korzystało ponad
50% kobiet, ale mniej niż 8% oceniło je jako wiarygodne.
WNIOSKI. Mimo szerokiej dostępności różnych źródeł informacji matki nowonarodzonych dzieci zbyt często
wyrażały opinie, niezgodne z danymi pochodzącymi z aktualnych informacji medycznych. Ponadto znacząca
grupa matek nie miała własnego zdania na temat ważnych zagadnień dotyczących szczepień. W okresie podejmowania przez rodziców decyzji o realizacji szczepień u ich nowonarodzonych dzieci, rzetelna wiedza w tym
zakresie powinna być dostarczana przez lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej, ponieważ pozostałe źródła
informacji, chociaż stosunkowo szeroko wykorzystywane, są oceniana jako mało wiarygodne.
Słowa kluczowe: szczepienia, opinie matek, źródła informacji
INTRODUCTION

WPROWADZENIE

Vaccinations are the most efficient method of
infectious disease prevention. Owing to vaccinations
it was possible to eradicate, eliminate or at least
improved epidemiological situation of many
communicable diseases. More and more individuals is
convinced of no need to continue the mass vaccination
strategy, supporting the statement by unsubstantiated
hypotheses about harmful impact and ineffectiveness
of vaccines (1,2,3). Despite the relatively high
public acceptance of vaccination, campaigns against
vaccinations in Poland have been increasingly
more frequently observed in recent years, what was
contributing to the bigger number of parents refusing
a consent for their children immunization (4). The aim
of study was to determine the sources of information
which significantly influence mothers’ opinions about
vaccinations.

Szczepienia ochronne są najbardziej skuteczną metodą profilaktyki chorób zakaźnych. Dzięki szczepieniom
doprowadzono w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat do
eradykacji, eliminacji lub przynajmniej znaczącej poprawy
sytuacji epidemiologicznej wielu chorób zakaźnych. Coraz
więcej osób uważa obecnie, iż nie ma potrzeby kontynuowania masowych szczepień, popierając swoje stanowisko
nieudowodnionymi hipotezami o szkodliwym działaniu
szczepionek, przy jednoczesnym braku ich skuteczności
(1,2,3). W Polsce mimo stosunkowo wysokiej akceptowalności szczepień wśród społeczeństwa, w ostatnich latach nasila się działalność ruchów antyszczepionkowych,
propagujących negatywne informacje o szczepieniach, co
przyczynia się do narastania liczby rodziców odmawiających zgody na zaszczepienie dziecka (4).
Celem badania było określenie jakie źródła informacji mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się
opinii matek na temat szczepień ochronnych.

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The study was designed as a prospective cohort
study to assess the potential risk factors of refusing
or delaying the vaccination in children. There is an
ongoing study and in the present paper the first stage
of it was included with respect of potential risk factors
existed at the beginning of infant life. A survey was
conducted among 154 randomly selected mothers

Badanie zaplanowano jako prospektywne kohortowe badające potencjalne czynniki ryzyka nieszczepienia dzieci oraz występowania opóźnień w ich realizacji.
Badanie jest realizowane, a w obecnej pracy ograniczono się do przedstawienia analizy danych z pierwszego
etapu badania, które miało na celu uzyskanie informacji
o potencjalnych czynnikach ryzyka występujących na
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hospitalized after childbearing in two hospitals in
Krakow and Myslenice at the end of 2014 and in 2015.
The interviews were conducted by trained medical
staff using the author’s structured questionnaire which
included among other things the questions about
mothers opinions on vaccination.
Statistical analysis
The percentage contribution of answers was
calculated in five categories according to structure
of questionnaire. The studied groups were compared
using test c2, Fisher exact test and Mann-Whitney test.

Opinie matek o szczepieniach ochronnych

początku życia dziecka (ze strony matki i noworodka).
Badaniem została objęta losowo wybrana grupa 154
matek przebywających w szpitalu po urodzeniu dziecka. Z kobietami, które urodziły dzieci w dwóch szpitalach (w Krakowie i Myślenicach) pod koniec 2014
i w 2015 roku, zostały przeprowadzone wywiady przez
fachowych pracowników ochrony zdrowia, w oparciu
o wystandaryzowany kwestionariusz autorski. Kwestionariusz zawierał między innymi pytania dotyczące opinii matek na temat szczepień.
Analiza statystyczna
Obliczono procentowy udział poszczególnych odpowiedzi w podziale na pięć ustalonych w kwestionariuszu kategorii. Badane grupy porównywano za
pomocą testu c2, a w przypadku małych liczebności
- testu dokładnego Fishera. Do porównania zmiennych
ciągłych użyto testu Manna-Whitneya.

RESULTS

WYNIKI

The most of mothers were citizens of urban area
– 15.6% of smaller towns and 38.3% of big cities with
more than 100 000 inhabitants. The rest of mothers lived
in rural area (46.1%). Women surveyed in Krakow and
Myslenice significantly varied in terms of age, education
level and place of living – in Krakow they were older,
better educated and more often lived in urban area (Tab.
I.). The majority of mothers regarded vaccinations as an
efficient method of children protection against infectious
diseases. Nevertheless, a few percent of women admitted
that it is not efficient method or had no opinion about it.
The mothers’ confidence was higher for vaccines known
for many years compared to new formulations – 23.7%
did not trust them and 22.4% had no statement on it. The
most of respondents claimed that the safety of polyvalent
vaccines is lower than single formulations (40.6%), 33.2%
had no opinion in that issue, and many were convinced that
children receive too many vaccine (24.0% of mothers).
The apprehension of new vaccines was claimed by 18.9%
mothers, and so many (50.0%) of them had no statement on
it. About 54.6% of respondents had no opinion and 13.6%
admitted that children with chronic diseases should not be
vaccinated. Mothers had rather positive opinions about
Polish regulations regarding vaccination – 90.8% of them
was not in contrary to mandatory vaccination schedule and
only 9.1% of women esteemed that unvaccinated children
should not be enrolled to day care centers and schools. On
the other hand the majority of mothers (92.2%) deemed
that more vaccines for children should be free of charge.
Mothers more likely would be vaccinated their children by
new vaccine considering its high effectiveness (61.2%) in
comparison to its lower costs (51.0%). Depending on the
question content from 3.2% to 54.6% respondents had no
opinion about included vaccination issues (Tab. II).

Badane matki były w większości mieszkankami
miast - 15,6% mieszkało w małych miastach, 38,3%
w dużym mieście, pozostałe 46,1% stanowiły mieszkanki wsi. Średni wiek badanych wynosił 30,1+/-5,8
roku. Istotne statystycznie różnice między kobietami
badanymi w szpitalu krakowskim i myślenickim dotyczyło miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz wieku
– w krakowskim matki były starsze, lepiej wykształcone
i częściej mieszkały w mieście (Tab. I.). Zdecydowana
większość matek uważała, że szczepienia skutecznie
chronią dzieci przed chorobami zakaźnymi. Jednak kilka procent kobiet uważało, że tak nie jest lub nie miało
wyrobionej opinii w tym zakresie. Matki miały większe zaufanie do szczepionek stosowanych od wielu lat
w porównaniu z nowszymi preparatami, którym nie ufało 23,7% respondentek, a 22,4% nie miało na ten temat
zdania. W większości uważano też, że szczepionki skojarzone są mniej bezpieczne niż pojedyncze - ich bezpieczeństwo zostało negatywnie ocenione przez 40,6%
matek, przy braku opinii u 33,2% oraz, że dzieci otrzymują ich za dużo – 24,0% odpowiedzi. Część matek
również obawiała się nowych preparatów szczepionkowych – 18,9% matek, a aż 50 % nie potrafiło zająć w tej
kwestii żadnego stanowiska.
Największy obszar niewiedzy lub braku opinii dotyczył potrzeby szczepień dzieci przewlekle chorych – 54,6%
matek nie miało zdania, a 13,6% uważało, że takie dzieci
nie powinny być szczepione. Raczej pozytywnie została
oceniona organizacja szczepień w Polsce – 90,8% matek
nie jest przeciwna obowiązkowi szczepień, a 9,1% uważa, że dzieci nieszczepione nie powinny być przyjmowane
do szkół i przedszkoli. Natomiast zdecydowana większość
respondentek (92,2%) uważała, iż więcej szczepionek powinna być refundowana ze środków publicznych. Matki
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Table I. Characteristics of study group
Tab. I. Charakterystyka badanej grupy
Total number
(154)

Mothers characteristics

n
71

%
46.1

24

15.6

19

59
3
1
13
50
87
70
82
79
75
18
89
46
1
Mean
30.1

38.3
2.0
0.6
8.4
32.5
56.5
46.0
54.0
51.3
48.7
11.7
57.8
29.9
0.6
SD
5.8

59
1
1
8
32
72
43
69
58
56
16
65
32
1
Mean
31.0

rural area
smaller town
(up to 100 000 inhabitants)

Place of living

Mother education
level
Mother age (range
from18 to 46years)
Birth order

Economical situation

big city
primary school
intermediate school
vocational level
general education
higher education
≤29 year
≥ 30 year
first child
another child
very good
good
average
bad

Mother age

Mothers
from Krakow
hospital
(114; 74.0%)
n
%
36
31.6

Mothers from
Myslenice hospital
(40; 26.0%)
n
35

%
87.5

16.7

5

12.5

51.7
0.9
0.9
7.0
28.1
63.2
38.4
61.6
50.9
49.1
14.0
57.0
28.1
0.9
SD
5.8

0
2
0
5
18
15
27
13
21
19
2
24
14
0
Mean
27.6

0.0
5.0
0.0
12.5
45.0
37.5
67.5
32.5
52.5
47.5
5.0
60.0
35.0
0.0
SD
5.1

p
<0.001

0.021

0.002
0.860
0.433

0.001

Table II. Mothers opinions about vaccinations
Tab. II. Opinie matek na temat szczepień
The raised subject

No
n

The vaccinations sufficiently protect children
0
against infectious diseases
Children should be vaccinated only against
25
imminent diseases
Children receive to many vaccines what overloads
29
their immunological system
Vaccinations bring more detriments than benefits
73
I trust more vaccines that have been used for many
7
years than new ones
New vaccines are more effective and safer than
3
older ones
I will likely to vaccinate my child with new vaccine
6
if it protect against imminent disease
I will likely to vaccinate my child with new vaccine
10
if it is no expensive
I am against the mandatory vaccination system
because parents know better what is proper for 101
their children
Avoidance of vaccination increases a risk of
1
infectious disease
The children vaccination can develop the serious
9
adverse reactions
Vaccines are safety for children
2
Combination vaccines can be more dangerous than
16
monovalent ones
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Rather not

Rather yes

Yes

Lack of
opinion
n
%

%

n

%

n

%

n

%

0.0

4

2.6

66

42.9

79

51.3

5

3.2

16.3

37

24.2

43

28.2

42

27.4

6

3.9

18.8

60

39.0

22

14.3

15

9.7

28

18.2

48.1

61

40.1

2

1.3

2

1.3

14

9.2

4.6

29

19.1

42

27.6

40

26.3

34

22.4

2.0

26

16.9

38

24.6

10

6.5

77

50.0

3.9

21

13.6

62

40.3

32

20.8

33

21.4

6.6

30

19.9

53

35.1

24

15.9

34

22.5

66.5

37

24.3

4

2.6

1

0.7

9

5.9

0.7

8

5.3

63

44.4

76

50.0

4

2.6

5.9

86

56.6

11

7.2

20

13.2

26

17.1

1.3

4

2.6

106

70.3

19

12.6

20

13.2

10.5

46

30.1

26

17.0

14

9.2

51

33.2
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Currently used vaccines can be a reason of serious
12
7.8
70 45.8 14
9.2
8
adverse reactions
Children suffer from chronic disease should not be
14
9.1
35 22.7 12
7.8
9
vaccinated
Healthy children do not need vaccinations
81 52.9 42 27.4
9
5.9
5
The natural immunity inquired by developing the
52 34.0 55 36.0 12
7.8
4
disease is better for child than vaccination
Unvaccinated children should not be enrolled to
37 24.0 35 22.7 27 17.5 14
day care centers and schools
Significantly more vaccines should be founded
1
0.6
3
2.0
28 18.2 114
from public sources
The lack of answers is not included in the table, which ranged from 0 to 4 in particular questions.

The pediatricians and family doctors were the
main and the most reliable source of information about
vaccinations. The reliability of doctors was assessed
higher by citizens of big city compared to women
living in rural area (statistically significant). The nurses
were placed third and specialist doctors were a source
of information sporadically. Inversely like doctors,
nurses were assessed as more reliable by mothers lived
in rural area in comparison to these from urban area
(not statistically significant). According to mothers
assessment the negative information about vaccination
derived mostly from mass media (especially from
Internet) but sporadically it involved the information
from doctors and nurses (more often specialist doctors)
(Fig. 1.). Above 50% of women used mass media as
a source of information about vaccination but less than
8% regarded them as reliable. For mothers the least
reliable source of information was Internet – 24.6% of
them regarded it as unreliable (Fig. 2.).

5.2

49

32.0

5.8

84

54.6

3.3

16

10.5

2.6

30

19.6

9.1

41

26.7

74.0

8

5.2

chętniej zaszczepiłyby dziecko nowo wprowadzaną szczepionką biorąc pod uwagę jej skuteczność w zapobieganiu
poważnej chorobie (61,2%) w porównaniu z argumentacją
dotyczącą jej niższych kosztów (51,0%). W zależności od
treści pytania od 3,2 – 54,6% kobiet nie miało wyrobionej
opinii w odniesieniu do poruszanych w nim zagadnień dotyczących szczepień (Tab. II.).
Pediatrzy i lekarze rodzinni stanowili dla matek główne i najbardziej wiarygodne źródło wiedzy o szczepieniach.
Wiarygodność ta była wyżej oceniana przez osoby mieszkające w dużym mieście, a niżej wśród mieszkanek wsi
(różnica istotna statystycznie). Na trzecim miejscu znalazła
się pielęgniarka, a lekarz specjalista był najrzadziej wymienianym źródłem wiedzy o szczepieniach. Odwrotnie niż
w przypadku pediatrów i lekarzy rodzinnych, pielęgniarki
cieszyły się większym zaufaniem wśród matek mieszkających na wsi w porównaniu z mieszkankami miast, jednak zależność ta nie była istotna statystycznie. Oceniono,
iż negatywny przekaz o szczepieniach pochodził głównie
z mediów (zwłaszcza z Internetu), jednak sporadycznie
zdarzało się to również w informacjach uzyskiwanych od
lekarzy i pielęgniarek (w tej grupie najczęściej dotyczyło
to lekarzy specjalistów) (Ryc. 1.). Ponad 50% kobiet korzystało z mediów jako źródeł wiedzy o szczepieniach, ale
mniej niż 8% oceniło je jako wiarygodne. Dla matek najmniej wiarygodnym źródłem informacji był Internet – aż
24,6% respondentek oceniło go jako źródło niewiarygodne
(Ryc. 2.).

Fig. 1. The information sources about vaccinations and their
characteristic
Ryc.1. Źródła wiedzy na temat szczepień

Fig. 2. The aessesment of information sources reliability
Ryc. 2. Ocena wiarygodności źródeł informacji o szczepieniach
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DISCUSSION

DYSKUSJA

Despite the positive mothers opinions about
vaccines effectiveness there is still the significant
group of individuals unconvinced to that method of
infectious diseases prevention. The knowledge and
opinions on many more specific issues related to
vaccination were inconsistent with medical facts or
mothers had no statement on included questions. The
most worrying opinions regarded immunization of
children with chronic disease. Despite, the long lasting
strategy for mandatory vaccination of individuals from
risk groups and recommendation of many voluntary
vaccines for patients with chronic disease (to decrease
their risk of infectious disease occurrence which
can be especially in that group a reason of serious
medical complications), still many mothers regard
that these children should not be vaccinated, and the
major of them cannot express any opinion on that
issue. There is visible fear of something that should
be accepted nowadays as an operative standard, i.e.
the implementation of new vaccines to immunization
program and broader application of combination
vaccines (5).
The diagnosis of the situation based on our study is
rather no optimistic, focusing on the fact, how broad is
currently an information access. The presented survey
indicates, that the more and more available medium
like Internet which is imputed as a source of damaging
impact following an activity of anti-vaccination
movements, is not able to pay a positive role in
alteration of negative public attitudes for vaccinations
(6). Despite, that more than half of mothers treated
Internet as a source of information about vaccination,
only 8% of them assessed it as reliable medium.
Despite, it is relatively low proportion of respondents,
it was twice over than in earlier study conducted in
2008 (7). The similar situation is with assessment
of reliability of press, radio and TV. The proportion
of persons using Internet as a source of information
on vaccinations was similar like in other study held
on earlier in Malopolska Voivodeship, but our study
group embraced more often other media, as well (8).
The advantage of our study compared to other authors
is, that we questioned mothers not only about the
source of information but about the assessment of their
reliability. That information is crucial for undertaking
the vaccination promotion initiations. The results of
presented study supported the earlier observations
based on our similar studies conducted in Malopolska
Voivodeship in 1998 and 2005 (9,10). Despite, more
often application of other sources of information, the
most important authority figures for vaccination, still
are pediatricians and family doctors. In comparison
to previous studies the role of nurses has increased
but not so much like it was revealed by other authors

Mimo pozytywnej opinii większości matek o skuteczności szczepień istnieje nadal znaczący odsetek osób
nieprzekonanych do tej metody profilaktyki chorób zakaźnych. W wielu bardziej szczegółowych obszarach dotyczących szczepień wiedza i opinie matek są niezgodne
z danymi naukowymi lub matki nie mają na dany temat
wyrobionego zdania. Najbardziej niepokojące opinie matek dotyczyły szczepienia dzieci z chorobami przewlekłymi. Mimo stosowania od wielu lat szczepień obowiązkowych w grupach ryzyka oraz szczepień zalecanych przeznaczonych w pierwszej kolejności dla osób chorujących
przewlekle (tak aby ograniczyć u nich ryzyko wystąpienia
choroby zakaźnej, która w tej grupie pacjentów może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych),
nadal wiele matek uważa, że takie dzieci nie powinny być
szczepione, a większość nie jest w stanie wyrazić opinii
w tej sprawie. Również widoczne są obawy przed tym, co
obecnie powinno być przyjęte jako obowiązujący standard
w realizacji szczepień dzieci, tzn. wprowadzanie nowych
preparatów szczepionkowych, oraz coraz szersze stosowanie szczepionek wysoce skojarzonych (5).
Uzyskana na podstawie naszego badania diagnoza sytuacji jest raczej mało optymistyczna, biorąc pod uwagę
fakt, jak szeroki obecnie wydaje się dostęp do informacji.
Jednak powszechny dostęp nie musi być pozytywnie skorelowany z jakością przekazu. Badanie wskazuje, iż coraz
bardziej dostępne medium, jakim jest Internet, któremu
wprawdzie przypisuje się większość złych wpływów wynikających z aktywności ruchów antyszczepionkowych
na forach społecznościowych, nie jest w stanie odegrać
istotnej pozytywnej roli w przemianie ewentualnych negatywnych postaw dotyczących szczepień (6). Mimo, iż
ponad połowa osób traktowała Internet jako źródło wiedzy
o szczepieniach, to tylko 8% oceniła pochodzące z niego
informacje jako wiarygodne. Mimo, iż jest to relatywnie
niski odsetek respondentek, to i tak był on prawie drugie
tyle wyższy niż w badaniu przeprowadzonym przez innych
autorów w 2008 roku (7). Podobnie jest z oceną wiarygodności prasy, radia i telewizji. Odsetek osób korzystających
z Internetu jako źródła wiedzy o szczepieniach pokrywa się
z wynikami innego badania przeprowadzonego wcześniej
na terenie Małopolski, natomiast w naszym badaniu matki
częściej korzystały również z innych mediów (8). Przewaga naszego badania polega na tym, iż w przeciwieństwie
do większości innych autorów zapytaliśmy nie tylko o źródła wiedzy, ale również o ocenę ich wiarygodności, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla podejmowania działań
promujących szczepienia. Wyniki obecnego badania potwierdziły wcześniejsze obserwacje oparte na badaniach
własnych, obejmujących podobne zagadnienia, przeprowadzonych na terenie Małopolski w 1998 i 2005 roku
(9,10). Mimo coraz częstszego korzystania z innych źródeł informacji, nadal największym autorytetem w zakresie
szczepień pozostają lekarze rodzinni i pediatrzy, pracujący

476

Mother's opinions about vaccinations

Opinie matek o szczepieniach ochronnych

(8,11). The reason of these differences can derive from
the way of collecting data based on questionnaires.
When interviews are conducting by nurses is higher
probability of unbalanced assessment of signification
of that medical staff. However, our results on that
issue is higher compared to the other study which
used a telephone survey. In our study the questionnaire
interviews were conducting by biologists who are
neutral persons in relation to medical staff who were
involved to the questions about source of information.
That should increase the reliability of collected data. In
statistical analysis of reliability of doctors information
about vaccination we confirmed the results yielded
10 years ago, that it depends on the mother place of
living (10). The urban area citizens assessed reliability
of doctors higher than these who lived on rural area.
During last 10 years the system of general practitioners
in Poland has not changed, and there is still the
greater possibility to select a right family doctors
and pediatricians in cities, that can impact the higher
reliability assessment.
There is much easier to compare our results
with the other authors concerning the assessment of
source of information about vaccinations because all
of them used similar questions on that issue. There is
more difficult to do that concerning mothers opinions
because the previous studies applied different survey
methods, and the diversity of included questions
precludes a reliable comparisons. Independently of
the included specific questions area all of authors
formulated similar conclusions from their studies
that surveyed populations had insufficient knowledge
about vaccinations (8,10,11,12,13).

w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). W porównaniu
z wcześniejszymi badaniami wzrosła rola pielęgniarek,
jednak nie do takiego stopnia, jak wykazano to w badaniach innych autorów (8,11). Może to wynikać ze sposobu
przeprowadzania ankiet. Jeżeli są rozdawane przez pielęgniarki, istnieje większa tendencja do mniej obiektywnej
oceny respondentów w odniesieniu do znaczenia tej grupy
zawodowej. Jednak wynik naszego badania w tym zakresie jest wyższy od wyniku uzyskanego w badaniu przeprowadzonym z wykorzystaniem wywiadu telefonicznego
(7). Wywiady podczas naszego badania były prowadzone
przez magistrów biologii, będących osobami neutralnymi w stosunku do grup zawodowych, których dotyczyły
pytania o źródła informacji, co powinno zwiększać rzetelność wyników w omawianej kwestii. W analizie oceny
wiarygodności lekarzy jako źródła wiedzy potwierdziła się
wykazana 10 lat temu zależność od miejsca zamieszkania
matki (10). Osoby mieszkające w miastach wyżej oceniały
wiarygodność lekarzy niż mieszkanki wsi. W ciągu ostatniego dziesięciolecia nie zmieniła się organizacja POZ
w Polsce i prawdopodobnie nadal większa możliwość wyboru lekarza w miastach ma istotne znaczenie dla wyższej
oceny zaufania do lekarzy.
Znacznie łatwiej dokonać porównania wyników naszego badania z pracami innych autorów w odniesieniu
do oceny źródeł informacji o szczepieniach, ponieważ
zastosowano w nich podobne pytania dotyczące tej kwestii. Natomiast znacznie trudniej przeprowadzić porównanie w zakresie wiedzy i opinii matek, gdyż w każdym
z badań oceniających te zagadnienia używano innych narzędzi, a różnorodność zawartych w nich pytań uniemożliwia rzetelne porównania. Jednak niezależnie od szczegółowego zakresu pytań wszyscy autorzy formułowali
podobne wnioski o niewystarczającej wiedzy badanych
osób na temat szczepień (8,10,11,12,13).

CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE

Despite the wide access to different source of
information, the newborns’ mothers too often had the
knowledge and opinions about vaccination inconsistent
with data derived from medical facts. Furthermore,
significant group of mothers had no opinions about
important issues with respect to vaccinations. At the
beginning of infants life when parents decide of their
child immunization, the reliable knowledge about that
issue should be delivered by GPs because the other
sources of information are assessed as much less
reliable.

Mimo szerokiej dostępności różnych źródeł informacji o szczepionkach i szczepieniach matki nowonarodzonych dzieci zbyt często posiadały wiedzę lub
wyrażały opinie, niezgodne z danymi pochodzącymi
z aktualnych informacji medycznych. Ponadto znacząca
grupa matek nie miała własnego zdania na temat ważnych zagadnień dotyczących szczepień. W okresie podejmowania przez rodziców decyzji o realizacji szczepień u ich nowonarodzonych dzieci, rzetelna wiedza
w tym zakresie powinna być dostarczana przez lekarzy
w podstawowej opiece zdrowotnej, ponieważ pozostałe
źródła informacji, chociaż stosunkowo szeroko wykorzystywane, są oceniana jako mało wiarygodne.
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ABSTRACT
The growing number of people diagnosed with cancer is an important issue in public health. Evaluation of the
population’s level of cancer-related knowledge is mandatory for planning effective prevention or intervention
programs. Until recently, traditional methodology, using paper questionnaire or telephone-based interviews had
dominated previous cross sectional studies related to this issue. Currently, the use of new research methods
based on information technology solutions has been more frequent. Therefore, the aim of this paper is to review
published data available in the PubMed database towards the identification of strengths and weaknesses of crosssectional studies conducted via Internet, a type of information technology solution. This review allowed the
authors to conclude that web-based questionnaire studies could be an effective solution and may possibly replace
traditionally conducted interviews. Likewise, it evidently appears that an online mode is more adequate for
querying young people. However, there is lack of consensus regarding the cost-effectiveness of the application
of Web technology as a research tool for epidemiological questionnaire-based studies. Data security was
revealed to be an important aspect of conducting Internet-based questionnaire studies. Further efforts are aimed
at standardizing this type of researches to assess their strengths and weaknesses leading to more widespread use.
Key words: questionnaire studies, Internet, prevention, cancer
STRESZCZENIE
Rosnąca liczba osób z rozpoznaniem choroby nowotworowej jest istotnym problemem zdrowia publicznego.
Poznanie stanu wiedzy populacji w tym zakresie wydaje się być ważne dla planowania skuteczniejszych programów profilaktycznych czy interwencyjnych. Do niedawna w badaniach przekrojowych dominowała tradycyjna
forma, wykorzystująca kwestionariusze papierowe lub wywiady telefoniczne. Obecnie coraz częściej wykorzystuje się nowe metody badawcze oparte o rozwiązania informatyczne (głównie sieć Internet). Celem opracowania była identyfikacja mocnych i słabych stron badań epidemiologicznych prowadzonych z wykorzystaniem
sieci Internet w oparciu o przegląd dostępnego w bazie PubMed piśmiennictwa. Zebrane dane literaturowe
pozwalają wnioskować, iż badania kwestionariuszowe realizowane z zastosowaniem sieci WWW są rozwiązaniem skutecznym i mogą zastąpić tradycyjne formy zbierania wywiadów, jednakże raczej w odniesieniu do
osób młodych. Ponadto ujawniono brak spójnego stanowiska na temat możliwości redukcji kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem technologii Web w porównaniu do technik tradycyjnych. Ważną kwestią w przypadku badań kwestionariuszowych prowadzonych drogą on-line jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
danych. Niezbędne są dalsze wysiłki zmierzające do standaryzacji stosowanych narzędzi wraz z oceną silnych
i słabych stron prowadzonego badania.
Słowa kluczowe: badania kwestionariuszowe, Internet, profilaktyka, choroby nowotworowe
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INTRODUCTION

WSTĘP

The growing number of people diagnosed with
cancer is an important public health issue. Cancer
related group of diseases is the second most common
cause of death in Poland (1). There have also been
a dynamic development in the IT sector (i.e internet)
in recent years which parallel the growing evidence of
cancer diagnoses in Poland. Current estimates puts the
number of households in Poland with internet access
at 75 percent (2). Evaluating the level of cancer related
knowledge among the population in Poland seems to
be mandatory in order to have an effective planning
related to prevention and intervention. Review of
published data indicates that cross-sectional studies
are the most common method and effective means
of assessing the level of knowledge regarding cancer
prevention. Case-control as well as cohort studies have
been conducted using interviews and self-tracking
questionnaire according to the traditional way; with the
aim of at gathering information regarding potential risk
factors (3, 5). Newest research methods, which involve
computer facilities (mainly the Internet) may help
facilitate the effectiveness of conducting questionnairebased studies (4-7). Analyzing available literature
indicates that in Poland there has not been almost any
research conducted on-line with the use information
technology solutions (i.e. internet), on the assessment
of the population’s general awareness regarding cancer
prevention (6). Given these circumstances, it seems
important to define the role and determine the most
appropriate use of the Internet for conducting the online questionnaire-based epidemiological studies.

Rosnącą liczba osób z rozpoznaniem choroby nowotworowej jest istotnym problemem zdrowia publicznego. Schorzenia te stanowią w Polsce drugą przyczynę
zgonów (1). Równocześnie, w ostatnich latach nastąpił
dynamiczny rozwój sektora informatycznego, w tym
ogólnoświatowej sieci Internet. W Polsce aktualnie ponad 75% gospodarstw domowych posiada dostęp do jej
zasobów (2). Poznanie stanu wiedzy na temat chorób nowotworowych wydaje się istotne dla właściwego planowania skuteczniejszych programów profilaktycznych czy
interwencyjnych. Przegląd aktualnego piśmiennictwa
wskazuje, że najczęściej stosowaną metodą poznawania
i oceny stanu wiedzy na temat profilaktyki chorób, w tym
chorób nowotworowych, są badania przekrojowe. W epidemiologicznych badaniach kliniczno-kontrolnych lub
kohortowych powszechnie stosowane są także wywiady
lub kwestionariusze samozwrotne, których zadaniem jest
m.in. zebranie informacji na temat potencjalnych czynników ryzyka choroby (3, 5). Nowe metody badawcze wykorzystujące jako narzędzie rozwiązania informatyczne
(głównie sieć Internet) mogą stanowić skuteczną pomoc
w realizacji badań kwestionariuszowych (4-7). Niestety,
analiza dostępnego piśmiennictwa wskazuje, że praktycznie brak jest w naszym kraju badań dotyczących oceny ogólnej świadomości populacji w zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym, realizowanych z wykorzystaniem możliwości on-line (6). Biorąc pod uwagę
powyższe przesłanki, istotne wydaje się określenie roli
i ustalenie najbardziej właściwych zastosowań Internetu
dla prowadzenia epidemiologicznych badań kwestionariuszowych drogą on-line.

THE AIM OF STUDY

CEL PRACY

The aim of this study is to evaluate the possibility
of conducting questionnaire-based epidemiological
studies via Internet, an information technology solution.
The specific aims in this review include methods of
recruiting respondents, principles of constructing the
questionnaire and its distribution, optimization of
cross-sectional studies’ costs.

Celem opracowania była identyfikacja możliwości wykorzystania sieci Internet do prowadzenia kwestionariuszowych badań epidemiologicznych. Wśród
celów szczegółowych znalazły się takie aspekty jak:
możliwość rekrutacji badanych, zasady konstrukcji
kwestionariusza badawczego i jego dystrybucja, optymalizacja kosztów realizacji badań przekrojowych.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

To achieve the aim of this paper, reviews of
published data available in PubMed database were
conducted using the following key-words and phrases:
cancer; prevention; promotion; survey; knowledge;
awareness; web-based. We analyzed full-text articles
published in the years 1997-2015.

Dla realizacji celu pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa dostępnego w zasobach bazy PubMed
z wykorzystaniem następujących słów kluczowych:
cancer; prevention; promotion; survey; knowledge;
awareness; web-based. Analizie poddano pełnotekstowe artykuły opublikowane w latach 1997 – 2015.
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Electronic questionnaires in epidemiologic studies

Kwestionariusze elektroniczne w badaniach epidemiologicznych

DISCUSSION

OMÓWIENIE

Preliminary information
Until recently, most of the cross-sectional studies
had been conducted according to the traditional way by
qualified interviewers using paper based questionnaire
or telephone-based interviews performed. The
advantages and disadvantages of using this modalities
in medical science have been extensively discussed in
epidemiology (3, 5). A major drawback to this type of
traditional methodology is an increase in the number
of refusals of the survey’s potential participants. This
trend leads to difficulties relating to the numbers of the
study sample (5, 8). The trend also affect research in
electronic form (5, 9). Among the reasons for lower
participation of potential respondents are higher
requirements to participants, decreasing selflessness of
surveyed, over surveying phenomenon as well as the
thorny subject of the study (particularly in relation to
people diagnosed with cancer) (5, 7, 9). Difficulties in
recruitment are also the result of progressive mobility
perceived as a frequent change of place of residence
(address), alteration or cancellation of telephone
number and widespread of cellphones (5). Often
traditional recruitment method fails, and the need for
re-invitations to the study generates significant costs.
Given the above mentioned problems, it became
necessary to search for and to implement new, efficient
but also cheaper solutions. The use of the Internet
as a tool to conduct questionnaire-based research
started in the late 1990s of the twentieth-century. As
of 2008-2009, percentage of those studies among all
the methods used in epidemiological studies was at the
level of 1.3% (5). The proposed solution is effective
and may replace traditional ways of performing
interviews (paper or telephone-based), including the
assessment of the awareness of cancer prevention, as
evidenced by numerous publications (4, 10, 14-17).
It is noteworthy that this new strategy of researching
offers the possibility of acquiring good quality data
from respondents of different geographic locations. In
addition, it is worth noting that both cost-effectiveness
and time efficacies are better in comparison to
conventional studies (5, 9, 17). These solutions allow
the direct import of data to the statistical software and
immediate analysis (10, 11, 18). There is the evidence
for the usefulness of the Internet in prospective studies:
cohort (during recruitment as well as follow-up) (5)
and in research aimed at interventions (10-14).
The results of the meta-analysis presented by
Cugelman may provide a rationalization for the effective
conducting of studies involving WWW (World-WideWeb) technologies (10). Authors have demonstrated
the effectiveness of measures aimed at changing
people’s behaviors, including sharing of personalized

Informacje wstępne
Jeszcze do niedawna w badaniach przekrojowych dominowała tradycyjna forma ankietowania badanych wykorzystująca kwestionariusze papierowe do samodzielnego
wypełniania lub wywiady (w tym wywiady telefoniczne)
prowadzone przez wykwalifikowanych ankieterów. Zalety i wady ich stosowania w naukach medycznych zostały wyczerpująco omówione w znanych opracowaniach
z zakresu epidemiologii (3, 5). Niestety, w ciągu ostatnich
lat obserwuje się tendencję wzrostu liczby odmów potencjalnych uczestników do wzięcia udziału w badaniach ankietowych, co przekłada się na utrudnienia związane z poziomem realizacji próby (5, 8). Tendencja ta widoczna jest
także w badaniach prowadzonych drogą elektroniczną (5,
9). Wśród przyczyn mniejszego zainteresowania respondentów wymienia się m.in.: wyższe wymagania stawiane
badanym, coraz mniejszą bezinteresowność badanych,
zjawisko przesytu badaniami kwestionariuszowymi (oversurveying), a także drażliwą tematykę badania szczególnie
w odniesieniu do osób z rozpoznaniem choroby nowotworowej) (5, 7, 9). Utrudniona rekrutacja jest także efektem
postępującej mobilności, manifestującej się m.in. częstą
zmianą miejsca zamieszkania (adresu), zmianą lub rezygnacją z numeru telefonu oraz rozpowszechnieniem telefonii komórkowej (5). Często tradycyjny sposób rekrutacji
zawodzi, a konieczność ponownych zaproszeń do badania
generuje znaczne koszty.
Wobec wspomnianych problemów konieczne stało
się poszukiwanie i wdrażanie nowych, skutecznych ale
i tańszych rozwiązań. Wykorzystanie sieci Internet jako
narzędzia do prowadzenia badań kwestionariuszowych
zapoczątkowano pod koniec lat 90. XX-tego wieku. Według danych z lat 2008-2009 ich udział wśród wszystkich
metod stosowanych w badaniach epidemiologicznych
kształtował się na poziomie 1,3% (5). Proponowane rozwiązanie jest skuteczne i może zastąpić tradycyjne formy
zbierania wywiadów tj. papierową czy telefoniczną, czego dowodzą liczne publikacje, w tym dotyczące oceny
świadomości prewencji chorób nowotworowych (4, 10,
14-17). Na uwagę zasługuje fakt, że nowy sposób prowadzenia badań oferuje możliwość pozyskania dobrej
jakości danych, pochodzących od badanych z różnych
lokalizacji geograficznych. Ponadto warto zwrócić uwagę na lepszą efektywność kosztową oraz czasową w porównaniu do badań konwencjonalnych (5, 9, 17). Stosowane rozwiązania umożliwiają bowiem bezpośredni
import danych do programu statystycznego, w którym
będą prowadzone analizy (10, 11, 18). Istnieją dowody
przemawiające za przydatnością stosowania Internetu
w badaniach prospektywnych: kohortowych (zarówno na
etapie rekrutacji jak i obserwacji) (5) oraz w badaniach
ukierunkowanych na działania interwencyjne (10-14).
Wyniki meta-analizy prezentowane przez Cugelmana mogą stanowić uzasadnienie dla efektywnego
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materials. They pointed out the advantages of using
the online technologies, including the ability to reach
a wide audience at low costs. Bottorff and colleagues
elucidated the possibilities of reaching out to young
people through modern technology (including social
media) with a message about health-related knowledge
and ability to influence their health awareness (14).
Models of recruitment
The recruitment of participants to studies
conducted on-line can be done using either an open or
closed model.
The concept of closed model involves obtaining
contact details of potential respondents from sources
such as census records or hospital registries (5, 20).
Invitations to participate in the study are distributed
using the traditional mail services, e-mail or by
phone. The advantage of a closed model is a limited
risk of incidental participation in the study (due to
individualization of the login process), and exclusion
the risk of re-participation of the same person.
However, such an individualized and limited access
to the platform may also discourage the respondents
from taking additional actions such as logging on to
the platform (5).
In the open model, information about the study
is distributed to the target population using classical
advertising campaigns. It is possible to use solutions
to help reach the target groups for age, sex or place
of residence (5, 20). A significant limitation of “open
recruitment” is the inability to calculate the response
rate, as well as difficulties in obtaining a representative
sample; this is often associated with the possibility of
selection bias. Although this issue has been discussed
in the literature (21), there is a consensus that it should
not be ignored (5, 9, 16). In the open model, it is
difficult to eliminate the risk of multiple participation
by the same person. Literature availability, as well as
our own experience indicate that this phenomenon can
be controlled through the use of user authentication,
for example internet cookies or the registration of the
IP address (Internet Protocol address) (5).
The use of social media such as Facebook is the
most modern way of recruiting subjects as well as
distributing information concerning cancer prevention,
e.g. breast cancer (14, 22). With the possibility of
direct communication to the specific target groups
(targeting) their use may be useful in relation to
younger population (8, 13, 14).
Consent to participate in the online survey can be
expressed either in electronic as well as in traditional
paper form (5, 6). Given the sensitivity of the collected
personal data, it is necessary to obtain the agreement
of the relevant bioethics committee or at least query
this institution. Already at the design stage of the study
482

prowadzenia tego ostatniego rodzaju badań z udziałem
technologii WWW (World-Wide-Web – ogólnoświatowa
sieć) (10). W cytowanej pracy wykazano skuteczność
działań ukierunkowanych na zmiany zachowań ludzi,
w tym z zastosowaniem personalizacji udostępnianych
materiałów. Autorzy zwrócili uwagę na zalety wykorzystania technologii on-line, w tym możliwość dotarcia do
szerokiego grona odbiorców przy jednocześnie niskich
kosztach. Bottorff i wsp. wskazali na możliwość dotarcia
do osób młodych za pośrednictwem nowoczesnych technologii (w tym mediów społecznościowych) z treściami
w zakresie wiedzy prozdrowotnej i możliwości kształtowania ich świadomości (14).
Modele rekrutacji
Rekrutacja uczestników do badań realizowanych
drogą on-line możne odbywać się w modelu otwartym
lub zamkniętym.
Koncepcja modelu zamkniętego zakłada pozyskiwanie danych kontaktowych potencjalnych respondentów
ze źródeł takich jak spisy ludności czy rejestry szpitalne
(5, 20). Zaproszenia do udziału w badaniu kierowane są
za pośrednictwem poczty konwencjonalnej, elektronicznej bądź drogą telefoniczną. Zaletą modelu zamkniętego,
z uwagi na indywidualne dane dostępowe, jest ograniczone ryzyko uczestnictwa w badaniu osób postronnych,
a także wielokrotnego udziału w badaniu tego samego
respondenta. Ograniczony, zindywidualizowany dostęp
do platformy może jednocześnie zniechęcać badanych do
podjęcia dodatkowych działań takich jak logowanie się
do platformy (5).
W modelu otwartym informacja o badaniu kierowana jest do ogółu populacji docelowej, najczęściej z wykorzystaniem klasycznych kampanii reklamowych. Możliwe jest stosowanie rozwiązań ułatwiających skierowanie
przekazu do wybranych grup docelowych uwzględniających wiek, płeć, czy miejsce zamieszkania badanych
(5, 20). Istotnym ograniczeniem otwartego modelu rekrutacji jest brak możliwości obliczenia wskaźnika odpowiedzi (tzw. wskaźnika partycypacji), a także problemy z uzyskaniem reprezentatywności próby z uwagi na
ryzyko wystąpienia błędu selekcji. Choć kwestia ta jest
dyskutowana w piśmiennictwie (21), to istnieje zgoda co
do tego, iż nie należy go ignorować (5, 9, 16). W modelu otwartym trudno wyeliminować ryzyko wielokrotnej
partycypacji tej samej osoby w badaniu. Dostępne dane
literaturowe, a także doświadczenia własne wskazują,
że zjawisko to można kontrolować poprzez stosowanie
identyfikacji użytkownika np. z wykorzystaniem tzw. ciasteczek (cookies), a także w oparciu o rejestrację adresu
IP (Internet Protocol address) (5).
Najnowszym sposobem rekrutacji badanych, a zarazem dystrybucji informacji dotyczących profilaktyki
chorób nowotworowych, np. raka piersi jest wykorzystywanie mediów społecznościowych, takich jak Facebook (14, 22). Dzięki możliwości kierowania prze-
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the possibility of the use of cookies or the scope and
method of recording data that can be used to identify
respondents by their IP address, browser type, etc.
should be taken into account. An opinionated idea states
that in order to protect the identity of respondents, the
registration of an IP addresses could be omitted (6),
while other authors suggest storing IPs in separate
resources (outside the main resource in which the
survey data are collected). (23).
General principles of constructing the online
questionnaires
The technical side of the questions’ presented in the
electronic version of the questionnaire is an important
issue addressed in the literature, for example the use of
the appropriate HTML (HyperText Markup Language)
tags. HTML permits designing questionnaire involving
close and open ended formats, while allowing at the
same time, to identify the difficult questions and
also to determine the optimal order of questions for
improving the research (5). The use of an electronic
version seems to be more appropriate in the case of
studies conducted among large groups, with numbers
exceeding 300 people, while for smaller numbers
the traditional paper version of the questionnaire
seems to be better option (20). The decision to use
the Internet to conduct questionnaire-based research
should be preceded by proper selection adapted to the
characteristics of the study and research platform. It is
possible to use ready-free of charge made solutions.
An example of a free solution, which was successfully
used to evaluate the awareness of Internet users in
the prevention of cutaneous melanoma is Google
Docs platform. This facilitated the presentation of
the survey questions as well as storing the responses
(6). Alternatively, original solutions can be used.
However, this option is usually associated with the
need to incur additional costs and time but can allow
to adjust a tool for a specific research project. This
problem is relatively new thereby leading to scarcity
in literature in this area. Most modern solutions used
to create web applications (as a research tool) offers
the ability to incorporate additional innovations,
along with the individualization of the questionnaire’s
content based on the scope of the information obtained
from the examined in the preliminary stage of the
investigation or solutions for validating the tool as
well as the possibility of personalizing feedback
(5). Electronic form of the questionnaire gives the
opportunity of making the necessary corrections
of errors in the content or tool’s design, which is
a big advantage compared to the traditional way of
surveying (5). Electronic questionnaires may include
additional explanatory information in the form of popup windows, or drop-down menus, presented directly
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kazu do określonych grup docelowych (targeting) ich
stosowanie może okazać się użyteczne w odniesieniu
do osób młodych (8, 13, 14).
Deklaracja zgody na udział w badaniu internetowym
może zostać wyrażona zarówno w postaci elektronicznej,
jak i w tradycyjnej formie papierowej (5, 6). Z uwagi na
wrażliwość zbieranych danych osobowych niezbędne
jest uzyskanie zgody właściwej komisji bioetycznej albo
choćby złożenie stosownego wniosku z zapytaniem. Już
na etapie konstrukcji badania należy uwzględnić możliwość wykorzystania plików cookies czy zakresu i sposobu rejestrowania danych mogących posłużyć do identyfikacji respondentów poprzez ich adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, etc.). Istnieją opinie, że dla ochrony
tożsamości badanych można pominąć rejestrację adresu
internetowego IP (6), inni autorzy sugerują przechowywanie adresu w odrębnych zasobach (poza zakresem,
w którym gromadzone są dane ankietowe) (23).
Ogólne zasady budowy kwestionariuszy internetowych
Ważną kwestią poruszaną w piśmiennictwie przedmiotu jest także techniczna strona formułowania pytań
stosowanych w elektronicznej wersji kwestionariusza
np. z udziałem odpowiednich znaczników języka HTML
(HyperText Markup Language). Umożliwiają one konstrukcję kwestionariusza z udziałem pytań zamkniętych,
jak i otwartych, a jednocześnie pozwalają na identyfikację
tzw. trudnych pytań oraz ustalenie ich optymalnej kolejności dla usprawnienia badania (5). Uznaje się, że zastosowanie wersji elektronicznej wydaje się być bardziej
właściwe w przypadku badań prowadzonych w dużych
grupach, o liczebności przekraczającej 300 osób, podczas
gdy dla mniejszych liczebności lepszym rozwiązaniem
jest tradycyjna, papierowa wersja kwestionariusza (20).
Podjęcie decyzji na temat wykorzystania sieci Internet do
prowadzenia badań kwestionariuszowych powinno być
poprzedzone wyborem właściwej, dostosowanej do charakterystyki badania, platformy badawczej. Możliwe jest
skorzystanie z gotowych rozwiązań – zarówno odpłatnych, jak i darmowych. Przykład dla rozwiązania darmowego, które z powodzeniem wykorzystano do oceny świadomości użytkowników Internetu w zakresie profilaktyki
czerniaka skóry, może stanowić wykorzystanie platformy
Google Docs, ułatwiające prezentację pytań kwestionariusza, jak i zapisywanie uzyskanych odpowiedzi (6). Alternatywnie można zastosować rozwiązania autorskie, które
wiążą się zazwyczaj z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów finansowych i czasowych, jednakże ich
stosowanie może prowadzić do optymalizacji narzędzia
badawczego pod kątem specyficznego projektu badawczego. Problem jest stosunkowo nowy, a więc i dostępne
piśmiennictwo w tym zakresie jest dość skąpe. Większość
współczesnych rozwiązań stosowanych do tworzenia aplikacji internetowych (tu: narzędzia badawczego) oferuje
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on the questionnaire page. They can also be presented
as multimedia content (sound recordings, videos,
animations, images) enhancing the attractiveness of the
study as well as revealing the level of completeness (5,
20). Another advantage of the electronic questionnaires
is almost instant access to the respondents’ answers.
It is worth noting that the participation in the online
survey is also less time-consuming comparing with
studies conducted by telephone. Aditionaly, subjects
have the opportunity to correct their replies before
submission (5). These are important arguments which
justify the evaluation of cancer prevention’s awereness
via the Internet.
Web-based surveys offer the possibility of instant
verification of completeness or proper content of the
data entered by the respondent and (in case of errors)
there may be an announcement of the corrections to
be made (5, 20). Such functionalities are not available
for the questionnaires conducted in the traditional way.
Current literature indicates that the risk associated
with the possibility of questions left unanswered
or variant of “do not know” is lower for electronic
questionnaires compared to the traditional form (5).
However, the opinions of some authors indicating
a greater involvement of the respondents to filling the
paper-based questionnaire than electronic cannot be
ignored (20).
As mentioned earlier, it is considered that the
information obtained through the Internet do not
differ significantly when compared to studies using
traditional sources. However, the issue of reliability
and representativeness of the data collected from
Internet users for the general population is subject to
debate (9, 24). One of the measures used to evaluate
the quality of survey-based researches is the response
rate which is defined as the ratio of the number of
people who joined the study to the total number
of invitees. The use of web technology, compared
to the conventional methods, is associated with
a slightly lower value for this ratio, even though these
differences are not always statistically significant (5,
9, 25). Only the results of one of the published studies,
regarding the aspects of the fertility of patients with
a history of childhood cancer treatment, revealed that
the response rate was high, primarily explained by the
respondents’ age homogeneity and young population
(7). The authors also suggested that the use of Internet
solutions is most appropriate in relation to the younger
age population. This sensitive subject may contribute
to a lower response rate. Overview of the available
literature indicates that the response rate for the studies
conducted using the Internet is extremely varied and
contains the range from 0.24% to nearly 100% (20).
The level of involvement of potential respondents may
be associated with the use of invitations in the form
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możliwość włączenia dodatkowych innowacji, wraz z indywidualizacją treści kwestionariusza w oparciu o zakres
informacji uzyskanych od badanego we wstępnym etapie
badania, czy też rozwiązania umożliwiające walidację narzędzia, a także możliwość spersonalizowanej informacji
zwrotnej (5). Elektroniczna forma kwestionariusza daje
możliwość dokonywania niezbędnych korekt błędów
w zakresie treści czy konstrukcji narzędzia, co w zestawieniu z tradycyjną formą badań ankietowych jest niewątpliwą
zaletą (5). Elektroniczne kwestionariusze mogą zawierać
dodatkowe informacje objaśniające, w formie pojawiających się tzw. wyskakujących okien (popup windows), czy
rozwijalnych elementów prezentowanych bezpośrednio
na stronie zawierającej kwestionariusz. Mogą to być także treści multimedialne (nagrania dźwiękowe, filmowe,
animacje, obrazy) podnoszące zarówno atrakcyjność projektu badawczego, czy ujawniające stopień zaawansowania udziału w badaniu (5, 20). Kolejną zaletą prowadzenia
badań kwestionariuszowych w formie elektronicznej jest
praktycznie niemal natychmiastowy dostęp do danych
opisujących odpowiedzi respondentów. Warto podkreślić,
że udział w ankiecie internetowej jest także mniej czasochłonny niż udział w badaniu prowadzonym w formie
telefonicznej, dodatkowo badani mają możliwość dokonania korekty udzielonej odpowiedzi przed jej ostatecznym
przesłaniem (5). To istotne argumenty przemawiające za
zasadnością prowadzenia badań dotyczących oceny świadomości w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych
drogą internetową.
Badania realizowane z wykorzystaniem technologii
Web oferują możliwość bezpośredniej weryfikacji danych
wprowadzanych przez badanego pod kątem kompletności lub właściwej treści i w razie stwierdzenia nieprawidłowości informowania badanego o potrzebie dokonania
korekty (5, 20). Takich możliwości nie ma w przypadku
badań kwestionariuszowych prowadzonych drogą tradycyjną. Dotychczasowe dane wskazują, że zagrożenie związane z możliwością pytań pozostawionych bez
odpowiedzi lub wariantu ‘nie wiem’ jest zdecydowanie
mniejsze przy elektronicznej formie kwestionariusza niż
tradycyjnej (5). Nie można jednak pominąć opinii innych
autorów wskazujących na większe zaangażowanie badanych przy wypełnieniu kwestionariusza w formie papierowej niż jego elektronicznego odpowiednika (20).
Jak już wspomniano, uznaje się, że informacje pozyskiwane drogą internetową nie odbiegają istotnie od tych
pochodzących z badań wykorzystujących rozwiązania
tradycyjne. Jednak kwestia rzetelności, wiarygodności
oraz reprezentatywności danych pozyskiwanych od użytkowników sieci Internet dla populacji generalnej poddawana jest dyskusji (9, 24). Jedną z miar wykorzystywanych do oceny jakości badania kwestionariuszowego jest
odsetek odpowiedzi (response rate) czyli stosunek liczby
osób, które przystąpiły do badania do łącznej liczby zaproszonych. W porównaniu do metod konwencjonalnych,
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of personal letters addressed via e-mail (18, 20). The
authority of the research team, as well as the interest
of the respondent convinced, allows the topic of the
study to be significant (7, 26). Sophisticated tools’
design and time-consuming filling of the survey could
impact negatively on the participation rate. To ensure
an appropriate level of accuracy and attractiveness of
materials shared via a network, cooperation is essential
between the research team of programmers and with
the target group. The substantive issues also require
to carry out pilot studies (27), which is particularly
recommended for researches on medical topics,
including these cancer-related. It is necessary to adapt
the survey to the level of participants’ Internet skills at
the design stage (23).
Characteristics of the on-line studies’participants
and evaluation of representativeness
Internet users and participants of on-line
epidemiological studies, are often young people (4, 5,
16). It could be considered to be an important accusation
in relation to the method of respondents’ selection, as
this method is prone to a specific type of bias called
a selection bias. In the majority of cited papers, with
the exception of Fleischer (16) and Shahrokni (19),
significant differences between the population recruited
via the Internet and the general population were not
confirmed in terms of age and socio-economic profile
(5). Patients after cancer treatment who were examined
on-line differed from those surveyed traditionally in
the field of quality of life (better), income (higher),
age (younger), educational level (better), and place of
residence (more urban areas) (19). It was also found
that Internet users significantly more often trust and
paid more attention to Internet sources compared to
those not benefiting from access to the global network.
It is worth noting that both groups of respondents
indicated that the physician is their most reliable
source of information about health (19).
An important reason for the lack of
representativeness of the respondents in relation to
the general population is selection bias (3). Recent
studies have indicated that the importance of this bias
in the web-based studies systematically decreases
(2). It was also observed that selection bias is a high
burden in relation to observation of quantitative than
qualitative studies (21). Because this type of error can
lead to the complete omitting of certain phenomena,
and consequently to the incorrect description of the
situation, it should be reckon with the consequences
for the final inference (5, 9, 16). Moreover, among
the shortcomings of surveys conducted electronically,
the error resulting from intent to enter data directly by
the subjects themselves (reported bias) (28) should
be included. Answering questions in line with social
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zastosowanie technologii internetowej wiąże się z uzyskaniem nieco niższych wartości wskaźnika, choć nie
zawsze różnice te są istotne statystycznie (5, 9, 25). Tylko
wyniki jednego z opublikowanych badań, które dotyczyło
aspektów płodności po przebytym w dzieciństwie leczeniu onkologicznym, wskazały, że odsetek odpowiedzi był
wysoki, co sami autorzy tłumaczą jednorodnością badanych pod względem wieku i raczej młodą populacją (7).
Autorzy sugerują także, że w odniesieniu do młodszych
wiekowo populacji stosowanie rozwiązań internetowych
jest jak najbardziej właściwe. Wskazują jednocześnie,
że z uwagi na drażliwą tematykę badania wskaźnik uzyskanych odpowiedzi będzie niski. Przegląd dostępnego
piśmiennictwa wskazuje, że wartości współczynnika odpowiedzi dla badań prowadzonych z udziałem Internetu
są niezwykle zróżnicowane i kształtują się w zakresie
od 0,24% do blisko 100% (20). Na zaangażowanie się
potencjalnych respondentów wpływać może stosowanie
zaproszeń w formie indywidualnych listów kierowanych
do badanych za pośrednictwem poczty elektronicznej
(18, 20). Nie bez znaczenia jest także autorytet zespołu
badawczego oraz przekonanie respondentów o przydatności badania, czy po prostu zainteresowanie badanych
poruszaną tematyką (7, 26). Skomplikowana konstrukcja
narzędzia i czasochłonność jego wypełniania wpływają
negatywnie na odsetek partycypacji. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu poprawności i atrakcyjności udostępnianych za pośrednictwem sieci materiałów niezbędna jest współpraca zespołu badawczego z programistami
oraz z grupą docelową. Kwestie merytoryczne wymagają
również przeprowadzenia badań pilotażowych (27), co
ma szczególne uzasadnienie w przypadku badań dotyczących tematyki medycznej, w tym chorób nowotworowych. Na etapie projektowania niezbędne jest dostosowanie badania do poziomu umiejętności uczestników
badania w zakresie użytkowania sieci (23).
Charakterystyka uczestników badań on-line
i ocena reprezentatywności
Użytkownikami sieci Internet, a w związku z tym
także uczestnikami badań epidemiologicznych realizowanych drogą on-line częściej są osoby młode (4, 5, 16).
Można uznać, że jest to istotny zarzut w odniesieniu do
stosowanej metody doboru badanych, metoda obarczona
jest swoistym rodzajem błędu zwanym błędem selekcji
(selection bias).W większości cytowanych prac, z wyjątkiem pracy Fleisher’a (16) i Shahrokni (19), nie potwierdzono istotnych różnic w zakresie wieku i profilu
społeczno-ekonomicznego pomiędzy populacją badaną
pozyskaną z wykorzystaniem Internetu a populacją generalną (5). Zbadani drogą on-line pacjeni po zakończeniu
leczenia przeciwnowotworowego różnili się od badanych metodami tradycyjnymi w zakresie jakości życia
(lepsza), dochodów (wyższe), wieku (młodszy), poziomu
wykształcenia (lepszy), a także miejscem zamieszkania
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expectations (social desirability bias) is less common in
the case of electronic questionnaires, which is important
especially in the case of research on so-called sensitive
issues as sexuality, the use of psychoactive substances,
etc. The authors explain that it may have something to
do with a sense of greater anonymity, which leads to
a more sincere, and not socially expected, responses
(5). The completeness of the questionnaire, assessed
as a completion rate, affects the quality of the data
obtained, which is also important in the case of
research projects using new technologies. The main
reasons for incomplete answers in the questionnaire
include construction errors, extensive questionnaire
(associated with the need to scroll the window down,
of which respondents may not be aware); the lack
of compatibility with the device used to display the
content; too difficult questions; superficial and / or too
hasty reading of the questions (5). Extensive, multipage questionnaires usually require long-completion
time and deteriorates response rate. In contrast it
may lead to a better quality of data. The low response
rate can result in significant differences between the
study group and non-responders. Such a situation may
account for the potential lack of representativeness of
the study group compared to the general population
(non-response bias) (6). Conducting a study while
maintaining privacy data protection and ethics make it
impossible to assess the differences between the study
participants and non-responders. To substantially
improve response rates in web-based studies, all of
the methods known from conventional surveys may be
applied. Additionally, it may be possible to emphasize
the benefits of sharing the questionnaire in PDF
format as well as the user-friendly and appropriately
designed website (5). Apart from the form, the length
of the questionnaire, appropriate and understandable
language to communicate questions are essential for
greater response rate (as already mentioned in the
description of the research tool construction).
Another important issue for the representativeness
is the higher commitment to the study of Internet
people who have been diagnosed than the healthy
people. In the Anglo-Saxon literature the term cancer
survivors have been used to define those ever diagnosed
with or those who completed the process of cancer
treatment. It is believed that the search for information
is a patient’s form of coping with the situation of the
cancer diagnosis. Usually, these people are interested
in information about prognosis, available treatment
options and potential side effects of treatment and the
impact of disease and undertaken treatment on quality
of life (17-19, 29).
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(częściej obszary zurbanizowane) (19). Stwierdzono
również, że badani internauci istotnie częściej ufali źródłom internetowym i poświęcali im więcej uwagi w porównaniu do osób niekorzystających z dostępu do sieci
globalnej. Warto podkreślić, iż obydwie grupy badanych
wskazywały, że lekarz jest dla nich najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o zdrowiu (19).
Istotną przyczyną braku reprezentatywności badanych w stosunku do populacji generalnej jest wspomniany już błąd selekcji (3). Najnowsze prace wskazują, że
systematycznie zmniejsza się znaczenie omawianego
błędu w badaniach prowadzonych w oparciu o dostęp do
sieci Internet (2). Zaobserwowano także, że błąd selekcji
jest większym obciążeniem w odniesieniu do obserwacji
ilościowych, niż badań jakościowych (qualitative studies) (21). Ponieważ błąd ten może prowadzić do całkowitego pominięcia pewnych zjawisk, a w konsekwencji
do nieprawidłowego opisu sytuacji, to należy w dalszym
ciągu liczyć się z jego konsekwencjami dla ostatecznego
wnioskowania (5, 9, 16). Ponadto, wśród mankamentów
badań ankietowych prowadzonych drogą elektroniczną
wymienić należy błąd wynikający z intencyjnego podawania danych bezpośrednio przez samych badanych (reported bias) (28). Natomiast udzielanie odpowiedzi zgodnych ze społecznymi oczekiwaniami (social desirability
bias) jest rzadziej spotykane w przypadku kwestionariuszy elektronicznych, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku badań poruszających tzw. wrażliwą tematykę
dotyczącą seksualności, stosowania środków psychoaktywnych, etc. Autorzy tłumaczą, że prawdopodobnie ma
to związek z poczuciem większej anonimowości, co prowadzi do udzielania bardziej szczerych, a nie społecznie
poprawnych odpowiedzi (5). Kompletność wypełnienia
kwestionariusza badawczego, którego miarą jest wskaźnik kompletności (completion rate) wpływa na jakość pozyskiwanych danych, co ma miejsce także w przypadku
projektów badawczych wykorzystujących nowoczesne
technologie. Wśród głównych przyczyn niekompletnych
odpowiedzi w badaniach kwestionariuszowych znajdują
się m.in. błędy konstrukcyjne związane ze zbyt obszernym kwestionariuszem (konieczność przewinięcia okna
w dół, czego badany nie musi być świadomy); z brakiem kompatybilności urządzenia wykorzystywanego
do wyświetlania treści kwestionariusza przez badanego;
z zastosowaniem zbyt trudnych pytań; z pobieżną i/lub
zbyt pośpieszną lekturą treści pytań (5). Obszerny, wielostronicowy kwestionariusz wiąże się z wydłużeniem
czasu niezbędnego do jego wypełnienia, a w konsekwencji pogarsza współczynnik odpowiedzi. Z drugiej strony
może jednak prowadzić do uzyskania danych o lepszej
jakości. Niski odsetek odpowiedzi może powodować
istotne różnice pomiędzy grupą badaną a osobami, które
nie zdecydowały się na wzięcie udziału w badaniu. Taka
sytuacja może odpowiadać za potencjalny brak reprezentatywności badanej grupy w stosunku do populacji gene-
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Data security
Data security is an important aspect of on-line
surveys. The risk of third party access to data (often
sensitive) stored during the survey should be taken into
an account at the design stage of the study (choice of
platform). It appears to be particularly important for
collecting data in the field of medical history, former
therapies, including cancer treatment (7). It seems to be
important for ethical as well as legal issues. It should
be determined whether the risk associated with the use
of an external (often paid) research software does not
exceed the expected benefits (12, 23). On the basis of
the literature and authors’ own experience, it should
be stated that in order to limit the risk of third party
access to the acquainted data, it is recommended to use
encrypted Internet connections (HTTPS - Hypertext
Transfer Protocol Secure), appropriately secured
databases as well as the firewall protection (5, 23).
CONCLUSIONS
Literature which are available allowed to conclude
that the web-based questionnaire studies could be
an effective solution and may replace traditionally
conducted interviews. It appears that an on-line
mode is more adequate for querying young people.
For the development of modern research techniques
it is also important to promote active network access
among the elderly by improving their ability to use
online resources. It is necessary to continue efforts
to standardize the studies conducted on-line with an
assessment of their strengths and weaknesses.
REFERENCES
1. Didkowska J, Wojciechowska U. Zachorowania
i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy
Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. http://onkologia.org.pl/k/epidemiologia/ Accessed: 27.12.2015
2. Główny Urząd Statystyczny. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/2/5/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_
polsce_2015_-_notatka.pdf Accessed: 27.12.2015
3. Jędrychowski W. Epidemiologia kliniczna w medycynie i zdrowiu publicznym. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2010:180-183.
4. Miyagi E, Motoki Y, Asai-Sato M, et al. Web-based
recruiting for a survey on knowledge and awareness of cervical cancer prevention among young
women living in Kanagawa prefecture, Japan. Int J
Gynecol Cancer. 2014;24:1347-55.

Kwestionariusze elektroniczne w badaniach epidemiologicznych

ralnej (non-response bias) (6). Prawidłowo prowadzone
badanie z zachowaniem polityki prywatności, ochrony
danych osobowych i względów etycznych praktycznie uniemożliwia jednoznaczną ocenę różnic pomiędzy
uczestnikami badania a tymi osobami, które odmówiły
udziału w badaniu (non-responders). Dla poprawy odsetka odpowiedzi w badaniach internetowych zastosowanie
mogą mieć praktycznie wszystkie metody znane z badań
realizowanych metodami tradycyjnymi. Dodatkowo podkreśla się korzyści wynikające z udostępnienia kwestionariusza w formie pliku PDF oraz właściwej, przyjaznej
dla użytkownika formy zaprojektowanej strony internetowej (5). Poza formą, istotna dla większego odsetka odpowiedzi jest także długość samego kwestionariusza badawczego, właściwy i zrozumiały język komunikowania
pytań, o czym już wspominano przy opisie konstrukcji
narzędzia badawczego.
Kolejna ważna dla reprezentatywności kwestia to
większe zaangażowanie w badanie internetowe osób
z rozpoznaną chorobą, niż osób zdrowych. W piśmiennictwie anglosaskim używa się określenia cancer survivors dla określenia osób z postawionym kiedykolwiek
rozpoznaniem choroby nowotworowej lub pacjentów,
u których zakończono proces leczenia choroby nowotworowej. Uważa się, że poszukiwanie informacji jest pewną
formą radzenia sobie chorego z sytuacją rozpoznania nowotworu. Najczęściej w kręgu zainteresowań tych osób
znajdują się zagadnienia takie jak: informacje o rokowaniu, o dostępnych opcjach terapeutycznych i potencjalnych skutkach ubocznych leczenia oraz wpływie choroby
i podjętego leczenia na jakość życia (17-19, 29).
Bezpieczeństwo danych
Istotnym aspektem prowadzenia badań kwestionariuszowych w modelu on-line jest bezpieczeństwo
danych. Na etapie projektowania badania (wybór platformy) należy uwzględniać ryzyko dostępu osób trzecich do często poufnych danych rejestrowanych zawartych w ankiecie, co wydaje się szczególnie istotne
w przypadku gromadzenia danych z zakresu wywiadu
chorobowego i przebytego leczenia, w tym np. przeciwnowotworowego (7) Jest to istotne ze względów
etycznych, ale i prawnych. Należy określić, czy ryzyko związane z wykorzystaniem zewnętrznego (często
płatnego) oprogramowania badawczego nie przewyższa spodziewanych korzyści (12, 23). Na podstawie
piśmiennictwa oraz doświadczeń własnych autorów
należy stwierdzić, iż celem ograniczenia dostępu osób
trzecich do rejestrowanych danych zalecane jest wykorzystanie szyfrowanych połączeń internetowych (protokół HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure)
oraz odpowiednie zabezpieczenia bazy danych, w tym
stosowanie tzw. zapory ogniowej (firewall) (5, 23).

487

Maksymilian Gajda, Małgorzata Kowalska
5. van Gelder MMHJ, Bretveld RW, Roeleveld N.
Web-based Questionnaires: The Future in Epidemiology? Am J Epidemiol. 2010;172:1292-8.
6. Kamińska-Winciorek G, Gajda M, Wydmański J,
et al. What do Web users know about skin self-examination and melanoma symptoms? Asian Pac J
Cancer Prev. 2015;16:3051-6.
7. van den Berg MH, Overbeek A, van der Pal HJ, et
al. Using web-based and paper-based questionnaires
for collecting data on fertility issues among female
childhood cancer survivors: differences in response
characteristics. J Med Internet Res. 2011;13:e76.
8. Fenner Y, Garland SM, Moore EE, et al. WebBased Recruiting for Health Research Using a Social Networking Site: An Exploratory Study. J Med
Internet Res. 2012;14:e20.
9. Hohwü L, Lyshol H, Gissler M, et al. Web-based
versus traditional paper questionnaires: a mixedmode survey with a Nordic perspective. J Med Internet Res. 2013;15:e173.
10. Cugelman B, Thelwall M, Dawes P. Online Interventions for Social Marketing Health Behavior
Change Campaigns: A Meta-Analysis of Psychological Architectures and Adherence Factors. J
Med Internet Res. 2011;13:e17.
11. Kaplowitz MD, Hadlock TD, Levine R. A Comparison of Web and Mail Survey Response Rates.
Public Opin Q. 2004;68:94-101.
12. Ahern NR. Using the Internet to conduct research.
Nurse Res. 2005;13:55-70.
13. Richardson CG, Struik LL, Johnson KC, et al.
Initial Impact of Tailored Web-Based Messages
About Cigarette Smoke and Breast Cancer Risk on
Boys’ and Girls’ Risk Perceptions and Information
Seeking: Randomized Controlled Trial. JMIR Res
Protoc. 2013;2:e53.
14. Bottorff JL, Struik LL, Bissell LJL, et al. A social
media approach to inform youth about breast cancer and smoking: An exploratory descriptive study.
Collegian. 2014;21:159-68.
15. Webb TL, Joseph J, Yardley L, et al. Using the Internet to Promote Health Behavior Change: A Systematic Review and Meta-analysis of the Impact of
Theoretical Basis, Use of Behavior Change Techniques, and Mode of Delivery on Efficacy. J Med
Internet Res. 2010;12:e4.
16. Fleisher L, Kandadai V, Keenan E, et al. Build It, and
Will They Come? Unexpected Findings From a Study
on a Web-Based Intervention to Improve Colorectal
Cancer Screening. J Health Commun. 2012;17:41-53.
17. Goode AD, Lawler SP, Brakenridge CL, et al. Telephone, print, and Web-based interventions for
physical activity, diet, and weight control among
cancer survivors: a systematic review. J Cancer
Surviv. 2015;9:660-82.
488

WNIOSKI
Dostępne dane literaturowe pozwalają wnioskować,
iż badania kwestionariuszowe realizowane z zastosowaniem sieci WWW są rozwiązaniem skutecznym i porównywalnym do tradycyjnej formy zbierania wywiadów. Ich stosowanie wydaje się aktualnie właściwsze
w odniesieniu do osób młodych. Dla rozwoju nowoczesnych technik badawczych istotne jest również upowszechnianie aktywnego dostępu do sieci wśród osób
starszych poprzez poprawę ich umiejętności posługiwania się zasobami on-line. Niezbędne są dalsze wysiłki
zmierzające do standaryzacji badań prowadzonych drogą on-line wraz z oceną ich silnych i słabych stron.
18. Short CE, Rebar AL, Vandelanotte C. Do personalised e-mail invitations increase the response rates
of breast cancer survivors invited to participate
in a web-based behaviour change intervention?
A quasi-randomised 2-arm controlled trial. BMC
Med Res Methodol. 2015;15:66.
19. Shahrokni A, Mahmoudzadeh S, Lu BT. In Whom
Do Cancer Survivors Trust Online and Offline?
Asian Pacific J Cancer Prev. 2014;15:6171-6.
20. Uhlig CE, Seitz B, Eter N, et al. Efficiencies of
Internet-Based Digital and Paper-Based Scientific
Surveys and the Estimated Costs and Time for
Different-Sized Cohorts. van den Besselaar P, ed.
PLoS One. 2014;9(10):e108441.
21. Greenhalgh T, Taylor R. How to read a paper: Papers that go beyond numbers (qualitative research).
BMJ. 1997;315:740-3.
22. Springvloet L, Lechner L, de Vries H, et al. Shortand Medium-Term Efficacy of a Web-Based Computer-Tailored Nutrition Education Intervention
for Adults Including Cognitive and Environmental
Feedback: Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. 2015;17:e23.
23. Gill FJ, Leslie GD, Grech C, et al. Using a webbased survey tool to undertake a Delphi study: Application for nurse education research. Nurse Educ
Today. 2013;33:1322-8.
24. Duffy ME. Methodological issues in Web-based
research. J Nurs Scholarsh. 2002;34:83-8.
25. Zuidgeest M, Hendriks M, Koopman L, et al. A Comparison of a Postal Survey and Mixed-Mode Survey
Using a Questionnaire on Patients’ Experiences With
Breast Care. J Med Internet Res. 2011;13:e68.
26. Salkind, Neil J Encyclopedia of research design.
SAGE Publications, Thousand Oaks, Calif, 2010.
27. Jander A, Crutzen R, Mercken L, et al. A Webbased computer-tailored game to reduce binge
drinking among 16 to 18 year old Dutch adolescents: development and study protocol. BMC Public Health. 2014;14:1054.

Electronic questionnaires in epidemiologic studies

28. Choma K, McKeever AE. Cervical Cancer Screening in Adolescents: An Evidence-Based Internet
Education Program for Practice Improvement
Among Advanced Practice Nurses. Worldviews
Evidence-Based Nurs. 2015;12:51-60.
29. Mayer DK, Terrin NC, Kreps GL, et al. Cancer
survivors information seeking behaviors: A comparison of survivors who do and do not seek information about cancer. Patient Educ Couns.
2007;65:342-50.

Kwestionariusze elektroniczne w badaniach epidemiologicznych
Received: 26.01.2016
Accepted for publication: 25.04.2016
Otrzymano: 26.01.2016 r.
Zaakceptowano do publikacji: 25.04.2016 r.
Adres do korespondencji:
Address for correspondence:
Dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Zakład Epidemiologii WL w Katowicach, ul. Medyków 18,
40-752 Katowice-Ligota
tel. +48 32 20 88 536; tel/fax +48 32 25 23 734; e-mail:
mkowalska@sum.edu.pl

489

Public health / Zdrowie publiczne

PRZEGL EPIDEMIOL 2016;70(3): 490-499

Anna Hartman-Ksycińska1, Jolanta Kluz-Zawadzka2 , Bogumił Lewandowski3

HIGH ALTITUDE ILLNESS
CHOROBA WYSOKOŚCIOWA
Provincial Clinical Hospital No 1 in Rzeszów
2
University of Rzeszów
Institute of Obstetrics and Medical Rescue
3
Chair of Medical Rescue

1

Kliniczny Szpital Wojewódzki w Rzeszowie
2
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego
3
Katedra Ratownictwa Medycznego
1

ABSTRACT
High-altitude illness is a result of prolonged high-altitude exposure of unacclimatized individuals. The illness
is seen in the form of acute mountain sickness (AMS) which if not treated leads to potentially life-threatening
high altitude pulmonary oedema and high-altitude cerebral oedema. Medical problems are caused by hypobaric
hypoxia stimulating hypoxia-inducible factor (HIF) release. As a result, the central nervous system, circulation and
respiratory system function impairment occurs. The most important factor in AMS treatment is acclimatization,
withdrawing further ascent and rest or beginning to descent; oxygen supplementation, and pharmacological
intervention, and, if available, a portable hyperbaric chamber.
Because of the popularity of high-mountain sports and tourism better education of the population at risk is
essential.
Key words: high altitude illness, acute mountain sickness, high-altitude cerebral oedema, high-altitude
pulmonary oedema.
STRESZCZENIE
Choroba wysokościowa jest reakcją organizmu ludzkiego na przedłużone przebywanie na wysokości powyżej 2000 m n.p.m. przy braku odpowiedniej aklimatyzacji. Choroba występuje pod postacią zespołu objawów
określanych mianem ostrej choroby górskiej prowadzącej – przy braku leczenia – do potencjalnie śmiertelnych
następstw, jakimi są wysokościowy obrzęk płuc i wysokościowy obrzęk mózgu. Przyczyną występowania objawów chorobowych jest niskie ciśnienie parcjalne tlenu prowadzące do uwolnienia działającego na poziomie komórki czynnika indukowanego hipoksją odpowiedzialnego za wystąpienie zaburzeń czynności przede
wszystkim ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia i układu oddechowego.
Kluczową rolę w zapobieganiu wystąpieniu choroby wysokościowej odgrywa powolna, systematyczna aklimatyzacja, zaprzestanie zdobywania wysokości lub jej obniżenie w razie wystąpienia objawów oraz pomocnicze
stosowanie tlenu i leków i, jeśli jest dostępna, a zejście nie jest możliwe, przenośnej komory hiperbarycznej.
Z uwagi na coraz większą popularność sportów i turystyki w środowisku wysokogórskim konieczna jest szersza
edukacja grup ryzyka.
Słowa kluczowe: choroba wysokościowa, ostra choroba wysokościowa, wysokościowy obrzęk płuc, wysokościowy obrzęk mózgu, aklimatyzacja, hipoksja hiperbaryczna, czynnik indukowany hipoksją
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High altitude illness

Choroba wysokościowa

INTRODUCTION

WSTĘP

High altitude illness also known as acute mountain
sickness, is a heterogeneous disease entity covering
a wide range of symptoms that impair or prevent
high-altitude exposure to athletes, tourists, airmen and
people periodically performing professional duties in
such conditions e.g. soldiers. It also relates to, albeit
in a different form, people living from birth at high
altitudes, especially in the Andes and Tibet.
Poland lacks high mountain ranges and the highest
peak in the Tatra Mountains – Rysy is only 2499
meters above sea level therefore the problem of high
altitude sickness virtually does not occur. However,
knowledge of the symptoms of high altitude illness,
its pathophysiology, prevention and treatment is also
necessary to Polish doctors and paramedics. due to the
current popularity of foreign mountaineering. Doctors
and paramedics who take part in tourist trips, skiing
and climbing in the Alps, the Caucasus, the Andes and
the Himalayas may witness mountain sickness or be
required to assist the person affected.
The most common form of illness in case of no
prior acclimatization to high altitude is acute mountain
sickness (AMS). The first phase of the condition is not
directly life threatening, however, its longer duration
may lead to potentially lethal conditions: high altitude
pulmonary oedema (HAPE) and high altitude cerebral
oedema (HACE).
The pace of symptom aggravation, their severity
and effects depend on both the altitude and the
additional factors: age and health, the pace with which
this altitude has been reached, the time spent there,
general health, amount of physical exertion, the degree
of hydration and medication.
Moreover, alpine environment carries a number
of other threats: low temperatures, intense ultraviolet
radiation, a large loss of fluids by the respiratory
system and the skin (1-4).
The areas located above 1,500 meters above sea
level are considered high altitude environment, while
very high altitude environment is the height of 3500
m above the sea level up to 5500 m above sea level
and the area located above 5500 m asl is known as an
extreme height zone.
Particularly at risk of high altitude illness are those
who quickly move from the plains to high altitude, in
other words, cover in a short time a large difference in
relative altitude. This happens e.g. in Japan, where in
a short time, people get by car from sea level to 2/3 of
the height of Fuji volcano and experience symptoms
of acute mountain sickness already at 2440 m above
the sea level. The other example is a quick climbing
route on Mount Blanc from the French side - from the
altitude of about 1050 meters above sea level within

Choroba wysokościowa, zwana również chorobą
górską, jest jednostką niejednorodną, obejmującą szerokie spektrum objawów upośledzających lub uniemożliwiających przebywanie na dużej wysokości sportowcom, turystom, lotnikom i ludziom okresowo wykonującym w takich warunkach obowiązki zawodowe, jak
np. żołnierzom. Dotyczy ona również, choć w innej
formie, ludzi zamieszkałych od urodzenia w warunkach
wysokogórskich, szczególnie w Andach i Tybecie.
Polska pozbawiona jest wysokich pasm górskich,
a najwyższy szczyt Tatr – Rysy – ma wysokość zaledwie 2499 m n.p.m., co sprawia, że na terenie naszego
kraju praktycznie nie spotykamy się z problemem choroby wysokościowej. Jednak z uwagi na popularność
zagranicznej turystyki górskiej znajomość objawów
choroby wysokogórskiej, jej patofizjologii, profilaktyki i leczenia potrzebna jest również polskim ratownikom medycznym. Ratownicy, którzy są uczestnikami
wyjazdów turystycznych, narciarskich i wspinaczkowych w Alpy, Kaukaz, Andy i Himalaje, mogą zetknąć
się z choroba górską osobiście lub stanąć wobec konieczności udzielenia pomocy osobie nią dotkniętej.
Najczęstszą formą zachorowania w warunkach braku
aklimatyzacji do dużej wysokości jest ostra choroba górska (acute mountain sickness – AMS). W pierwszej fazie
choroba nie zagraża bezpośrednio życiu, może jednak
przy dłuższym trwaniu prowadzić do stanów potencjalnie
śmiertelnych: wysokościowego obrzęku płuc (high altitude pulmonary oedema – HAPE) i wysokościowego obrzęku mózgu (high altitude cerebral oedema – HACE).
Szybkość narastania objawów choroby, ich nasilenie
i skutki zależą zarówno od osiągniętej wysokości, jak i od
dodatkowych czynników: wieku i stanu zdrowia, szybkości, z jaką ta wysokość została osiągnięta, czasu przebywania na niej, ogólnego stanu zdrowia, obciążenia wysiłkiem
fizycznym, stopnia nawodnienia, przyjmowanych leków.
Ponadto środowisko wysokogórskie niesie szereg
innych zagrożeń: niską temperaturę, intensywne promieniowanie ultrafioletowe, dużą utratę płynów spowodowaną stratami przez drogi oddechowe i skórę.(1-4).
Za środowisko wysokościowe uważa się tereny położone powyżej 1500 m n.p.m.; za bardzo dużą wysokość
uważa się wysokość od 3500 m n.p.m. do 5500 m n.p.m.,
a tereny położone powyżej 5500 m n.p.m. określa się
mianem wysokości ekstremalnej.
Szczególnie zagrożone wystąpieniem choroby wysokościowej są osoby, które w krótkim czasie przeniosły
się z nizin na dużą wysokość, inaczej mówiąc pokonały
w krótkim czasie duża różnicę wysokości względnej.
Dzieje się tak np. w Japonii, gdzie w ciągu krótkiego czasu ludzie wjeżdżają samochodem z poziomu morza do 2/3
wysokości wulkanu Fuji i doświadczają objawów choroby
wysokościowej już na 2440 m n.p.m. Innych przykładem
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several hours one can reach the top at the altitude of
4810 m, and so cover elevation difference of over 3500
m. Therefore, a picture of tourists suffering from high
altitude illness at Vallot shelter located at Mount Blanc
are quite frequent. The same happens on the trekking
route on Mount Everest, where tourists are taken by
plane at the altitude of 2860 m above the sea level at
the airport in Lukla for convenience and start climbing
from that point. After moving suddenly by plane at
the altitude as 2860 meters, which is relatively not so
high, many people experience acute mountain sickness
symptoms. Similar experiences have also participants
of trips to the mountainous South American countries.
Just staying in the Peruvian Cuzco (3360 m asl) can
contribute to the onset of the first symptoms of high
altitude illness, and often it is only an introduction to
mountain trekking.
People permanently living at high altitudes (mainly
in Tibet and the Andes) experience chronic high
altitude illness and high altitude induced pulmonary
hypertension (4-6).
Therefore, knowledge of the causes and symptoms
of high altitude illness may turn out to be useful.
Especially important is the awareness that
prevention is most important and treatment has
symptomatic character and, if it is not combined with
rapid lowering of the height then it is not very effective.

jest szybkie wejście na Mount Blanc od strony francuskiejz wysokości ok 1050 m n.p.m w ciągu kilkunastu godzin
można osiągnąć szczyt o wysokości 4810 m., a więc
pokonać przewyższenie ponad 3500 m. Dlatego w położonym pod szczytem Mount Blanc schronisku Vallota
na porządku dziennym jest widok cierpiących z powodu
choroby wysokościowej turystów. Podobnie dzieje się na
trasie trekkingu pod Mount Everest, gdzie ułatwieniem dla
turystów jest dolot samolotem na położone na wysokości
2860 m n.p.m. lotnisko w Lukli, skąd zaczyna się piesza
część wyprawy. Po nagłym przeniesieniu się drogą lotniczą na tak niewielką relatywnie wysokość, jak 2860 m,
wiele osób doznaje objawów chorobowych. Podobne doświadczenia mają uczestnicy wycieczek do górzystych
krajów Ameryki Południowej. Samo przebywanie w peruwiańskim Cuzco (3360 m n.p.m.) może przyczynić się do
wystąpienia pierwszych objawów choroby wysokościowej, a często jest to dopiero wstęp do górskiego trekkingu.
Ludzie na stałe mieszkający na dużych wysokościach (głównie w Tybecie i Andach) doświadczają
przewlekłej choroby wysokościowej oraz wywołanego
wysokością nadciśnienia płucnego (4-6).
Znajomość przyczyn i objawów choroby wysokościowej może więc okazać się bardzo potrzebna. Szczególnie ważna jest świadomość , że najważniejsze jest zapobieganie, a samo leczenie ma charakter objawowy i ,
jeśli nie jest połączone z szybkim obniżeniem wysokości,
na której przebywa chory, nie jest bardzo skuteczne.

PATHOPHYSIOLOGY
OF HIGH ALTITUDE ILLNESS

PATOFIZJOLOGIA
CHOROBY WYSOKOŚCIOWEJ

The occurrence of symptoms associated with high
altitude is a result of low partial pressure of oxygen. The
percentage of oxygen in inhaled air remains the same
- 0.21 (21%) - but as atmospheric pressure decreases,
the partial pressure of oxygen also decreases. The
partial pressure of oxygen at the sea level is 149 mm
Hg and at the altitude of 4000 m above the sea level
is only 86.4 mm Hg which is equivalent to breathing
a gas mixture of 12 percent oxygen (1,2,4).
The human body is able to adapt to the environment
with reduced oxygen content, if the process of socalled slow acclimatization is facilitated. So, while
a sudden rapid transfer of a man from the sea level
to the summit of Mount Everest (8848 m above sealevel) would cause immediate loss of consciousness
and death within a short time, an acclimatized climber
is able to reach the summit (and go down) without the
use of supplemental oxygen.
The process of acclimatization launches a number
of physiological mechanisms increasing the oxygen
supply to the cells and facilitating tolerance of some
degree of hypoxia.

Występowanie objawów chorobowych związanych z wysokością spowodowane jest niskim ciśnieniem parcjalnym tlenu. Procentowy udział tlenu we wdychanym powietrzu pozostaje taki sam
– 0,21(21%) – ale wraz ze spadkiem ciśnienia atmosferycznego obniża się też ciśnienie parcjalne tlenu,
które na poziomie morza wynosi 149 mm Hg, a na
wysokości 4000 m n.p.m. już tylko 86,4 mm Hg, co
stanowi równoważnik oddychania mieszaniną gazów
o 12-procentowej zawartości tlenu. (1,2,4).
Organizm ludzki jest w stanie zaadaptować się
do środowiska o zmniejszonej zawartości tlenu, jeśli
umożliwi się mu proces tak zwanej powolnej aklimatyzacji. Tak więc, gdy nagłe szybkie przeniesienie
człowieka z poziomu morza na szczyt Mount Everest
(8848 m n.p.m.) spowodowałoby natychmiastową
utratę przytomności i zgon w ciągu krótkiego czasu,
zaaklimatyzowany himalaista jest w stanie osiągnąć
szczyt (i zejść z niego) bez użycia dodatkowego tlenu.
Proces aklimatyzacji polega na uruchomieniu szeregu mechanizmów fizjologicznych zwiększających
dostarczanie tlenu do komórek i ułatwiających tolerancję pewnego stopnia niedotlenienia.
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Factor in charge of the response to hypoxia on
the cellular level is a recently discovered hypoxia
inducible factor (HIF). It modulates the expression of
many genes responsible for apoptosis, angiogenesis,
metabolism, cell proliferation, and cell membrane
permeability. It increases the mass of hemoglobin and
enhances the sensitivity of receptors in carotid sinus
to hypoxia in case of chronic hypoxia. This factor is
produced in a continuous manner, but in normoxia it is
immediately destroyed (1).
It is believed that different individual ability to
acclimate is genetically determined and depends inter
alia on HIF production. Some people acclimatize
easily, while others require slow acclimatization in
the same conditions consisting of repeated ascents and
descents. A small group of people show total inability
to acclimatize to the conditions of reduced oxygen
content in the air, probably of genetic background, even
if they carefully adjust to acclimatization procedure.
Factors that reduce the ability of acclimatization are
cardiovascular and respiratory conditions.
As altitude increases, atmospheric pressure
and oxygen content decrease in the inhaled air,
changes occur in almost all organs and systems.
Stimulation of the carotid sinus causes an increase in
minute ventilation resulting in respiratory alkalosis
compensated by the kidneys which increase the
secretion of bicarbonate trying to normalize pH in
serum. When effect of alkalosis inhibiting ventilation
disappears, hyperventilation escalates. Reduction in
the partial CO2 pressure is associated with increased
partial O2 pressure and better oxygenation, therefore
hyperventilation is one of the most important factors
increasing the partial O2 pressure (1-4).
Decreased pO2 causes an increase in the sympathetic
nervous system activity causing increase in blood
pressure, increased heart rate and increase in cardiac
output and increased vessel wall tension. Stroke
volume is lower because of reduced plasma volume
(it decreases by 12% on the first day), displacement
of fluids into the extravascular space and aldosterone
suppression. Myocardial ischemia was not observed and
echocardiography performed at the high altitude showed
a small reduction in the left ventricle volume and slight
enlargement of the right ventricle. The increase in the
altitude and exertion are accompanied with the increase
in pulmonary vascular resistance (1-4).
Cerebral blood flow is a result of vasodilation
caused by hypoxia and their constriction due to
hypocapnia. When PO2 is less than 60 mm Hg, cerebral
blood flow increases on average by 24%, despite
hypocapnia. Interestingly, the mechanism occurs both
in men temporarily staying at height and in permanent
residents of high mountain regions (1.2).
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Czynnikiem odpowiadającym na poziomie komórkowym za odpowiedź na niedotlenienie jest niedawno
odkryty czynnik indukowany hipoksją (hypoxia inducible factor-HIF). Moduluje on ekspresję licznych genów odpowiadających za apoptozę, angiogenezę,metabolizm, proliferację komórek i przepuszczalność
błony komórkowej. Przy przewlekłym niedotlenieniu
zwiększa masę hemoglobiny, podnosi też wrażliwość
receptorów zatoki tętnicy szyjnej na niedotlenienie.
Czynnik ten produkowany jest w sposób ciągły, ale
w warunkach normoksji jest natychmiast niszczony(1).
Uważa się, że różna indywidualna zdolność do
aklimatyzacji jest uwarunkowana genetycznie i zależy
między innymi od produkcji HIF.W tych samych warunkach niektóre osoby aklimatyzują się bez problemu, podczas gdy inne wymagają powolnej aklimatyzacji polegającej na powtarzanych wejściach i zejściach.
Nieduża grupa osób wykazuje całkowitą, prawdopodobnie genetyczną niezdolność do zaaklimatyzowania się do warunków o zmniejszonej zawartości tlenu
w powietrzu, nawet, jeśli starannie dostosuje się do
protokołu aklimatyzacji. Czynnikami zmniejszającymi zdolność aklimatyzacji są choroby układu krążenia
i choroby dróg oddechowych.
Wraz ze wzrostem wysokości, spadkiem ciśnienia
atmosferycznego i zmniejszaniem się zawartości tlenu
we wdychanym powietrzu zachodzą zmiany niemal
we wszystkich narządach i układach. Pobudzenie receptorów zatoki szyjnej powoduje wzrost wentylacji
minutowej skutkujący zasadowicą oddechową kompensowaną przez nerki, które zwiększają wydzielanie
dwuwęglanów próbując normalizować pH surowicy.
Gdy znika hamujący wentylację efekt alkalozy, hiperwentylacja nasila się. Obniżenie ciśnienia parcjalnego
CO2 wiąże się ze zwiększeniem ciśnienia parcjalnego
O2 i lepszą oksygenacją, tak więc hiperwentylacja jest
jednym z najważniejszych czynników zwiększających
ciśnienie parcjalne O2 (1,2,3,4).
Obniżone pO2 powoduje wzrost aktywności układu współczulnego dając wzrost ciśnienia tętniczego,
przyspieszenie akcji serca i wzrost rzutu serca oraz
wzrost napięcia ściany naczyń żylnych. Objętość
wyrzutowa jest niższa z powodu obniżonej objętości
osocza (spada ona o 12% w ciągu pierwszej doby),
przesunięcia płynów do przestrzeni pozanaczyniowej
i supresji wytwarzania aldosteronu. Nie odnotowano
niedokrwienia mięśnia sercowego, a badanie echokardiograficzne przeprowadzane na wysokości wykazały
niewielkie zmniejszenie objętości lewej komory i niewielkie powiększenie prawej komory serca. Wraz ze
wzrostem wysokości i wysiłkiem fizycznym rośnie naczyniowy opór płucny (1,2,3,4).
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Fig.1. Pathophysiology of altitude illness. Based on (7)
Ryc. 1. Patofizjologia choroby wysokościowej. Na podstawie (7)

Increased production of erythropoietin starts in
two hours from the ascent to high altitude and in 4-5
days the number of red blood cells and the production
of hemoglobin increase. Hypoxemia also moves the
curve of hemoglobin dissociation to the right thus
facilitating oxygen donation to tissues (1.2).
Pathological symptoms occurring in mountain
conditions are a direct consequence of hypobaric
hypoxia. The most important factor is the suddenness
of hypoxia. High altitude illness occurs primarily as
neurological symptoms and pulmonary oedma. The
spectrum of neurological symptoms includes cases
from light high-altitude headaches through acute
mountain sickness to severe symptoms of high-altitude
cerebral oedema. The pathogenesis of neurological
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Przepływ mózgowy jest wypadkową rozszerzenia naczyń spowodowanego hipoksją i ich obkurczania się spowodowanego hipokapnią. Przy pO2 niższym niż 60 mm
Hg przepływ mózgowy wzrasta średnio o 24% pomimo
hipokapni . Co ciekawe, mechanizm ten występuje zarówno u ludzi czasowo przebywających na wysokości, jak
i u stałych mieszkańców rejonów wysokogórskich (1,2).
W czasie 2 godzin od wejścia na dużą wysokość
rozpoczyna się zwiększona produkcja erytropoetyny
i w ciągu 4-5 dni wzrasta liczba krwinek czerwonych
oraz produkcja hemoglobiny. Hipoksemia przesuwa
również w prawo krzywą dysocjacji hemoglobiny ułatwiając w ten sposób oddawanie tlenu tkankom (1,2).
Patologiczne objawy występujące w warunkach wysokogórskich są bezpośrednim następstwem hipobarycznej hipoksji. Najważniejszym czynnikiem jest nagłość
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symptoms remains unknown. It is believed that the
acute mountain sickness (AMS) and high altitude
cerebral oedema (HACE) are the symptoms of high
altitude illness developing continuously, whereas
altitude pulmonary oedema has slightly different
pathophysiological mechanism (Fig. 1) (4).
The fact that low atmospheric pressure plays
an important role in the development of AMS is
noteworthy. Experiments with hypoxia on the sea-level
did not cause symptoms of AMS, while adding reduced
pressure to hypoxia caused high altitude illness (4).
The symptoms of acute high altitude illness occur
after a few or several hours of staying at high altitude,
while a few days usually pass before the occurrence
of high-altitude cerebral or pulmonary oedema.
Hypoxemia is caused by low atmospheric pressure and
therefore acts on the body from the very beginning.
It is believed that it is not the direct cause of high
altitude illness, but rather a factor that triggers a series
of pathophysiological mechanisms, of which the most
important are: cerebral hypoxia resulting in activation
of the sympathetic nervous system and peripheral
vasoconstriction, fluid retention and increased
pulmonary vascular resistance. Cerebral hypoxia and
the increase in cerebral blood flow and volume with
the increase in the vascular endothelial permeability
result in angiogenic cerebral oedema. The increase
in resistance within the pulmonary vessels causes
a pulmonary hypertension aggravated secondarily by
low temperature of environment and physical effort.
These factors, together with the activation of the
sympathetic system and release of catecholamine lead
to endothelial damage and the transfer of fluids into the
space inside the alveoli, which causes further damage
to the transmembrane Na transport mechanism,
impairs alveolar cleansing and results in pulmonary
oedema (7).

wystąpienia hipoksji. Choroba wysokościowa ujawnia
się głównie w postaci zespołu objawów neurologicznych
i obrzęku płuc. Spektrum objawów neurologicznych
obejmuje przypadki od lekkiego wysokościowego bólu
głowy poprzez ostrą chorobę wysokogórską do ciężkich
objawów wysokościowego obrzęku mózgu. Patogeneza
objawów neurologicznych pozostaje nieznana. Uważa
się, ze ostra choroba wysokogórska (AMS) i wysokościowy obrzęk mózgu (HACE) są rozwijającymi się w sposób ciągły objawami choroby wysokościowej, podczas
gdy u podłoża wysokościowego obrzęku płuc leży nieco
odmienny mechanizm patofizjologiczny (4).
Godne uwagi jest to, że ważną rolę w rozwoju
AMS gra niskie ciśnienie atmosferyczne. Eksperymenty ze stosowaniem hipoksji na poziomie morza nie
spowodowały wystąpienia objawów AMS, podczas
gdy dołączenie do hipoksji obniżonego ciśnienia wywołało objawy choroby wysokościowej (4).
Objawy ostrej choroby wysokościowej pojawiają
się już po kilku lub kilkunastu godzinach przebywania
na wysokości, podczas gdy do wystąpienia wysokościowego obrzęku mózgu lub płuc mija zwykle kilka dni.
Ponieważ hipoksemia spowodowana niskim ciśnieniem
atmosferycznym oddziałuje na organizm od pierwszej
chwili, uważa się, że nie jest ona bezpośrednią przyczyną choroby wysokościowej, ale raczej czynnikiem
spustowym zapoczątkowującym szereg mechanizmów
patofizjologicznych, z których najważniejsze to : niedotlenienie mózgu skutkujące aktywacją układu współczulnego i obwodowym zwężeniem naczyń, retencja płynów
i wzrost oporu naczyń płucnych. Niedotlenienie mózgu
i wzrost mózgowego przepływu i objętości wraz ze wzrostem przepuszczalności śródbłonków naczyniowych powodują naczyniopochodny obrzęk mózgu. Wzrost oporu
w obrębie naczyń płucnych wywołuje nadciśnienie płucne zaostrzane wtórnie przez niską temperaturę otoczenia
i wysiłek fizyczny. Te czynniki w połączeniu z aktywacją układu współczulnego i uwolnieniem katecholamin
prowadzą do uszkodzenia śródbłonków i przesunięcia
płynów do przestrzeni wewnątrz pęcherzyków płucnych,
w których dodatkowo uszkodzenie przezbłonowego mechanizmu transportu Na upośledza oczyszczanie pęcherzyków i powoduje obrzęk płuc (7).

CLINICAL SYMPTOMS
OF HIGH ALTITUDE ILLNESS

OBJAWY KLINICZNE
CHOROBY WYSOKOŚCIOWEJ

Risk factors for AMS, HAPE and HACE are: quick
ascent, including starting to climb high altitude from
a point located at height to which climbers get by air or
by car; earlier incident of high altitude illness, HAPE
or HACE; climbing up despite signs of poor tolerance
of height, insufficient fluid intake, the risk of HAPE is
the age above 65 (8).

Czynnikami ryzyka wystąpienia AMS, HAPE
i HACE są: szybkie zdobywanie wysokości, w tym
rozpoczęcie wejścia na duża wysokość od położonego wysoko punktu, do którego wchodzący dostają się
drogą lotniczą lub samochodem; przebyty wcześniej
incydent choroby wysokościowej, HAPE lub HACE;
wchodzenie wyżej pomimo objawów złej tolerancji
wysokości, niewystarczające przyjmowanie płynów,
dla ryzyka HAPE wiek powyżej 65 roku życia (8).
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The risk of AMS starts from exceeding the height
of 2500 m above sea level, in case of HAPE it is
above 3000 m, and HACE above 4000 m. However,
occasional cases of severe symptoms occur even at
a lower height. The symptoms of high altitude sickness
appear most commonly between 4 and 24 hours of stay
at a new height, and in case of HAPE and HACE more
than 24 hours.
Symptoms usually culminate between 24th and
48th hour and then gradually decline. Most people
affected by this illness no longer experience any
symptoms on the third or fourth day, while those whose
symptoms do not decline should go lower, because
they are at risk of cerebral or pulmonary oedema.
Intensive exertion exacerbates the symptoms of high
altitude illness (9).
Acute high altitude illness is diagnosed based on
the interview confirming climbing higher height and
staying there for at least a few hours and the occurrence
of clinical symptoms: in the form of headache and at
least one of the following: lack of appetite, nausea,
emesis, general weakness and fatigue, dizziness or
sleep disorders, strong palpitations.
In addition, high altitude retinal hemorrhage may
occur at the altitude of 6000 m (rarely lower). It is
not directly linked to the onset of AMS symptoms, it
is rather believed, that intense physical effort is the
cause. Impaired vision resulting from such hemorrhage
usually subsides gradually within 2-3 weeks, although
the cases of permanent vision impairment were also
reported (4, 10, 11).
It should be remembered that chronic conditions
aggravation as well as the risk of sudden illness not
being any form of high altitude illness but imitation of
its symptoms (such as pneumonia) may occur during
the stay at high altitude.
Particular attention should be paid when taking the
decision about going to alpine environment by people
suffering from chronic respiratory diseases - as chronic
obstructive pulmonary disease, sleep apnea, asthma,
chronic cardiovascular disease - congestive heart
failure, coronary artery disease, cardiac arrhythmias
and hypertension. The decision about going to high
mountains should be taken by them in consultation
with their doctor, and possibly the doctor specializing
in high altitude medicine. Obvious contraindications
include sickle cell disease (especially with a history
of a crisis), severe obstructive pulmonary disease,
pulmonary hypertension with clinical symptoms and
uncompensated congestive heart failure (4, 12).
Women in uneventful pregnancy can stay at
moderate altitude safely, but women living in the
lowlands are recommended to cautiously take decision
about travelling above 4000 m, especially if they had
to stay longer at this height. Women in high risk and
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Ryzyko wystąpienia AMS rozpoczyna się od przekroczenia wysokości 2500 m n.p.m. , HAPE powyżej
3000 m, a HACE powyżej 4000 m; zdarzają się jednak przypadki wystąpienia nawet ciężkich objawów
na mniejszej wysokości. Najczęściej objawy choroby
wysokościowej pojawiają się pomiędzy 4. a 24 godziną pobytu na nowej wysokości, a HAPE i HACE powyżej 24 godzin.
Objawy zwykle osiągają apogeum pomiędzy 24
a 48 godziną, po czym stopniowo słabną. Większość
dotkniętych chorobą w trzecim lub czwartym dniu
nie doświadcza już żadnych objawów, natomiast osoby, u których objawy nie słabną powinny zejść niżej,
ponieważ znajdują się w grupie ryzyka wystąpienia
obrzęku mózgu lub płuc. Intensywny wysiłek fizyczny
zaostrza objawy choroby wysokościowej (9).
Do rozpoznania ostrej choroby wysokościowej konieczne są dane z wywiadu potwierdzające aktualne
osiągnięcie nowej wysokości i pobyt na tej wysokości co najmniej przez kilka godzin oraz wystąpienie
objawów klinicznych: bólu głowy oraz co najmniej
jednego z następujących: braku apetytu, nudności, wymiotów, ogólnego osłabienia i zmęczenia, zawrotów
głowy lub zaburzeń snu, silnego kołatania serca.
Dodatkowo na wysokości powyżej 6000 m (rzadko
na niższej) może wystąpić wysokościowy krwotok do
siatkówki (high-altitude retinal hemorrhage).Nie jest
on bezpośrednio związany z wystąpieniem objawów
AMS, uważa się raczej, że wywołuje go intensywny
wysiłek fizyczny. Upośledzenie widzenia wywołane takim krwotokiem najczęściej ustępuje stopniowo
w ciągu 2-3 tygodni, choć odnotowano przypadki
trwałego upośledzenia widzenia (4, 10, 11).
W czasie pobytu na wysokości należy pamiętać
o możliwości zaostrzenia się pod wpływem warunków
wysokogórskich chorób przewlekłych, oraz o ryzyku
zachorowania, które nie jest chorobą wysokościową,
choć może imitować jej objawy (jak zapalenie płuc).
Szczególną wagę należy przypisać decyzji o udaniu się w warunki wysokogórskie osób cierpiących na
przewlekłe choroby układu oddechowego – jak przewlekła choroba obturacyjna płuc, zespół bezdechu
sennego, astma, oraz przewlekłe choroby układu krążenia – zastoinowa niewydolność serca, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca czy nadciśnienie. Decyzja o wyjeździe w góry wysokie powinna być przez
te osoby podjęta w porozumieniu z lekarzem prowadzącym i ewentualnie lekarzem specjalizującym się
w medycynie wysokogórskiej. Do ewidentnych przeciwskazań należą: niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (zwłaszcza z wywiadem przebytych przełomów),
ciężka obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie płucne
z objawami klinicznymi i nieskompensowana zastoinowa niewydolność krążenia (4,12).
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complicated pregnancy are strongly discouraged to
travel in the high mountains (4).
Far-reaching caution should be exercised in relation
to young children. According to Recommendations of
the International Society for Mountain Medicine issued
in 2001, high altitude sickness is particularly difficult
to diagnose in children <3 years, who cannot verbalize
symptoms. There is lack of research defining absolutely
safe height at which children are permitted without the
risk of developing AMS; it is believed that the altitude
over 2500 m above the sea level is hazardous. An
additional risk factor may be acute or chronic illness
of a child. There are no reliable data on the effects of
staying at the height of an infants in the first weeks
of life, nor studies on the effects of prolonged (a few
and more weeks) to stay at the height and overall
development of the child, especially the development
of the central nervous system and cardiovascular
system (13-15). Research on this subject are conducted
by the Chinese in Tibet (16). The issue that requires
further research are late neuropsychological effects
caused by history of high altitude sickness, especially
high-altitude cerebral oedema. It was found that ataxia
and cognitive impairment may persist up to a year in
people who have experienced HACE (2). There are also
reports that even a single stay at the altitude of 5000
m can result in prolonged deterioration of memory,
concentration and longer time of reaction (17).

Kobiety w niepowikłanej ciąży mogą bezpiecznie
przebywać na umiarkowanej wysokości, ale zaleca się
ostrożne podejmowanie decyzji o podróży powyżej
4000 m kobietom mieszkającym na nizinach, zwłaszcza, jeśli miałyby na tej wysokości pozostać dłużej.
Zdecydowanie odradza się podróż w góry wysokie kobietom w ciąży zagrożonej i powikłanej (4).
Daleko idącą ostrożność należy zachować w stosunku do najmłodszych dzieci. Zgodnie z wydanymi
w 2001 r zaleceniami International Society for Mountain Medicine choroba wysokościowa jest szczególnie
trudna do rozpoznania w grupie dzieci <3 lat, które nie
potrafią zwerbalizować dolegliwości. Brak badań definiujących absolutnie bezpieczną wysokość, na jakiej
mogą przebywać dzieci bez ryzyka rozwinięcia AMS;
uważa się, ze ryzyko zaczyna być realne powyżej 2500
m n.p.m. Dodatkowym czynnikiem ryzyka mogą być
ostre lub przewlekłe choroby dziecka. Nie ma wiarygodnych danych dotyczących skutków przebywania
na wysokości niemowląt w pierwszych tygodniach
życia, ani badań na temat wpływu przedłużonego (kilka i więcej tygodni) przebywania na wysokości na
wzrost i ogólny rozwój dziecka, szczególnie rozwój
ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia.
(13,14,15). Badania na ten temat prowadzone są przez
Chińczyków w Tybecie (16)
Problemem wymagającym dalszych badań są późne
skutki neuropsychologiczne spowodowane przebyciem
choroby wysokościowej, zwłaszcza wysokościowego
obrzęku mózgu. Stwierdzono, że u osób, które doświadczyły HACE nawet do roku może utrzymywać się ataksja oraz zaburzenia poznawcze (2). Istnieją też doniesienia, że nawet pojedynczy pobyt na wysokości powyżej
5000 m może skutkować przedłużonym pogorszeniem
pamięci, koncentracji i wydłużeniem czasu reakcji (17).

CONDUCT OF A PERSON
WITH SYMPTOMS OF THE ILLNESS

POSTĘPOWANIE Z OSOBĄ
Z OBJAWAMI CHOROBY WYSOKOŚCIOWEJ

A way of conduct in less severe cases includes
withdrawing further ascending, rest, or administration
of analgesic to relieve headaches. Drinking fluids
regardless of the lack of thirst or nausea is advisable.
More severe course may require oxygen therapy,
acetazolamide and rapid descent; additionally
dexamethasone administration may be necessary in the
most severe cases (2,3,8,13).
Descend should be continued until a clear
improvement in patient’s condition; altitude reduction
of approximately 1000 m is usually sufficient. Physical
effort should be minimized if possible during the
descent. Oxygen should be provided periodically if
necessary. In a situation when the way down covers
a longer climb, the descent should be given up and one
should remain in place (2,3,8,13).

Postępowanie w lżejszych przypadkach obejmuje
zaprzestanie dalszego zdobywania wysokości, odpoczynek, ewentualnie podanie leku przeciwbólowego
dla złagodzenia bólu głowy. Wskazane jest przyjmowanie płynów bez względu na brak pragnienia lub
nudności. Cięższy przebieg może wymagać zastosowania tlenoterapii, acetazolamidu i szybkiego zejścia;
dodatkowo w najcięższych przypadkach może być konieczna podaż dexametasonu (2,3,8,13).
Zejście w dół należy kontynuować aż do uzyskania
wyraźnej poprawy stanu chorego; zwykle wystarcza
obniżenie wysokości o około 1000 m. W trakcie zejścia
należy w miarę możliwości minimalizować wysiłek fizyczny, a jeśli to konieczne, podawać okresowo tlen
do oddychania. W sytuacji, gdy droga zejściowa obejmuje dłuższe podejścia, należy zrezygnować z zejścia
i pozostać na miejscu (2,3,8,13).
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The emergence of a strong headache that cannot
be alleviated by analgesic, nausea, emesis, balance
disorders, qualitative or quantitative disorders
of consciousness, inadequate behavior or loss of
consciousness indicate in severe cases the development
of HACE. In that case lowering the height is mandatory
as soon as possible, protection against hypothermia
and exertion, dexamethasone administration (8 mg
every 6 h); in severe cases, when a portable hyperbaric
chamber is available, it should be applied. However,
dyspnea persisting even at rest, tachypnea, cough,
chest pain, and in severe cases foamy blood-streaked
mucus in the mouth indicate a high altitude pulmonary
edema - HAPE.
The patient should be placed in a semi-sitting position,
administered oxygen, keep warm, take nifedipine (20
mg every 6 h) and, if the patient’s condition allows it,
the descent or passive transport down should begin as
soon as possible. In the absence of the possibility of
descending, if available a portable hyperbaric chamber
should be used. Current recommendations do not allow
the use of diuretics (8.13).
The best prevention of the high altitude illness is
primary prevention: a good fitness preparation, very
slow gradual ascent, sufficient fluid intake and energy
supply. Under optimum conditions, the first night should
be no higher than 3000 m above sea level, and in the
following days, achieved elevation should not exceed
300-500 m. After every 2-4 days, the best approach is to
spend another 2 nights at the same height - if possible go
higher then go back to stay overnight (8.13).

Pojawienie się silnego, niereagującego na leki bólu
głowy, nudności, wymiotów, zaburzeń równowagi, jakościowych lub ilościowych zaburzeń świadomości,
nieadekwatnego zachowania, a w najcięższych przypadkach utrata przytomności wskazują na rozwój HACE.W tym przypadku wskazane jest bezwzględnie jak
najszybsze opuszczenie wysokości, ochrona przed wychłodzeniem i wysiłkiem fizycznym, podaż dexametasonu (8 mg co 6 h); w ciężkich przypadkach, w razie,
gdy dostępna jest przenośna komora hiperbaryczna,
wskazane jest jej zastosowanie.
Natomiast pojawienie się duszności utrzymującej się
nawet w spoczynku, tachypnoe, kaszel, ból w klatce piersiowej, a w najcięższych przypadkach pienista, podbarwiona krwią wydzielina z ust wskazują na wysokościowy
obrzęk płuc – HAPE. Pacjenta należy umieścić w pozycji
półsiedzącej, podać tlen, okryć, zastosować nifedypinę
(20 mg co 6 h) i , jeśli stan pacjenta na to pozwala, jak
najszybciej rozpocząć schodzenie lub bierny transport
na dół. Przy braku możliwości opuszczenia wysokości
można, jeśli jest dostępna, zastosować przenośną komorę
hiperbaryczną. Aktualne rekomendacje nie dopuszczają
stosowania leków moczopędnych (8,13).
Najlepiej zapobiega wystąpieniu choroby wysokościowej tzw prewencja pierwotna: dobre przygotowanie
kondycyjne, bardzo powolne, stopniowe zdobywanie
wysokości , wystarczające przyjmowanie płynów i podaż energii. W optymalnych warunkach pierwszy nocleg
nie powinien mieć miejsca wyżej, niż na 3000 m n.p.m.,
a w następnych dniach osiągnięte przewyższenie nie powinno przekraczać 300-500 m. Po każdych 2-4 dniach
podejścia najlepiej jest spędzić kolejne 2 noce na tej samej wysokości- jeśli to możliwe, dobrze jest w ciągu dnia
rozdzielającego noclegi wykonać podejście na większą
wysokość, po czym wrócić na nocleg niżej (8,13).

SUMMARY

PODSUMOWANIE

The conduct in the prevention and treatment of
AMS must be individualized, dependent not only on
the somato-psychic condition of the patient, external
conditions, but also the possibility of medical,
paramedical, third-party assistance.
Dissemination of knowledge about high altitude
illness and related threats - in the face of the popularity
of alpine tourism and mountaineering – is intended to
raise awareness that mountains are not only beautiful,
but also dangerous. They require respect and humility,
logistic, psychological and fitness preparation.
Preparation for high-altitude expeditions apart
from developing of climbing logistics, gathering
necessary equipment and fitness preparation should
also cover the widest possible knowledge about the
possible health hazards, the ways of recognizing the
first symptoms and methods of treatment and the

W zapobieganiu i leczeniu AMS postępowanie
musi być bardzo zindywidualizowane, zależne nie
tylko od stanu somatopsychicznego chorego, sytuacji
zewnętrznej, ale i możliwości dotarcia z pomocą medyczną, paramedyczną osób trzecich.
Upowszechnianie wiedzy na temat choroby wysokościowej i związanych z nią zagrożeń – w obliczu
popularności turystyki wysokogórskiej oraz himalaizmu – ma na celu zwiększenie świadomości, iż góry
są nie tylko piękne, ale i groźne. Wymagają respektu
i pokory, przygotowania logistyczno-kondycyjnego
i psychologicznego.
Przygotowanie do wyprawy wysokogórskiej, poza
opracowaniem logistyki wspinania, zgromadzeniem
potrzebnego sprzętu i przygotowaniem kondycyjnym
powinno obejmować też jak najszerszą wiedzę o możliwych zagrożeniach zdrowotnych, sposobach rozpoznania ich pierwszych objawów oraz metodach lecze-
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possible availability of external assistance. Lack of
such knowledge may result in serious threat to health
and even life.

nia i ewentualnej dostępności pomocy zewnętrznej.
Brak tych wiadomości może skutkować poważnym
zagrożeniem zdrowia , a nawet życia.
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LOST LIFE YEARS DUE TO PREMATURE DEATHS CAUSED BY DISEASES
OF THE DIGESTIVE SYSTEM IN POLAND IN 2013
UTRACONE LATA ŻYCIA Z POWODU ZGONÓW PRZEDWCZESNYCH
NA SKUTEK CHORÓB UKŁADU TRAWIENNEGO W POLSCE W 2013 ROKU
Medical University of Lodz, Department of Epidemiology and Biostatistics
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Epidemiologii i Biostatystyki
ABSTRACT
BACKGROUND. In order to evaluate the health status of a population, besides indicators measuring the
incidence of diseases and deaths, potential measures are becoming more frequently used, ie. measures that take
into account life-time potential of the individuals in the population. They can particularly by applied to analyse
the problem of premature mortality, which is measured by lost life years.
AIM. The aim of the study was to evaluate life years lost due to diseases of digestive system in Polish population
in 2013.
MATERIALS AND METHODS. The study was based on a dataset containing 387,312 death certificates of
Poles who died in 2013, provided by the Central Statistical Office in Poland. Data on deaths caused by diseases
of digestive system (K00-K93 by ICD-10) were used in the study – that were 16,543 records (4.3% of all
the deaths). Lost life years were assessed with the measures: SEYLL (Standard Expected Years of Life Lost),
SEYLLp (Standard Expected Years of Life Lost per living person), SEYLLd (Standard Expected Years of Life
Lost per death).
RESULTS. In the analysed year among men there were 9,275 deaths caused by diseases of digestive system and
in women 7,268 deaths. SEYLL in the group of men amounted to 102 230.7 and in the group of women it was
53,475.5. The number of lost life years calculated per 10 000 male inhabitants was 54.9, and for 10,000 females
it was 26.9. The highest share in lost life years had alcoholic liver disease (SEYLLp for men – 20.87, for women
– 6.1), fibrosis and cirrhosis of the liver (SEYLLp for men- 9.7, for women- 5.6) and acute pancreatitis (SEYLLp
for men – 5.3, for women – 2.1).
CONCLUSIONS. The results of the study indicate that diseases of digestive system have an important
contribution to the loss of life-time potential in Polish population (6.6% of all SEYLL in 2013). The dominant
role in this class of diseases played alcoholic liver disease – K70, fibrosis and cirrhosis of the liver – K74 and
acute pancreatitis – K85.
Key words: lost life years, premature mortality, diseases of digestive system
STRESZCZENIE
WSTĘP. Do oceny stanu zdrowia ludności poza wskaźnikami mierzącymi częstość chorób i zgonów, coraz częściej używa się mierników potencjałowych, tj. uwzględniających potencjał życiowy poszczególnych jednostek
w populacji. Mają one szczególne zastosowanie do analizy problemu przedwczesnej umieralności, której miarą
są utracone oczekiwane lata życia.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena utraconych oczekiwanych lat życia z powodu chorób układu trawiennego w populacji polskiej w 2013 roku.
MATERIAŁ I METODY. Badanie oparte jest na bazie danych zaczerpniętych z 387 312 kart zgonów Polaków
stwierdzonych w 2013 roku, udostępnionej przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce. Wykorzystano informacje o zgonach z powodu chorób układu trawiennego (K00-K93 wg ICD-10), których było łącznie 16 543 (4,3%
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Lost life years to premature deaths …

Utracone lata życia z powodu zgonów przedwczesnych …

wszystkich zgonów). Utracone lata życia oceniono przy użyciu miar: SEYLL (Standard Expected Years of Life
Lost), SEYLLp (Standard Expected Years of Life Lost per living person), SEYLLd (Standard Expected Years of
Life Lost per death).
WYNIKI. W analizowanym roku stwierdzono wśród mężczyzn 9 275 zgonów spowodowanych chorobami
układu trawiennego, zaś wśród kobiet 7 268 zgonów. SEYLL z tego powodu w grupie mężczyzn wynosił 102
230,7, natomiast w grupie kobiet 53 475,5. W przeliczeniu na 10 000 mężczyzn liczba utraconych lat życia wynosiła 54,9, zaś na 10 000 kobiet 26,9. Największy udział w utraconych latach życia miały alkoholowa choroba
wątroby (SEYLLp dla mężczyzn- 20,8, dla kobiet- 6,1), zwłóknienie i marskość wątroby (SEYLLp dla mężczyzn- 9,7, dla kobiet- 5,6) oraz ostre zapalenie trzustki (SEYLLp dla mężczyzn- 5,3, dla kobiet- 2,1).
WNIOSKI. Wyniki badania wskazują na istotny udział chorób układu trawiennego w utracie potencjału życiowego w populacji polskiej (6,6% wszystkich SEYLL dla 2013 roku). Dominujące znaczenie w tej klasie chorób miały
alkoholowa choroba wątroby- K70, zwłóknienie i marskość wątroby- K74 oraz ostre zapalenie trzustki- K85.
Słowa kluczowe: utracone oczekiwane lata życia, przedwczesna umieralność, choroby układu trawiennego
INTRODUCTION

WSTĘP

The health status of a population is usually assessed
based on the spread of diseases using incidence and
prevalence rates, through the data on deaths caused by
these diseases, and by calculating mortality and fatality
rates. Recently, it has become increasingly common to use
measures which take into account the lifetime potential
of the individuals and these are particularly suitable
for analysing the problem of premature mortality.
Acommonly used indicator for this purpose is the SEYLL
(Standard Expected Years of Life Lost), which is a function
of the number of deaths at a given age and lost life
years in a relation to the population considered as
standard (1,2).
SEYLL provides a more complex evaluation of
health status than conventionally-used ratios. Taking
into consideration not only the number of deaths but
also lost life years, it allows the economic and social
aspects of premature deaths to be analysed (2,3).
In the Polish population an important role in
premature mortality is played by diseases of the
digestive system. In 2011, liver cirrhosis was the
third most significant cause of lost life years per
death (SEYLLd- Standard Expected Years of Life
Lost per death) after road traffic accidents and
suicides. For subjects with liver cirrhosis the SEYLLd
was 12.1 years for men and 11.3 years for women,
while for all diseases it was 7.1 and 4.7 respectively
The diseases of the digestive system were fifth most
important cause of lost life years among the population
of Poland in 2011 (4).
The aim of this study was to assess the number of
lost life years due to diseases of the digestive system
in the Polish population in 2013.

Stan zdrowia ludności najczęściej ocenia się na podstawie rozpowszechnienia chorób, korzystając z mierników zachorowalności i chorobowości, a także opierając się
na danych o zgonach wywołanych przez te choroby, obliczając wskaźniki śmiertelności i umieralności. W ostatnim czasie na znaczeniu zyskują jednak również mierniki
potencjałowe, tj. uwzględniające potencjał życiowy poszczególnych jednostek w populacji. Mają one szczególne
zastosowanie do analizy problemu przedwczesnej umieralności, której miarą są utracone oczekiwane lata życia.
Często do obliczeń używa się miernika potencjałowego
SEYLL (Standard Expected Years of Life Lost), stanowiącego funkcję liczby zgonów w danym wieku i utraconych
lat życia w stosunku do populacji standardowej (1,2).
SEYLL zapewnia bardziej kompleksową ocenę
stanu zdrowia ludności niż konwencjonalnie stosowane wskaźniki zgonów. Biorąc pod uwagę nie tylko
liczbę zgonów, ale także utracone lata życia, daje podstawy do analizy ekonomicznych i społecznych aspektów przedwczesnej umieralności (2,3).
Istotną przyczynę przedwczesnych zgonów w populacji polskiej stanowią choroby układu trawiennego. W 2011 roku marskość wątroby była trzecim pod
względem częstości, po wypadkach drogowych i samobójstwach, powodem utraconych lat życia w przeliczeniu na jeden zgon (SEYLLd- Standard Expected Years of
Life Lost per death). SEYLLd dla mężczyzn z marskością wątroby wynosił wtedy 12,1 roku, a dla kobiet 11,3
roku, podczas gdy ogólnie dla wszystkich chorób było
to odpowiednio 7,1 i 4,7 roku. Choroby układu trawiennego stanowiły wówczas piątą co do ważności przyczynę utraconych lat życia wśród Polaków (4).
Celem pracy była ocena utraconych lat życia z powodu chorób układu trawiennego w populacji polskiej
w 2013 roku.
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RESULTS

WYNIKI

In Poland in 2013, the male population suffered
9,275 deaths due to diseases of the digestive system of
non-infectious and non-cancerous etiology, which was
associated with the loss of 102,230.7 life years (Tab. I).
Among the female population 7,268 deaths were
caused by these diseases, related to the premature loss
of 53,475.5 life years (Tab. II). The number of lost life
years calculated per 10,000 inhabitants was 54.9 for men
(SEYLL= 54.9) and 26.9 for women (SEYLL= 26.9).
Alcoholic liver disease – K70 according to the
ICD10, took the highest share in premature mortality,
both for men and women (for men SEYLLP= 20.8,

W Polsce w 2013 roku zanotowano wśród mężczyzn 9 275 zgonów z powodu nienowotworowych
chorób układu trawiennego o etiologii niezakaźnej, co
wiązało się z utratą 102 230,7 oczekiwanych lat życia
(Tab. I). Natomiast wśród kobiet stwierdzono z tego
powodu 7 268 zgonów i przedwczesną utratę 53 475,5
lat (Tab.2). W przeliczeniu na 10 000 mężczyzn liczba
utraconych lat życia wynosiła 54,9 (SEYLLp= 54,9),
zaś na 10 000 kobiet 26,9 (SEYLLp= 26,9).
Największy udział w przedwczesnej umieralności, zarówno wśród mężczyzn, jak i u kobiet, miały
alkoholowa choroba wątroby - K70 wg ICD-10 (dla
mężczyzn SEYLLP= 20,8, dla kobiet SEYLLp= 6,1),

502

Lost life years to premature deaths …

for women SEYLLp= 6.1), followed by fibrosis and
cirrhosis of the liver- K74 (for men SEYLLp= 9.7, for
women SEYLLp= 5.6) and acute pancreatitis- K85 (for
men SEYLLp= 5.3, for women SEYLLp=2.1).
Alcoholic liver disease was the cause of 51,039.3 lost
life years, which constituted 57.3% of all SEYLL caused
by diseases of the liver (K70-K77). The number of
lost life years due to fibrosis and cirrhosis of the liver
was 29,310.5 representing 32.9% of all SEYLL caused
by diseases of the liver. Acute pancreatitis generated
14,176.3 lost life years constituting 67.6% of all
SEYLL caused by diseases of the gallbladder, biliary
tract and pancreas (K80-K87).

Utracone lata życia z powodu zgonów przedwczesnych …

zwłóknienie i marskość wątroby- K74 (dla mężczyzn
SEYLLp= 9,7, dla kobiet SEYLLp= 5,6) oraz ostre zapalenie trzustki-K85 (dla mężczyzn SEYLLp= 5,3, dla
kobiet 2,1).
Alkoholowa choroba wątroby była przyczyną utraty łącznie 51 039,3 lat życia, które stanowiły 57,3%
wszystkich SEYLL spowodowanych chorobami wątroby (K70-K77). Natomiast liczba utraconych lat życia z powodu zwłóknienia i marskości wątroby wyniosła 29 310,5 i było to 32,9% SEYLL spowodowanych
chorobami wątroby. Ostre zapalenie trzustki spowodowało zaś utratę 14 176,25 lat, składających się na
67,6% wszystkich SEYLL, których przyczyną były
choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych
i trzustki (K80-K87).

Table. I Standard expected years of life lost due to diseases of digestive system in men in Poland in 2013
Tabela I. Utracone oczekiwane lata życia z powodu chorób układu trawiennego u mężczyzn w Polsce w 2013 roku
Cause of death

SEYLL

%

SEYLLp per 10,000

SEYLLd

37.5
12,201.9

0.0
11.9

0.0
6.5

25.2
78.6

Diseases of appendix (K35-K38)

217.8

0.2

0.1

12.9

Inguinal hernia (K40-K46)

594.0

0.6

0.3

46.6

Noninfective enteritis and colitis (K50-K52)

956.0

0.9

0.5

27.5

Other diseases of intestines (K55-K63)

6,596.8

6.5

3.5

43.3

Diseases of peritoneum (K65-K67)

2,223.0

2.2

1.2

18.0

Diseases of liver (K70-K77)

62,466.2

61.1

33.5

87.6

Diseases of gallbladder, biliary tract and pancreas (K80-K87)
Other diseases of digestive system (K90-K93)
Diseases of digestive system (K00-K93)

14,463.1
2,474.5
102,230.7

14.1
2.4
100.0

7.8
1.3
54.9

49.1
24.6
11.0

Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws (K00-K14)
Diseases of oesophagus, stomach and duodenum (K20-K31)

Table II Standard expected years of life lost due to diseases of digestive system in women in Poland in 2013
Tabela II.Utracone oczekiwane lata życia z powodu Chorób układu trawiennego u kobiet w Polsce w 2013 roku
SEYLLp per
Cause of death
SEYLL
%
SEYLLd
10,000
Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws (K00-K14)
18.7
0.0
0.0
18.7
Diseases of oesophagus, stomach and duodenum (K20-K31)

6,739.7

12.6

3.4

48.9

Diseases of appendix (K35-K38)

229.7

0.4

0.1

16.8

Inguinal hernia (K40-K46)

836.4

1.6

0.4

33.6

Noninfective enteritis and colitis (K50-K52)

1,048.0

2.0

0.5

23.5

Other diseases of intestines (K55-K63)

7,567.0

14.2

3.8

31.2

Diseases of peritoneum (K65-K67)

2,298.7

4.3

1.2

14.0

Diseases of liver (K70-K77)

26,614.8

49.8

13.4

77.1

Diseases of gallbladder, biliary tract and pancreas (K80-K87)

6,510.1

12.2

3.3

31.8

Other diseases of digestive system (K90-K93)

1,585.5

3.0

0.8

18.5

Diseases od digestive system (K00-K93)

53,475.5

100.0

26.9

7.4

The number of lost life years due to diseases of
the digestive system differed between age groups and
between sex (Fig.1). The highest SEYLLp in men was

Liczba utraconych lat życia z powodu chorób układu trawiennego różniła się w poszczególnych grupach
wieku oraz pomiędzy grupą mężczyzn i kobiet (Fig.1).
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noted in the 55- to 59-year age group (SEYLLp= 8.9),
while in women it was 60-64 years (SEYLLp= 3.9).
The peak loss of expected life years also differed
in each disease (Fig.2). The peak occurred in the 5054 year group for alcoholic liver disease (SEYLLp=
2.3), and 55-59 years for fibrosis and cirrhosis of the
liver (SEYLLp= 1.6), while no clear increase in lost
life years was found in subsequent age groups for
acute pancreatitis - from 30 to 65 years of life, SEYLLp
remained at level 0.4.
The analysis of SEYLLd indicated that a man who
died in 2013 due to disease of the digestive system lost
in average more than 11 years, and a woman more than
7 years. Among men, the highest number of lost life
years calculated per one death were caused by alcoholic
liver disease- K70 (SEYLLd= 14.7) and other diseases
of the liver- K76 (SEYLLd= 15.1), while in women
these were toxic liver disease- K71 (SEYLLd= 13.7)
and alcoholic liver disease- K70 (SEYLLd= 15.4).

Najwyższy SEYLLp odnotowano u mężczyzn w wieku
55-59 lat (SEYLLp= 8,9), natomiast u kobiet w wieku
60-64 lata (SEYLLp= 3,9).
Szczyt utraty oczekiwanych lat życia był różny
również w poszczególnych jednostkach chorobowych
(Fig.2) – dla alkoholowej choroby wątroby było to
50-54 lata (SEYLLp= 2,3), dla zwłóknienia i marskości wątroby 55-59 lat (SEYLLp= 1,6), natomiast dla
ostrego zapalenia trzustki nie zaobserwowano wyraźnie zaznaczonego wzrostu liczby utraconych lat życia
w kolejnych grupach wieku – od 30 do 65 roku życia
SEYLLp utrzymywał się na poziomie około 0,4.
Analiza SEYLLd wskazała, że mężczyzna, który
zmarł w 2013 roku z powodu choroby układu trawiennego utracił średnio ponad 11 lat życia, a kobieta ponad 7 lat.
Wśród mężczyzn najwięcej przedwcześnie utraconych
lat życia w przeliczeniu na zgon było spowodowanych
alkoholową chorobą wątroby – K70 (SEYLLd= 14,7)
i innymi chorobami wątroby – K76 (SEYLLd= 15,1), natomiast u kobiet były to kolejno toksyczne uszkodzenie
wątroby – K71 (SEYLLd= 13,7) i alkoholowa choroba
wątroby – K70 (SEYLLd= 15,4).

DISCUSSION

DYSKUSJA

Deaths caused by diseases of the digestive system
of noncancerous and non-infectious etiology accounted
for 4.3% of all deaths in the Polish population in
2013, generating 155,706.2 lost life years (6.6% of all
SEYLL in the analysed year).
Diseases of the digestive system occur in Poland
more often than the European Union average, both in men
and women. The standardized mortality rate due to
these diseases in Poland in 2013 was 45.65 per 10,000
males and 23.02 per 10,000 females, whereas for
European Union countries, these values were 35.85
and 19.90 respectively. An analogous situation was
observed while analysing only mortality due to chronic
liver diseases - in the Polish population standardized
mortality rate was 20.80 per 10,000 men and 7.68
per 10,000 women, compared to 17.07 and 6.71
respectively in the European Union as a whole (7).
The literature indicates that a relationship exists
between alcohol consumption and deaths caused by
acute pancreatitis, fibrosis and cirrhosis of liver and
alcoholic liver disease (8,9,10). The results of the
analysed study reveal that from all the diseases of
the digestive system alcohol-related diseases play
a dominant role in the loss of lifetime potential in
Polish population.
Alcohol abuse is an important problem among
Poles. More than 80% of the society admits to
drinking alcohol, about 12% overuses it and more than
700,000 individuals are addicted (11,12). Total alcohol
consumption in Poland is greater than the European

Zgony z powodu nienowotworowych chorób
układu trawiennego o etiologii niezakaźnej stanowiły
w 2013 roku 4,3% wszystkich zgonów Polaków, przekładając się na utratę 155 706,2 oczekiwanych lat życia (6,6% wszystkich SEYLL).
W porównaniu do średniej dla krajów Unii Europejskiej zgony z powodu chorób układu trawiennego występują w Polsce z większą częstością zarówno u mężczyzn,
jak i u kobiet. Standaryzowany współczynnik zgonów
z powodu chorób układu trawiennego wyniósł w 2013
roku w Polsce 45,65 na 100 000 mężczyzn i 23,02 na
100 000 kobiet, podczas gdy dla krajów Unii Europejskiej było to odpowiednio 35,85 i 19,90. Analogiczną
sytuację obserwuje się analizując umieralność z powodu przewlekłych chorób wątroby – w populacji polskiej
standaryzowany współczynnik zgonów wyniósł 20,80 na
100 000 mężczyzn i 7,68 na 100 000 kobiet, zaś w populacji Unii Europejskiej odpowiednio 17,07 i 6,71 (7).
W literaturze przedmiotu wskazuje się na istnienie zależności między natężeniem zgonów z powodu
ostrego zapalenia trzustki, zwłóknienia i marskości
wątroby oraz alkoholowej choroby wątroby a spożyciem alkoholu (8,9,10). Wyniki opisywanego badania
ujawniają dominujący udział właśnie tych jednostek
chorobowych w utracie potencjału życiowego z powodu chorób układu trawiennego.
Nadużywanie napojów alkoholowych jest istotnym problem zdrowotnym wśród Polaków. Ponad 80%
społeczeństwa przyznaje się do spożywania alkoholu,
nadużywa go około 12%, a uzależnionych jest ponad
700 000 osób (11,12). Całkowite spożycie czystego al-
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Union average (13.60 vs. 12.45 litres per person in
2009) and in this regard Poland is placed between 10th
and 20th position out of all European Union countries
(13,14). The reduction of the incidence of adverse
health effects caused by alcohol was in Poland one of
the goals of National Health Programme for the years
2007-2015 (15).
The SEYLL indicator was used to analyse the
implications of premature mortality in this study.
It seems more appropriate for measuring the health
status of a population than conventionally-used ratios.
As a potential measure SEYLL gives each individual
a certain rank dependent on his age, so the equal
number of the inhabitants in different populations does
not prove the same lifetime potential. SEYLL takes
into account demographic differences between the
populations, making possible precise comparison of
health status in various countries (2,16,17).
In order to define the consequences of premature
mortality, it is possible to use other potential measures,
like PEYLL (Period of Expected Years of Life Lost)
or PYLL (Potential Years of Life Lost) (18,19,20).
Although by definition, all these measures are a function
of number of deaths at a given age and number of
lost life years, they take into consideration different
reference values of expected lifetime potential. The
PEYLL uses local average as a template. For this
reason, it is not sufficient for comparisons between
the populations characterized by different expected
lifespans, or even for the same population in various
time intervals. The PYLL adopts the limit of life
between age 60 and 85 years. Likewise with PEYLL,
it makes it difficult to compare the results between the
populations (21). Another unfavourable implication of
using this ratio is ignoring the advantages arising from
health interventions directed to the oldest community
groups.
The limitations given above for the mentioned
measures do not affect the SEYLL. The expected lifespan
required for calculations is defined in accordance to
the reference population (2,22). The most commonly
used tables are those based on the average for 15 “old”
European Union countries (EU-15) or extended to other
countries (EU-27), or tables which use as a pattern the
Japanese population, which is characterized by the
longest lifespan in the world. The countries included in
the EU-15 tables are characterized by high health status
and they give an achievable goal for other countries (6).
Because of the great variation of the number of potential
life years between other European Union countries,
the EU-27 tables pose a risk of underestimating of
the measures. On the other hand, tables based on the
Japanese population represent a more difficult goal to
achieve than the EU-15 (23,24,25). The analysed study
used Coale-Demeny’s tables based on the Japanese
population.

Utracone lata życia z powodu zgonów przedwczesnych …

koholu w Polsce jest większe w stosunku do średniej
dla krajów Unii Europejskiej (13,60 vs. 12,45 litrów
na osobę w 2009r.) i pod tym względem Polska plasuje
się w drugiej dziesiątce spośród wszystkich krajów europejskich (13,14). Zmniejszenie częstości niekorzystnych następstw zdrowotnych spowodowanych alkoholem było w naszym kraju jednym z celów Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2007-2015 (15).
W pracy do analizy skutków przedwczesnej umieralności wykorzystano miarę SEYLL. Wydaje się ona
być właściwsza do pomiaru stanu zdrowia ludności niż
mierniki stosowane klasycznie. Jako miara potencjałowa,
SEYLL nadaje każdej jednostce społecznej określoną
rangę zależną od jej wieku, a więc jednakowa liczba ludności w poszczególnych populacjach nie świadczy o ich
takim samym potencjale życiowym. SEYLL uwzględnia
różnice demograficzne pomiędzy populacjami, pozwalając dzięki temu na precyzyjniejsze porównanie sytuacji
zdrowotnej w różnych krajach (2,16,17).
W celu określenia skutków przedwczesnej umieralności można zastosować też inne mierniki potencjałowe,
jak PEYLL (Period of Expected Years of Life Lost) czy
PYLL (Potential Years of Life Lost) (18,19,20). Z definicji każda z tych miar stanowi funkcję liczby zgonów
w danym wieku i utraconych lat życia, uwzględniając
jednak różne wartości referencyjne oczekiwanego przeżycia. PEYLL jako wzorzec wykorzystuje lokalny okres
przeciętnego dalszego trwania życia. Z tego względu
jest niewłaściwy do porównań pomiędzy populacjami
o różnym oczekiwanym czasie jego trwania, a nawet
dla tej samej populacji w różnych odstępach czasowych.
Natomiast PYLL przyjmuje limit życia w przedziale
wieku pomiędzy 60 a 85 lat. Podobnie jak przy PEYLL powoduje to utrudnienie porównywania wyników
pomiędzy populacjami (21). Dodatkową niekorzystną
implikacją stosowania tego miernika jest ignorowanie
korzyści wynikających z interwencji zdrowotnych kierowanych do najstarszych grup społecznych.
Ograniczenia obu wymienionych miar nie dotyczą
SEYLL. Oczekiwana długość życia konieczna do jego
obliczenia określana jest w oparciu o populację referencyjną (2,22). Najczęściej zastosowanie znajdują tablice
sporządzane na podstawie średniej z 15 „starych” krajów Unii Europejskiej (EU-15) lub rozszerzone o pozostałe kraje członkowskie (EU-27), a także wykorzystujące jako wzorzec populację japońską, charakteryzującą
się najdłuższą przeżywalnością na świecie. Państwa
uwzględnione w tablicach EU-15 charakteryzuje wysoki
stan zdrowia ludności, ale jednocześnie wyznaczają pod
tym względem cel możliwy do osiągnięcia dla pozostałych krajów (6). Natomiast użycie tablic EU-27 stwarza
zagrożenie niedoszacowania wskaźników, ze względu na
duże zróżnicowanie liczby potencjalnych lat życia w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Tablice wykorzystujące Japonię jako populację standardową wyznaczają
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A certain disadvantage of analysing the health status
of a population using both potential or conventional
measures, is that this approach only includes the primary
cause of death and ignores coexisting disorders. While
formulating conclusions about mortality, it should also
be borne in mind the possibility of errors in coding
causes of deaths according to the ICD-10. Particular
difficulties appear when the cause of death is not clear,
what usually refers to elderly, who frequently suffer
from many diseases (4).

natomiast cel trudniejszy do wypracowania niż EU-15
(23,24,25). W analizowanym badaniu wykorzystano tablice Coale’a-Demeny’ego oparte o populację japońską.
Wydaje się, że pewną wadą analizy stanu zdrowia ludności, tak przy użyciu miar potencjałowych, jak i innych
wskaźników, jest uwzględnianie tylko pierwotnej przyczyny zgonu z pominięciem chorób współistniejących.
Jednocześnie podczas formułowania wniosków na temat
umieralności w danym społeczeństwie, trzeba mieć świadomość możliwości wystąpienia błędów przy kodowaniu
przyczyn zgonów zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). Szczególne trudności pojawiają się gdy przyczyna zgonu nie jest
jednoznaczna. Najczęściej odnosi się to osób starszych,
których dotyczy zjawisko wielochorobowości (4).

CONCLUSIONS

WNIOSKI

The results of the study indicate that an important
cause of the loss of lifetime potential in the Polish
population are diseases of the digestive system. In
2013, they generated 155,706.2 lost life years (6.6%
of all SEYLL). The dominant role was played by
alcoholic-related diseases, i.e. alcoholic liver disease,
fibrosis and cirrhosis of the liver and acute pancreatitis.
These findings indicate the need to implement more
effective methods to combat alcohol addiction in
Poland. SEYLL seems to be the most appropriate
measure of life years lost due to premature mortality,
enabling comparison of the results between different
populations.
The study was financed by the National Science
Centre based on a decision number DEC-2013/11/B/
HS4/00465.

Wyniki badania wskazują na istotne znaczenie chorób układu trawiennego w utracie potencjału życiowego
w populacji polskiej. W 2013 r. spowodowały one stratę 155 706,2 oczekiwanych lat życia (6,6% wszystkich
SEYLL). Dominujący udział miały choroby związane
z nadmiernym spożywaniem alkoholu, tj. alkoholowa
choroba wątroby, zwłóknienie i marskość wątroby oraz
ostre zapalenie trzustki. Wskazuje to na potrzebę wdrożenia bardziej efektywnych metod walki z problemem
alkoholowym. Zastosowany w badaniu miernik SEYLL
wydaje się być najwłaściwszą miarą utraconych lat życia
z powodu przedwczesnej umieralności, umożliwiając porównywanie wyników pomiędzy różnymi populacjami.
Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/00465.
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ABSTRACT
Evidence-based medicine (EBM) is an approach to decision making on the basis of the reliable and up to date best
evidence. EBM is regarded as the gold standard all over the world. Cochrane Collaboration is one of the institutions,
which promote EBM among physicians, policy makers and other health care workers. Cochrane Collaboration is
international non-profit organization bringing together people from all over the world, the aim of which is to create
and disseminate reliable scientific information. The Cochrane Collaboration develops and publishes systematic
reviews on medical and diagnostic procedures. The article presents the history of the Cochrane Collaboration, the
Cochrane Library and the first Cochrane Branch in Poland. Cochrane Branch in Poland is hosted by the Systematic
Reviews Centre created in 2015 within the Faculty of Medicine at the Jagiellonian University Medical College in
Krakow. The authors presented the activities of the Cochrane Collaboration, the scope of activities of Polish Branch
and briefly principles for the development of Cochrane systematic reviews.
Key words: Cochrane, systematic review, meta-analysis
STRESZCZENIE
Evidence based medicine (EBM), czyli podejmowanie decyzji z uwzględnieniem wiarygodnych i aktualnych danych naukowych stanowi złoty standard postępowania na całym świecie. Jedną z instytucji promujących
EBM wśród lekarzy, decydentów i innych grup związanych z ochroną zdrowia jest Cochrane Collaboration
– międzynarodowa organizacja non profit zrzeszająca ludzi z całego świata, której celem jest tworzenie i upowszechnianie wiarygodnych danych naukowych. Podstawą działalności Cochrane Collaboration jest opracowywanie i publikowanie przeglądów systematycznych dotyczących procedur leczniczych oraz diagnostycznych.
W artykule przedstawiono historię powstania Cochrane Collaboration, Biblioteki Cochrane oraz Polskiej Filii Cochrane, której gospodarzem jest Ośrodek Przeglądów Systematycznych utworzony w 2015 r. w ramach
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Autorzy przedstawili
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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działalność Cochrane Collaboration, zakres działalności Polskiej Filii oraz przybliżyli pokrótce zasady opracowywania przeglądów systematycznych Cochrane.
Słowa kluczowe: Cochrane, przegląd systematyczny, metaanaliza
INTRODUCTION

WPROWADZENIE

In medical journals, there are plenty of review
articles. Their authors collect information on a particular
topic, but they do it selectively, often choosing scientific
data that confirms their initial hypothesis, for example
proving the benefits of particular treatment. In the
literature this kind of review is called unsystematic,
which means that it collects incomplete information,
and the ability to draw conclusions and make decisions
on the basis of such review is limited as the risk of bias
is high. Cochrane Collaboration (Cochrane) was the first
organisation which decided to develop the reviews of
existing clinical trials in a reliable and systematic way,
according to strictly defined criteria. These are called
systematic reviews. As a number of studies that are
published throughout the world is constantly increasing,
it is difficult for medical practitioners to keep up with
all of new evidence. Therefore, from a practical point
of view, the most valuable sources of information
are guidelines, manuals, and systematic reviews that
summarize the knowledge on particular topic.
The article describes the activities of Cochrane
and its cooperation with Polish scientific and health
care institutions and highlights the opportunities for
getting involved in scientific work carried out within
this organisation.

W czasopismach medycznych nie brakuje artykułów przeglądowych. Ich autorzy gromadzą informacje
na dany temat, ale robią to wybiórczo, często dobierając dane naukowe tak, aby potwierdzały ich wstępną
hipotezę, czyli np. korzyść określonego leczenia. Taki
przegląd literatury nazywany jest niesystematycznym,
co oznacza, że zebrane informacje nie są pełne, a możliwość wyciągania wniosków i podejmowanie na tej
podstawie decyzji klinicznych jest ograniczona i obarczona błędem. Pierwszą instytucją, która w wiarygodny
i usystematyzowany sposób, według ściśle zdefiniowanych kryteriów postanowiła tworzyć opracowania podsumowujące istniejące badania kliniczne, jest Cochrane. Opracowania te to właśnie przeglądy systematyczne. Duża liczba badań, które są publikowane na całym
świecie, nie pozwala lekarzowi praktykowi nadążyć za
wszystkimi pojawiającymi się w nich informacjami.
Stąd też z praktycznego punktu widzenia najcenniejsze
są dla niego wytyczne, podręczniki oraz przeglądy systematyczne, które podsumowują wiedzę na dany temat.
W artykule opisano działalność Cochrane, rozwój
współpracy z tą organizacją w polskich ośrodkach oraz
możliwości zaangażowania się w prace naukowe prowadzone w jej ramach.

THE BEGINNINGS OF COCHRANE
COLLABORATION

COCHRANE COLLABORATION
– POCZĄTKI ROZWOJU

The history of Cochrane Collaboration dates back
to 1972, when a British epidemiologist Archibald
Leman Cochrane published a book titled “Effectiveness
and efficiency: random reflections on health services”.
In this paper, he emphasized that the resources
would always be limited, therefore they should be
used rationally by allocating resources primarily on
effective medical services which effectiveness was
confirmed in well-designed clinical trials with a control
group (1). Going forward, he put for consideration an
idea of creating critical summaries of all randomized
clinical trials in various fields of medicine, that would
be updated regularly. In 1989, as an result of this idea
and international cooperation the systematic reviews
of controlled trials on pregnancy and perinatal period
was first published (2). Five years later, in 1993 the
first Cochrane center was founded.

Historia początków Cochrane Collaboration sięga
1972 roku, kiedy to brytyjski epidemiolog Archibald Leman Cochrane opublikował książkę pt. „Effectiveness and
efficiency: random reflections on health services”. W pracy
tej podkreślał, że zasoby zawsze będą ograniczone, dlatego
powinno się je racjonalnie wykorzystywać, przeznaczając
środki przede wszystkim na świadczenia zdrowotne, których skuteczność została potwierdzona w dobrze zaplanowanych badaniach klinicznych z grupą kontrolną (1). Idąc
dalej, zaproponował tworzenie systematycznie uaktualnianych, krytycznych podsumowań wszystkich badań klinicznych z randomizacją w poszczególnych dziedzinach
medycyny. Wynikiem niniejszej idei, było zorganizowanie
międzynarodowej współpracy i opublikowanie w 1989 r.
przeglądu systematycznego dotyczącego ciąży i okresu
okołoporodowego (2). Pięć lat później powstało w Oksfordzie pierwsze centrum Cochrane, a w 1993 r. utworzono
Cochrane Collaboration (3).
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The logo of Cochrane is distinctive and
internationally known benchmark (Fig. 1), which
consists of two letters “C” facing each other,
symbolizing the international collaboration within
the organisation. Between the letters there is a forest
plot originally derived from a meta-analysis published
in 1989, which focused on the effectiveness of the
administration of corticosteroids to pregnant women
at risk of preterm birth in preventing neonatal
complications (4). Each horizontal line in the logo
represents the results of one study included in the
meta-analysis, whereas the diamond depicts an
aggregate summary of all studies, indicating whether
the treatment is effective or harmful. By default, the
diamond located on the left side of the vertical line
indicates that assessed treatment is effective. The
vertical line means that there is no difference between
the experimental and control group.

Cochrane firmowane jest charakterystycznym
i rozpoznawalnym na całym świecie logo (Ryc. 1), które składa się z dwóch liter „C” zwróconych do siebie,
symbolizując międzynarodową sieć współpracy (ang.
collaboration) w ramach Cochrane. Pomiędzy dwoma
literami znajduje się wykres drzewkowy (ang. forest
plot), który został zaczerpnięty z metaanalizy opublikowanej w 1989 r., dotyczącej skuteczności podawania glikokortykosteroidów kobietom ciężarnym zagrożonym przedwczesnym porodem w celu zapobiegania
powikłaniom u noworodków (4). Każda linia pozioma
w logo przedstawia wyniki jednego badania włączonego do metaanalizy, podczas gdy romb prezentuje sumaryczne oszacowanie wszystkich badań, wskazując
czy leczenie jest skuteczne, czy szkodliwe. Domyślnie
romb usytuowany na lewo od pionowej linii wskazuje, że oceniane leczenie jest skuteczne. Pionowa linia
oznacza brak różnic pomiędzy badaną grupą eksperymentalną i kontrolną.

Fig. 1 Cochrane`s logo
Ryc. 1 Cochrane logo
MISSION AND KEY PRINCIPLES OF
COCHRANE COLLABORATION

MISJA I PODSTAWOWE
ZASADY DZIAŁALNOŚCI

Cochrane is an international non-profit
organization, its focus is to create a network of
people from all over the world who shall endeavor to
implement the main objectives of the Collaboration.
The strength of Cochrane is not only the cooperation
of specialists – doctors, other health care professionals
and researchers from various disciplines, but also
enabling participation of patients and other groups
interested in particular topic. According to the current
estimates, Cochrane network brings together nearly
40 thousands of contributors from over 130 countries.
The mission of Cochrane is to promote worldwide
evidence-based health decision-making by producing
high-quality, relevant, accessible systematic reviews.
The core of Cochrane is full independence and no
funding by commercial organizations, including
pharmaceutical companies. That’s why the authors
of the Cochrane reviews are required to submit
a declaration of interests. Funding model of Cochrane
Collaboration is dispersed, as the income come from
different sources: government organizations, NGOs,
universities, hospitals, foundations and private

Cochrane jest międzynarodową organizacją typu non
for profit, której fundamentem działalności jest tworzenie
sieci osób z całego świata zaangażowanych w pracę nad
realizacją głównych celów stowarzyszenia. Siłą Cochrane
jest nie tylko współpraca specjalistów – lekarzy, innych
pracowników opieki zdrowotnej i naukowców z różnych
dziedzin, lecz także włączanie w prace nad przeglądami
pacjentów oraz innych grup zainteresowanych danym
tematem. Według obecnych szacunków sieć Cochrane
zrzesza blisko 40 tysięcy ludzi z ponad 130 krajów. Misją
Cochrane jest promowanie na całym świecie podejmowania decyzji klinicznych w oparciu o wiarygodne i aktualne
dane naukowe (evidence based medicine – EBM) w postaci dobrych jakościowo przeglądów systematycznych badań
naukowych. Istotą Cochrane jest pełna niezależność i brak
finansowania przez organizacje komercyjne, w tym firmy
farmaceutyczne, dlatego też autorzy przeglądów Cochrane
zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów w tym zakresie. Finansowanie Cochrane ma
formę rozproszoną, z racji szeroko rozumianej współpracy
i zaangażowania międzynarodowych partnerów; pochodzi
przede wszystkich z organizacji rządowych, pozarządowych, uczelni wyższych, szpitali, fundacji, a także od osób
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individuals. Such solution ensures that conclusions
of systematic reviews are reliable, independent and
free from conflicts of interest. Currently, there are
nearly 130 institutions, which support the work of
Cochrane. Since 2015 Jagiellonian University in
Cracow is one of them. Systematic reviews, which are
created and regularly updated within Cochrane focus
on the evaluation of the effectiveness of therapeutic
interventions, diagnostic procedures and prevention in
all fields of medicine and public health.
ORGANIZATIONAL ASPECTS
OF COCHRANE COLLABORATION
Up to now Cochrane’s governing body has
been the Cochrane Steering Group, comprising
13 representatives responsible for overseeing the
development and implementation of organizational
policy within other bodies of Cochrane Collaboration
(5). At the moment organizational changes are
implemented within Cochrane.
Cochrane Review Groups are the basic
organizational units of Cochrane Collaboration, which
deal with the development of systematic reviews in
particular areas and medical specialties (eg. Skin
Group, Back and Neck Group, Oral Health Group,
Lung Cancer Group) (6). Each Cochrane Review
Group has its own editorial team. The main task of
editorial team members is to support the authors in
the editorial process starting from the title registration,
passing through the review of a protocol and a full text
of Cochrane Review and ending up with formulating
the updates. Each group has its own subpage of official
Cochrane website, where you can find a detailed
requirements for submitting new topics and protocols,
as well as the list of registered topics of uncompleted
systematic reviews. Some groups also post a list of
reviews that have already been published, but need to
be updated. People who are interested in cooperation
may submit their proposal by direct contact with
Cochrane Review Group or through Polish Branch of
the Nordic Cochrane Centre (Cochrane Poland; www.
poland.cochrane.org).
Another organizational units of Cochrane are
Methods Groups. There are 16 of them and their role
is to develop and improve review methodologies to
achieve the highest quality of published reviews. The
main activities undertaken by the Methods Groups
are: conducting trainings, providing expert advices,
contributing to the development of software (Review
Manager) and research methodology. The key results
of their work is reflected in the Cochrane Handbook
(7).

Cochrane Collaboration

prywatnych. Takie rozwiązanie ma zapewnić wiarygodne,
rzetelne, niezależne i wolne od konfliktu interesów formułowanie wniosków z przeglądów systematycznych. Obecnie blisko 130 podmiotów wspiera działalność Cochrane;
wśród nich od 2015 roku znajduje się również Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Przeglądy systematyczne tworzone i cyklicznie aktualizowane w ramach Cochrane dotyczą oceny skuteczności
interwencji terapeutycznych, diagnostycznych oraz profilaktycznych ze wszystkich dziedzin medycyny i zdrowia
publicznego.
ASPEKTY ORGANIZACYJNE
COCHRANE COLLABORATION
Na czele Cochrane stoi grupa 13 przedstawicieli (Cochrane Steering Group) odpowiedzialnych za
wdrażanie polityki organizacyjnej i nadzór nad rozwojem oraz realizacją wszystkich prac w obrębie pozostałych jednostek będących w strukturze Cochrane
(5). Obecnie wprowadzane są zmiany organizacyjne
w Cochrane.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są
Grupy Tematyczne (53 Cochrane Review Groups),
które zajmują się opracowywaniem przeglądów systematycznych w poszczególnych zakresach i specjalnościach medycznych (np. Skin Group, Back and Neck
Group, Oral Health Group, Lung Cancer Group) (6).
Każda Grupa Tematyczna posiada własny zespół redakcyjny, którego zadaniem jest wspieranie autorów
w procesie redakcyjnym począwszy od rejestracji tytułu przeglądu, poprzez recenzję protokołu i pełnego
tekstu przeglądu oraz jego aktualizację. Poszczególne
grupy mają swoje własne podstrony Cochrane, na których można znaleźć szczegółowe wymogi dotyczące
zgłaszania nowych tematów i protokołów przeglądów
czy też niektóre grupy publikują listę przeglądów,
których tytuły zostały zarejestrowane, ale przeglądy
systematyczne jeszcze nie powstały, jak również listę
przeglądów, które zostały opublikowane, ale poszukiwani są autorzy w celu aktualizacji raportów. Zainteresowane osoby mogą zgłosić swoją chęć współpracy
kontaktując się bezpośrednio z daną Grupą Cochrane
lub za pomocą Polskiej Filii Cochrane (www.poland.
cochrane.org).
Kolejną jednostką organizacyjną Cochrane są Grupy Metodyczne (16 Methods Groups), których rolą jest
tworzenie oraz doskonalenie odpowiedniej metodologii opracowywania przeglądów, tak aby jakość publikowanych przeglądów była najlepsza. Grupy te prowadzą szkolenia, zapewniają doradztwo eksperckie,
przyczyniają się do rozwoju oprogramowania (Review
Manager) i prowadzenia badań metodologicznych,
a wyniki ich prac znajdują odzwierciedlenie w podręczniku Cochrane (7).
511

Magdalena Koperny, Wiktoria Leśniak i inni
Another entities of Cochrane are Cochrane Fields
and Networks, which focus their activities on particular
dimensions of health care, for example on primary
health care or vaccination. Their task is to support the
Cochrane Review Groups (8). It is worth to mention
the Consumer Network – a body that was founded in
1995 and now includes approx. 1400 people from 79
countries around the world. The group of consumers
consists of all potential beneficiaries of the health care
system - patients, their families and carers, as well as
associations of patients (9). The aim of this network
is to involve patients in the medical information
developing process and encourage them to cooperate
with scientists and doctors in order to disseminate
reliable information. Consumer Network promotes
informed decision making in the use of medical care
– in order to achieve that, the beneficiaries could
participate in trainings and lectures where they can
learn how to use scientific information.

Powołano także Grupy Dziedzin (Fields), których
działania dotyczą określonych obszarów, np. podstawowej opieki zdrowotnej i szczepień; do ich zadań należy wspieranie Grup Tematycznych (8). Warto również wspomnieć o Sieci Konsumentów (The Consumer Network), która powstała już w 1995 r. i obecnie
obejmuje ok. 1400 osób z 79 krajów. Konsumentami
są wszyscy potencjalni świadczeniobiorcy w systemie
opieki zdrowotnej – chorzy, ich rodziny i opiekunowie, a także stowarzyszenia pacjentów (9). Celem tej
sieci jest angażowanie pacjentów w proces tworzenia informacji medycznej, a także zachęcanie ich do
współpracy z naukowcami i lekarzami w celu upowszechnienia wiarygodnych informacji. Sieć Konsumentów promuje również podejmowanie świadomych
decyzji w zakresie korzystania ze świadczeń opieki
medycznej poprzez szkolenia i informowanie, w jaki
sposób świadczeniobiorcy mogą korzystać z informacji naukowych.

FROM CLINICAL QUESTION TO SYSTEMATIC
REVIEW PUBLICATION

OD PYTANIA KLINICZNEGO DO
PUBLIKACJI PRZEGLĄDU SYSTEMATYCZNEGO

Title and protocol registration. Systematic review
development is a long process which requires the
cooperation of at least two people. Authors who intend
to develop a new review on the specific clinical problem
or in the area of public health must submit a proposal
of a title to the appropriate Cochrane Review Group
(individually or through the Cochrane Poland) – before
submitting a proposal, authors have to verify if there
is any other review on similar topic. When the title is
registered, authors should develop a protocol of the
review, which has to be done at in a certain period of
time. After the approval by the Group and publication of
the protocol the authors may start working on a review.
When authors commit to the development of a Cochrane
systematic review on particular topic, they also make
a commitment to update it when relevant.
The key principles of the systematic review are:
clear, explicit and well-defined criteria and systematic
and reproducible methods of searching, selection and
data analysis (10). Creating a systematic review starts
with the development of the protocol, which is nothing
else but a plan of the review. To make the work more
structured, the protocol should consist of the same
elements as the systematic review. The protocol is
analyzed and evaluated by external reviewers, and then
published in the Cochrane Library and in the Prospero
– the register of systematic reviews’ protocols. Peerreview of the protocol is an important element, which
permits the assessment of the correctness of a given
clinical question and the planned methodology. It also
allows to identify possible errors or doubts which can
be easily modified at the stage of the protocol.

Rejestracja tytułu i protokołu. Opracowanie przeglądu systematycznego to długi proces, wymagający
współpracy co najmniej dwóch osób. Autorzy, którzy
zamierzają opracować nowy przegląd dotyczący konkretnego problemu klinicznego lub z zakresu zdrowia
publicznego, muszą zgłosić propozycję tytułu w odpowiedniej Grupie Tematycznej Cochrane (samodzielnie
lub za pomocą Polskiej Filii), po wcześniejszym sprawdzeniu, czy nie ma już opublikowanego przeglądu na
interesujący ich temat. Następnie, po zarejestrowaniu
tytułu, powinni opracować protokół przeglądu w określonym przez grupę czasie, aby po zatwierdzeniu i opublikowaniu protokołu móc przystąpić do tworzenia
przeglądu. Decydując się na opracowanie przeglądu,
autorzy zobowiązują się również do jego uaktualniania.
Istotą przeglądu systematycznego są jasne, jawne, zdefiniowane kryteria postępowania oraz systematyczność i powtarzalność metod poszukiwania,
selekcji i analizy danych (10). Tworzenie przeglądu
systematycznego rozpoczyna się od opracowania protokołu, który jest niczym innym jak planem przeglądu.
Powinien zawierać takie same elementy jak przegląd
systematyczny, co pozwala ustrukturyzować prace.
Protokół przeglądu jest analizowany i oceniany przez
zewnętrznych recenzentów, a następnie publikowany
w Bibliotece Cochrane i bazie protokołów przeglądów
systematycznych Prospero. Recenzja na poziomie protokołu jest ważnym elementem pozwalającym na ocenę poprawności zadanego pytania klinicznego i planowanej metodologii przeglądu oraz na zidentyfikowanie
ewentualnych błędów czy wątpliwości, które łatwiej
zmodyfikować na etapie protokołu niż przeglądu.
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Clinical question. The formulation of an
appropriate and clinically important question is
the basis of developing both the protocol and then
the review. Clinical question should be formulated
precisely and clearly in accordance with the principle
of PICO, also known under the acronyms PICOS
or PICOD. It should include the description of the
population (population – P) and assessed intervention
(intervention – I), as well as the control intervention
(comparison – C) and the outcomes (outcomes – O)
and the type of study (study – S, design – D). In this
perspective, clinical question defines the inclusion
criteria for studies (11).
Search and qualification of studies. On the basis
of the clinical question, authors develop a search
strategy – it is essential to identify the proper keywords
that will be searched in at least 2 medical databases
such as Medline, Embase, CENTRAL, etc., as well
as in registries of clinical trials such as the European
Union Drug Regulating Authorities Clinical Trials
(EudraCT; eudract.ema.europa.eu) and ClinicalTrials.
gov (eg. www.clinicaltrials.gov) as well as other
unpublished sources of studies. After searching the
authors shall carry out the selection of the identified
studies in terms of their compliance with the inclusion
and exclusion criteria. Assessment is performed by at
least two independently working people who decide
whether to include the study for further analysis, on
the basis of its title, abstract and eventually its full
text. Exclusion of the study at the stage of full text
should be documented along with the reasons why the
study was rejected. In case of conflict between two
researchers, the final decision is taken by consensus
or by a third party (the way of dealing with conflict
should be indicated in the protocol). For the sake of
objectifying selection process and reducing the risk
of bias, assessment is performed by two independent
researchers whose choices are based on clearly defined
inclusion criteria (12). The whole process along with
the databases searching, studies’ selection and the final
number of studies included in the review is presented
in the PRISMA diagram (Preferred Reporting Items
for Systematic Reviews and Meta-Analyses http://
www.prisma-statement.org/). Moreover, the diagram
presents duplicates and the number of publications
excluded from the review on the basis of their titles,
abstracts and full texts. Such schematic representation
of review development guarantees the visibility, clarity
and completeness of the selection process (13).
Data extraction, assessment of their validity
and analysis of the results. The next step of review
development process is the data extraction using forms
prepared by the authors. It is preferred to carry out
this process by two independently working people,
who should also assess the risk of bias for studies
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Pytanie kliniczne. Sformułowanie odpowiedniego
i klinicznie istotnego pytania stanowi podstawę zarówno protokołu, jak i potem przeglądu. Pytanie kliniczne należy sformułować precyzyjnie i jasno, zgodnie
z zasadą PICO, znaną też pod akronimami PICOS albo
PICOD. Powinno ono zawierać opis populacji (population – P), ocenianej interwencji (intervention – I),
interwencji kontrolnej (comparison – C) oraz punktów
końcowych (outcomes – O), a także typu badań (study – S; design – D). W takim ujęciu pytanie kliniczne
określa kryteria włączenia badań do przeglądu (11).
Wyszukiwanie i kwalifikacja badań. Na podstawie pytania klinicznego opracowuje się strategię wyszukiwania – zasadniczą kwestią jest właściwe zidentyfikowanie słów kluczowych, z użyciem których zostaną przeszukane co najmniej 2 bazy medyczne takie,
jak Medline, Embase i CENTRAL oraz inne specjalistyczne, w tym rejestry badań klinicznych, takie jak
European Union Drug Regulating Authorities Clinical
Trials (EudraCT; eudract.ema.europa.eu) oraz ClinicalTrials.gov (np. www.clinicaltrials.gov), a także badania niepublikowane. Po wyszukaniu badań przeprowadza się ich selekcję pod względem zgodności z kryteriami włączenia i wykluczenia. Wyboru dokonują co
najmniej dwie niezależnie od siebie pracujące osoby,
które podejmują decyzję o włączeniu danego badania
do dalszej analizy, na podstawie tytułów i streszczeń,
a następnie pełnych tekstów. Wykluczenie badań na
etapie pełnych tekstów powinno zostać udokumentowane wraz z uzasadnieniem, dlaczego badanie zostało odrzucone. W przypadku niezgodności pomiędzy
dwoma osobami dokonującymi selekcji artykułu, ostateczna decyzja podejmowana jest w oparciu o konsensus lub przez osobę trzecią (sposób osiągnięcia konsensusu powinien zostać opisany w protokole). Celem
wykorzystania dwóch osób dokonujących niezależnie
wyboru w oparciu o jasno określone kryteria włączenia jest zobiektywizowanie procesu selekcji i zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu systematycznego
(12). Cały proces od wyszukania badań poprzez ich
selekcję i ostateczną liczbę badań włączonych do przeglądu przedstawia się na schemacie PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses http://www.prisma-statement.org/), wraz
z identyfikacją duplikatów oraz podaniem liczby publikacji wykluczonych na podstawie analizy tytułów
i streszczeń, a następnie pełnych tekstów. Diagram ten
zapewnia jawność, przejrzystość i kompletność procesu selekcji badań włączonych do analizy (13).
Ekstrakcja danych, ocena ich wiarygodności
i analiza wyników. Kolejnym krokiem jest ekstrakcja
danych z badań na podstawie przygotowanego przez
autorów formularza. Preferuje się, aby ten proces przeprowadzały dwie niezależnie od siebie pracujące osoby, które powinny także ocenić włączone badania pod
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included into analysis (14) Then the results of both
assessments should be compared, and in the case of any
discrepancies, the final judgment could be formulated
in the same way as it was in the case of disagreement at
selection stage (the way of dealing with conflict should
be described in the protocol). Then, after documenting
the most important data, their analysis is carried out.
The choice of analysis is based on the method of
outcome measurement. The outcome analysis may
be descriptive (narrative) in the case of a substantial
heterogeneity of included studies (a large variety of the
study population or the study outcomes) or quantitative
– presented in the form of meta-analysis.
Meta-analysis is the statistical method to combine
the results of studies, that increases precision of the
estimated effect and allows to estimate pooled average
effect size from all included studies. The results of
a meta-analysis are presented in a forest plot. After
extracting the results (dichotomous or continuous
data) an effect measures (odds ratio – OR, relative
risk – RR, risk difference – RD, standardized mean
difference – SMD) and statistical model (fixed effect
model or random effect model) should be chosen. OR
is more difficult to interpret and to understand and
using OR usually overestimates the effect in clinical
practice. Left column of the forest plot lists names of
studies included in meta-analysis (first author and the
year of publication), and effect size with confidence
interval for each study. The individual results of each
study are presented as square with horizontal lines. The
square represents the effect size and the lines – width
of confidence interval. If one of the horizontal lines
crosses the vertical line of no effect, the result of this
study is statistically non-significant. The size of square
depends on weight (the number of participants in the
study and the number of events). The last element – the
diamond below the graph, presents pooled estimate.
By default the diamond situated to the left of the
vertical line indicates the benefit of the experimental
intervention and to the right of the vertical line – the
benefit of the control intervention. At the bottom of the
graph the results of statistical tests showing the level
of heterogeneity among the results of the included
trials (I2 >50% indicates substantial heterogeneity) and
pooled effect (statistical significant of meta-analysis)
are presented. Figure 2 presents an example of the
forest plot. More information about meta-analysis and
interpretation of the estimate is provided in Bała MM
et. al. (15).
Interpretation of the forest plot: The graph is
a fictional example of meta-analysis comparing the
effect of drug A (experimental group) and drug B
(control group) on increasing the likelihood of the
resolution of depression symptoms. The studies
included in meta-analysis are heterogeneous. It is not
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kątem ryzyka błędu systematycznego (14). Następnie
dokonuje się porównania wyników, a w przypadku niezgodności, postępuje się analogicznie, jak przy selekcji.
Po udokumentowaniu danych, najważniejszych z punktu widzenia przeglądu, przeprowadza się ich analizę,
której podstawą jest wybór metody pomiaru efektów.
Analiza wyników może przyjąć formę opisową (narracyjną) w przypadku dużej heterogenności badań (duża
różnorodność grup badanych, wyników badań) albo ilościową – przedstawianą w postaci metaanalizy.
Metaanaliza jest statystyczną metodą łączenia wyników badań pozwalającą na zwiększenie precyzji szacowania i określenie średniej wyników z badań włączonych
do analizy. Wyniki metaanalizy przedstawia się graficznie za pomocą wykresu drzewkowego (forest plot). Po
wprowadzeniu odpowiednich wyników z badań (zmiennych dychotomicznych lub ciągłych), należy określić
miarę efektu (iloraz szans – OR, ryzyko względne – RR,
różnica ryzyka – RD, standaryzowana średnia różnic –
SMD) oraz rodzaj zastosowanego modelu statystycznego (model z efektem stałym [fixed] albo zmiennym
[random]). Jednakże OR często jest błędnie interpretowane oraz istnieje ryzyko przeszacowywania wyników
w praktyce klinicznej w przypadku stosowania tej miary.
Wykres zazwyczaj zawiera nazwy badań włączonych do
analizy (pierwszy autor i rok publikacji), miarę efektu dla
każdego badania, przedział ufności wyników. Na wykresie każdy wynik badania przedstawiony jest graficznie za
pomocą kwadratu z wąsem (dwoma poziomymi liniami),
który określa wielkość efektu oraz szerokość przedziału
ufności. Jeśli jedna z linii poziomych idących od kwadratu przecina główną linię pionową (linię braku efektu),
to wynik badania nie jest istotny statystycznie. Wielkość
kwadratu zależy między innymi od liczebności badanych
grup (im większa grupa, tym większy kwadrat). Ostatni symbol – romb na dole wykresu – przedstawia łączne
wyniki analizowanych badań. Domyślnie, wynik znajdujący się po lewej stronie głównej pionowej osi oznacza
korzyść z ocenianej interwencji, natomiast wynik po stronie prawej wskazuje na przewagę interwencji kontrolnej.
Na dole wykresu znajdują się wyniki testów oceniających heterogenność wyników zakwalifikowanych badań
(I2 >50% świadczy o znacznej niejednorodności) oraz
łączny efekt interwencji (istotność statystyczną metaanalizy). Przykładowy wykres drzewkowy przedstawiono na
ryc. 2. Szczegółowe informacje na temat tworzenia metaanalizy i interpretacji wyników można znaleźć w publikacji Bała MM i wsp. (15).
Interpretacja wykresu: Na wykresie pokazano fikcyjny przykład metaanalizy porównującej skuteczność leku
A (gr. leczona w porównaniu z lekiem B (gr. kontrolna)
w zwiększeniu prawdopodobieństwa ustąpienia objawów
depresji. Wyniki badań włączonych do metaanalizy nie są
jednorodne - wzrokowo nie jest możliwe przeprowadzenie jednej linii przechodzącej przez wszystkie przedziały
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possible to carry out the line that crosses all confidence
intervals of the included studies and I2 test shows high
heterogeneity. Pooled relative risk (diamond in graph)
for all included trials do not provide unequivocal answer
which treatment is effective, because the confidence
interval crosses the vertical line of no effect.
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ufności („wąsy” dla każdego badania), co potwierdzone
jest również za pomocą parametru I2. Zsumowane ryzyko względne (romb na wykresie) dla wszystkich badań
nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy leczenie A jest skuteczniejsze niż B ponieważ przedział ufności przekracza linię braku efektu.

Fig. 2 Example of the forest plot (graph presenting metaanalysis)
Ryc. 2 Przykład wykresu drzewkowego (graficzne przedstawienie metaanalizy)

The final stage of review development process
is formulating the summary of its results and the
discussion of the results. At this step, the abstract and
the plain language summary are also completed.
Cochrane handbooks and review preparation
tools. Every stage of review development process
should be documented in accordance with the
predetermined scheme, to achieve reproducibility and
transparency of the analyses. Cochrane reviews on
treatment and prevention are developed in accordance
with the guidelines and instructions described in
the manual – Cochrane Handbook for Systematic
Reviews of Interventions (Cochrane Handbook) (8),
which is an official document that contains detailed
instructions for the authors. Cochrane Handbook was
updated in March 2011 and it has been translated into
two languages. All language versions can be found
on the Cochrane website. Another manual provided
by Cochrane is Cochrane Handbook for Systematic
Reviews of Diagnostic Test Accuracy (16), although
some chapters of this publication have not been
completed yet. Cochrane has also developed its
own software to create protocols and full versions
of systematic reviews – Review Manager (17). The
program is an useful tool as it allows to structure the
review – authors can easily sum up the outcomes of the
review by using meta-analysis and present them in the
form of a forest plot. It also allows to assess the risk of
publication bias (visual assessment of bias in a funnel
plot).

Prace nad opracowaniem przeglądu systematycznego zamyka przygotowanie podsumowania jego wyników
i ich omówienia (dyskusji), a także streszczeń w wersji
pełnej i krótkiej – napisanej w miarę możliwości niefachowym językiem (plain language summary – PLS).
Podręczniki Cochrane i narzędzia do opracowania przeglądów. Wszystkie etapy pracy nad
przeglądem powinny być udokumentowane z zachowaniem z góry ustalonej struktury, aby umożliwić
ich powtórzenie i zapewnić jawność (przejrzystość)
przeprowadzonych analiz. Przeglądy systematyczne
Cochrane dotyczące leczenia i zapobiegania opracowywane są zgodnie z wytycznymi i instrukcjami zawartymi w podręczniku Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (w skrócie Cochrane
Handbook) (8), który jest oficjalnym dokumentem
zawierającym szczegółowe wskazówki. Jego ostatnia
wersja została zaktualizowana w marcu 2011 r. i dostępna jest na stronie Cochrane w kilku językach. Przeglądów systematycznych badań nad metodami diagnostycznymi dotyczy natomiast Cochrane Handbook
for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy
(16), którego kilka rozdziałów nie jest jeszcze ukończonych. Cochrane Collaboration opracowała również
własne oprogramowanie do tworzenia protokołów
i pełnych wersji przeglądów systematycznych – Review Manager (17). Program ten jest przydatnym narzędziem do opisu poszczególnych części przeglądu.
Korzystając z niego można również w prosty i szybki
sposób zsumować wyniki badań za pomocą metaanalizy i przedstawić je w postaci wykresu drzewkowego,
a także ocenić ryzyko błędu systematycznego związanego z wybiórczym publikowaniem wyników badań
(publication bias; ocena wzrokowa za pomocą wykresu lejkowego [funnel plot]).
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COCHRANE LIBRARY

BIBLIOTEKA COCHRANE

Systematic reviews developed by Cochrane’s
contributors are published in the Cochrane Library. The
library consists of 6 databases that contain high-quality
evidence in the field of biomedical sciences. These are
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR),
the Cochrane Central Register of Controlled Trials
(CENTRAL), Cochrane Methodology Register (CMR),
Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE),
Health Technology Assessment Database (HTA), the
NHS Economic Evaluation Database (EED) (18).
The largest part of the Cochrane Library is the
Cochrane Database of Systematic Reviews – CDSR,
which includes systematic reviews developed by
Cochrane Review Groups according to the methodology
described in Cochrane Handbook (8). Currently CDSR
contains almost 9201 records (as at 08.07.2016). The
reviews published in the Cochrane Library are indexed
in Medline database. In 2015 Impact Factor of CDSR
was 6.103.
Another database of Cochrane Library includes
the list of abstracts of critically assessed non-Cochrane
systematic reviews. Each abstract includes a summary
of the review together with a critical commentary on
the overall quality written by the experts in the field.
(DARE database, not updated since the end of 2014.).
Cochrane Library also includes the collection of
economic analyses of medical interventions that have
been critically appraised (NHS Economic Evaluation
Database, EED, not updated since the end of 2014),
bibliographic register of controlled trials (Cochrane
Central Register of Controlled Trials, CENTRAL) and
bibliography of publications that report on methods
used in the conducting controlled trials and reviews
(Cochrane Database Database of Methodology
Reviews, CMR). Furthermore, the users of Cochrane
Library have an access to bibliographic database
of reports on health technology assessment (Health
Technology Assessment Database, HTA Database)
created by National Institute for Health Research
(NIHR) Centre for Reviews and Dissemination
(CRD) at the University of York, UK. HTA Database
contains information on completed and ongoing
health technology assessments that are provided
by International Network of Agencies for Health
Technology Assessment, INAHTA and other HTA
organizations from around the world.
In the years 2007-2009, Polish residents had free
access to all resources included in the Cochrane Library.
Currently the free access is limited to abstracts and plain
language summaries (some of them available in Polish:
www.cochrane.org/pl). From February 2013, full texts
of all new Cochrane reviews (in English) become
available for free 12 months after publication (19).

Przeglądy systematyczne opracowywane przez zespoły Cochrane publikowane są w Bibliotece Cochrane.
Biblioteka składa się z 6 baz zawierających wysokiej jakości informacje naukowe z zakresu nauk biomedycznych,
takich jak Cochrane Database of Systematic Reviews
(CDSR), Cochrane Central Register of Controlled Trials
(CENTRAL), Cochrane Methodology Register (CMR),
Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE),
Health Technology Assessment Database (HTA), NHS
Economic Evaluation Database (EED) (18).
Największą częścią Biblioteki Cochrane jest baza
przeglądów systematycznych oraz protokołów przeglądów (Cochrane Database of Systematic Reviews
– CDSR), w której publikuje się przeglądy systematyczne opracowane w ramach Grup Cochrane zgodnie z metodologią opisaną w Cochrane Handbook (8).
Obecnie w bazie CDSR znajduje się 9 201 pozycji
(stan na 08.07.2016). Przeglądy publikowane w Bibliotece Cochrane są indeksowane w bazie Medline.
W 2015 Impact Factor dla CDSR wynosił 6,103.
Inne bazy dostępne w ramach Biblioteki Cochrane
obejmują ustrukturyzowane streszczenia przeglądów
systematycznych ocenionych pod względem jakości
wraz z podsumowaniem oraz krytycznym komentarzem
specjalistów/ekspertów z danej dziedziny (baza DARE
aktualizowana do końca 2014 r.), zbiór krytycznie ocenionych analiz ekonomicznych interwencji medycznych
(baza NHS Economic Evaluation Database, EED; aktualizowana do końca 2014 r.), rejestr bibliograficzny badań klinicznych z grupą (Cochrane Central Register of
Controlled Trials, CENTRAL), bibliografię publikacji na
temat metodologii przeprowadzania badań i przeglądów
systematycznych (Baza Cochrane Database of Methodology Reviews, CMR). Ponadto w ramach Biblioteki
Cochrane można korzystać też z bazy bibliograficznej raportów oceny technologii medycznych (Health Technology Assessment Database, HTA Database) tworzonej przez
National Institute for Health Research (NIHR) Centre for
Reviews and Dissemination (CRD) na Uniwersytecie
w Yorku w Wielkiej Brytanii. Jest to zbiór informacji na
temat przeprowadzonych i będących w toku opracowania
raportów technologii medycznych, które dostarczane są
do bazy przez Międzynarodową Sieć Agencji Technologii Medycznych (International Network of Agencies for
Health Technology Assessment, INAHTA) oraz inne organizacje HTA o zasięgu międzynarodowym.
W latach 2007–2009 dostęp do Biblioteki Cochrane
w Polsce był w nieodpłatny, natomiast obecnie bezpłatny jest dostęp do streszczeń i podsumowań przeglądów
w języku niespecjalistycznym (tzw. plain language summary, pojedyncze są dostępne w języku polskim), a od
2013 r. przeglądy są bezpłatnie udostępniane w wersji
pełnotekstowej po 12 miesiącach od publikacji (19).
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POLISH COCHRANE BRANCH
(COCHRANE POLAND)
There are 11 Cochrane centers and 32 Cochrane
branches established worldwide.18 of them are
located in Europe. In October 2014, the Rector of the
Jagiellonian University approved a decree allowing the
establishment of the Cochrane Poland (Polish Branch
of the Nordic Cochrane Centre) (20). It is hosted by
Systematic Reviews Unit– Polish Cochrane Branch .
established as a part of the Faculty of Medicine at the
Jagiellonian University Medical College.
Dynamic development and promotion of EBM
principles as well as the cooperation with the Cochrane
Collaboration began in Poland in the late 90s of
previous century, when the first workshop conducted
by prof. Roman Jaeschke and prof. Gordon Guayatt
from McMaster University in Hamilton (Canada) took
place. The implementation of the idea of evidencebased health decision-making has been supported
by “Medycyna Praktyczna” journal and the National
Centre for Quality Assessment in Health Care. This
has resulted in a number of workshops and courses
on EBM. First Cochrane Review Protocols developed
by Polish authors were published in 2004 (21,22,23)
and the first full systematic review appeared in the
Cochrane Library in 2008 (24).
Cochrane Poland is created by a group of
contributors, who are involved in development of
systematic reviews and dissemination of the idea
of EBM and Evidence Based Health Care (EBHC),
under the leadership of Małgorzata Bała PhD. The
Advisory Council, which is established within the
branch, involves the scientists from the Jagiellonian
University and other medical institutions in Poland
and the experts from other universities and institutions
– both from Poland and abroad (25). The role of the
Cochrane Poland is to promote the activities of the
Cochrane Collaboration by disseminating information
about the organisation and results of Cochrane reviews
among the medical community, decision-makers in
Polish health care system as well as general public. For
this purpose Polish language version of the Cochrane
Collaboration website was launched (www.cochrane.
org/pl), and plain language summaries of Cochrane
reviews published in Cochrane Library are gradually
translated into Polish. The other role of the branch is to
enhance cooperation between Polish scientists, experts
and practitioners and Cochrane. Such cooperation may
be demonstrated by: engagement in systematic reviews
development, reviewing protocols and full reviews or
involvement in work of editorial teams.
The aim of Cochrane Poland is to provide support
to Polish authors in the development of the reviews
in accordance with Cochrane guidelines. In order to

Cochrane collaboration

POLSKA FILIA COCHRANE
Na całym świecie powstały już 43 ośrodki i filie
Cochrane (11 Centrów Cochrane i 32 Filie Cochrane),
w tym 18 w Europie. W październiku 2014 r. uzyskano
zgodę na powołanie Polskiej Filii the Nordic Cochrane
Centre, a zarządzeniem Rektora UJ (20) ustanowiono
w strukturach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Ośrodek Przeglądów Systematycznych – Polska Filia Cochrane, który
pełni rolę gospodarza Filii.
Dynamiczny rozwój i promowanie myśli EBM
oraz współpracy z Cochrane Collaboration w Polsce to
lata 90., kiedy to odbyły się pierwsze warsztaty prowadzone przez prof. Romana Jaeschke oraz prof. Gordona
Guayatta z Uniwersytetu McMaster w Hamilton (Kanada). We wdrażanie idei podejmowania decyzji zgodnie
z zasadami EBM zaangażowały się m.in. wydawnictwo
„Medycyna Praktyczna” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, co zaowocowało m.in. organizowaniem warsztatów i kursów z EBM. W 2004 r.
opublikowano pierwsze protokoły przeglądu Cochrane
opracowane przez polskich autorów (21,22,23) a w 2008
r. pełny przegląd systematyczny (24).
Polską Filię Cochrane tworzy grupa osób pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Bały, zaangażowanych
w tworzenie przeglądów systematycznych oraz upowszechnianie filozofii EBM oraz Evidence Based Health
Care (EBHC). W ramach Filii funkcjonuje Rada Doradcza składająca się z pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, większości uczelni medycznych w Polsce oraz
innych uczelni i instytucji zarówno z Polski, jak i z zagranicy (25). Rolą Polskiej Filii Cochrane jest promowanie
działalności Cochrane Collaboration – upowszechnianie w środowisku medycznym, jak i wśród decydentów w polskim systemie ochrony zdrowia, informacji
o Cochrane Collaboration oraz wyników przeglądów
Cochrane. Dlatego też powstała polska wersja językowa głównej strony internetowej Cochrane Collaboration
(www.cochrane.org), a na stronie Biblioteki Cochrane
będą sukcesywnie się pojawiać tłumaczenia krótkich
podsumowań przeglądów Cochrane w języku polskim.
Rolą Filii jest również zachęcanie polskich naukowców, specjalistów i praktyków do angażowania
się we współpracę z Cochrane Collaboration. Taka
współpraca może polegać np. na włączeniu się w opracowywanie przeglądów systematycznych, recenzowanie protokołów i przeglądów oraz prace zespołów redakcyjnych Grup Cochrane.
Filia Cochrane ma za zadanie wspieranie merytorycznie polskich autorów w przygotowywaniu przeglądów
według wytycznych Cochrane. Działanie to realizowane
jest między innymi poprzez prowadzenie szkoleń oraz
warsztatów, podczas których łączona jest wiedza teore517
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achieve this aim, Cochrane Poland organizes trainings
and workshops on theoretical and practical aspects
of review development. Information about current
activities of Cochrane Poland, systematic reviews
developed by Polish authors, scope of work and
training possibilities are published on the website
http://poland.cochrane.org/pl.

tyczna wprowadzająca w zasady opracowywania przeglądów z praktycznymi ćwiczeniami. O bieżącej działalności Polskiej Filii Cochrane, opublikowanych przeglądach
systematycznych opracowanych przez polskich autorów,
zakresie działalności Filii, jak i Cochrane Collaboration,
prowadzonych szkoleniach można dowiedzieć się więcej
na stronie internetowej http://poland.cochrane.org/pl.

CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE

Systematic review development may have a direct
impact on health policy. The Analysis of the impact of
Cochrane reviews on decision-making in health care
indicated that 247 national and international clinical
practice guidelines quoted 487 of the 1,502 new and
updated reviews that were developed by the Cochrane
Collaboration and funded by the NIHR during the
years 2007-2011. Conclusions from Cochrane reviews
may be translated into clinical practice and improve
organization of health care. It may lead, inter alia, to
a safer use of therapeutic interventions and diagnostic
methods, better verification of the efficacy of new
drugs and medical technologies, and may demonstrate
economic benefits of the stopping use of procedures
that has unproven efficacy. However, it is difficult to
carry out an accurate quantitative assessment of the
impact of Cochrane initiatives on these fields (26).
In the study which evaluated the differences between
Cochrane reviews and other systematic reviews it was
shown that non-Cochrane reviews report larger effect
size with lower precision than Cochrane reviews, (27).
These data confirm the high value of the Cochrane
reviews, that is obtained by meeting the strict rules in
terms of methodology etc..
Despite the thousands of published reviews and
hundreds of registered topics, there is still a large
demand for new systematic reviews in many areas
of medicine and health sciences. According to the
estimation of Cochrane, about 10 000 systematic
reviews of medical interventions, evaluated so far in
randomized controlled trials, still need to be developed.
Moreover, 5 000 reviews should be updated annually
(28). If the international involvement in reviews
development will stay as forceful as it has been so far,
this goal might be achieved in the next 10 years. It is
worth to involve more Polish experts in this worldwide
cooperation.

Tworzenie przeglądów systematycznych ma wymiar
praktyczny m. in. poprzez bezpośrednie oddziaływanie
na politykę zdrowotną. Analiza wpływu przeglądów
Cochrane na podejmowanie decyzji w opiece zdrowotnej
wykazała, że w 247 krajowych i międzynarodowych wytycznych praktyki klinicznej cytowano 487 spośród 1502
nowych i uaktualnionych przeglądów opracowanych
przez Cochrane Collaboration i finansowanych przez
NIHR w latach 2007-2011. Może się to przekładać na
praktykę kliniczną i organizację opieki zdrowotnej, prowadząc między innymi do bezpieczniejszego stosowania
interwencji leczniczych i metod diagnostycznych, weryfikacji skuteczności nowych leków i technologii medycznych oraz korzyści ekonomicznych wskutek zaniechania
postępowania o nieudowodnionej skuteczności, niemniej
jednak w obszarach tych trudno przeprowadzić dokładną ilościową ocenę wpływu inicjatywy Cochrane (26).
Wyniki badania, oceniającego różnice pomiędzy przeglądami Cochrane Collaboration a innymi przeglądami systematycznymi wskazują, że w przeglądach nie-Cochrane oceniony efekt interwencji jest większy, ale precyzja
tej oceny jest mniejsza w porównaniu z przeglądami
Cochrane (27). Potwierdza to dużą wartość przeglądów
Cochrane dzięki przyjęciu ścisłych zasad jakie muszą one
spełniać m. in. pod względem metodologii.
Pomimo tysięcy opublikowanych do tej pory przeglądów i setek zarejestrowanych nowych tematów,
wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na nowe przeglądy systematyczne w wielu obszarach medycyny i nauk
o zdrowiu. Według szacunków Cochrane istnieje potrzeba opracowania około 10 000 przeglądów z zakresu interwencji medycznych, które do tej pory zostały
ocenione w badaniach z randomizacją, a 5 000 przeglądów powinno się corocznie aktualizować (28). Jeśli
wzrost zaangażowania specjalistów i naukowców z całego świata w prace nad przeglądami będzie wciąż tak
duży, ocenia się, że cel ten zostanie osiągnięty w ciągu
najbliższych 10 lat. Warto, aby polscy eksperci również
włączali się do tej międzynarodowej współpracy.
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and conclusions contained in the article – ca 250 words
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(wersaliki, druk 10 pogrubiony).
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione podtytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie powinno rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy
– ok. 250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych kartkach.
SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np.
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness
WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych badań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel
prowadzonych badań.
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograniczyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników
ani wniosków z przeprowadzonych badań.
MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla
metod już opublikowanych, ale powszechnie nieznanych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa,
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych
metod – podać ich pełny opis.
W pracach epidemiologicznych należy podać informacje o planie (protokole) badania obejmującym badaną
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przydziału do poszczególnych grup.
WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tekście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny.
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście,
gdzie powinny być podsumowane
najważniejsze informacje.
DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań po523

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
REFERENCES - should be limited only to the items
mentioned in the text and directly related to the topic of
the work - no more than 30 items. References should
be arranged in order of their citation. When quoting
the publication in the text only the serial number of it
should be given in parentheses. The publications cited
in tables or figure legend should be included in the
references and should be numbered after the citations
in the text.
Work accepted for publication but not yet published,
should be marked as “in press”; authors should obtain
written permission to cite such a position, as well as
confirmation that the work cited has been accepted for
publication.
When listing the references following sequence should
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their
names. If the number of authors does not exceed three,
list all authors, if more than three, list the first three
authors followed by et al.;
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the
author(s) chapter title, book title, name and initials of
the editor, place of publication, publisher and year of
publication and page number(s) of the cited chapter.
EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis
in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.
Items without the author: should be cited as
anonymous or editorial. For example: Cancer in South
Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.
Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the
author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of
infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996:
page(s).
2. Material published by institution: World Health
Organization / United Nations Children’s Fund.
State of the world’s vaccines and immunization.
Geneva: WHO, 1996: page(s).
3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa
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winny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzystywanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać
szczegółowych danych przedstawionych w poprzednich częściach artykułu.
WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się logicznie z celami pracy przedstawionymi we
wstępie.
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikających z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera ekonomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie
należy we wnioskach zamieszczać wyników!
PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w kolejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennictwa. Należy również podać pozycje cytowane w tabelach lub w legendzie rycin.
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepublikowane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; autorzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca
została zaakceptowana do druku.
W wykazie piśmiennictwa należy zachować następującą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion.
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów
jest więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.).
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) należy podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbiorowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redaktora,
miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz strony
od – do cytowanego rozdziału.
PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Pertussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
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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, Iwińska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993.
V etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol
1995;49:261–6.
Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na które powołuje się Autor.
1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa
chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. Lek.
PZWL; 1996: strona od – do.
2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health
Organization / United Nations Children’s Fund.
State of the world’s vaccines and immunization.
Geneva: WHO; 1996: strona od – do.
3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M.
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2.
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.
4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim
BG. Enforcement of data protection, privacy
and security in medical informatics. In: Lun KC,
Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors.
MEDINFO 92. Proceedings of the 7thWorld
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10;
Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland;
1992,1561–5.
5. Cytowanie
artykułów
rozpowszechnianych
w formie elektronicznej przez internet może
być dokonywane przez podanie ich adresu
internetowego oraz danych bibliograficznych ich
wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, np. Outbreak
of Bacterial Conjunctivitis at a College--New
Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.
cdc.gov/mmwr/
Adres do korespondencji – należy podawać nazwę
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów)
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.
Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzymskimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chronologii lub pojawianiu się w tekście.
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(“double-blind review process”).The review is to
be submitted in written form. It has to determine
unequivocally whether the manuscript should be
published, revised or rejected. Based on the reviews
gathered, Editors make the final decision with regard
to the publication of articles. On an annual basis
Epidemiological Review publishes a list of reviewers
who have collaborated with editorial board.
OTHER
For works published in Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review there is no fee.
Publisher reserves the right to use some reprints for
trade.

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