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‘100 YEARS OF CARING FOR PEOPLE’S HEALTH IN POLAND’
The National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene is the oldest public health institution in
Poland.
We will be celebrating the centenary anniversary of its founding this year (2018). The Institute was originally
established as the National Centre for Epidemiology, which in 1923 was renamed to the National Institute of
Hygiene (acronym in Polish; PZH). Since 2007 it is called by its present name: The National Institute of Public
Health – National Institute of Hygiene (acronym in Polish NIZP-PZH).
Our institute was created by the authorities of the reborn and newly independent Poland in response to health
threats arising after the Russian October revolution and the German surrender in World War I within the old
Russian and Austrian territories of partitioned Poland. The post-war ruins, poverty and mass movements of
hundreds of thousands of refugees and repatriates resulted in many health epidemics; the gravest being typhus
and typhoid fever.
The initial attempts to eliminate epidemics of infectious diseases and their prevention started in the re-independent
Polish state in August 1919 when the “Central Committee for control of typhus epidemic” was created. And then
in March of 1920, the “Supreme Extraordinary Commissariat to control epidemics” was established to whom we
owe the organization of sanitary cordons and effective control of epidemics at that time.
The National Institute of Hygiene was created as in advance prepared scientific and laboratory base for these
activities., but from its inception, it was designed according to the farseeing vision of Dr Ludwik Rajchman,
a modern institute embracing the basic domains of public health with its expert activity.
Over the years, the scope of the institute’s activity has been adapted to the changing needs and challenges in the
field of the public’s health. Its scientific, servicing and training activities have always covered basic threats in
public health.
The initial range of such scientific research and services had covered issues of prevention, diagnoses and treatment
of infectious disease along with occupational health and safety, mental health, nutrition, testing of foodstuffs and
articles of common use, sanitation engineering, sanitation administration and supervision over sera, vaccines
and other drugs. Some of these areas have required separate scientific establishments to be set up. The PZH
has by such means thus given rise to the following: The National Medicines Institute, The Institute of Food and
Nutrition, The Prof J. Nofer Institute of Occupational Medicine in Lódź, The Institute of Maritime and Tropical
Medicine and The Institute for Antibiotics. In the meantime our Institute has been dealing with new challenges.
At present there are two separate scientific divisions at the NIZP-PZH:
Public Health Analyses and Strategy, which monitors and analyses public health status, performs economic
and systemic healthcare analyses as well as dealing with health promotion, prevention of chronic disease and
with education and communication in public health.

Epidemiological and Environmental Safety, which performs surveillance over infectious diseases, their spread
and risk factors. It also promotes vaccination and its safety, undertakes diagnostics, differentiates microorganism
pathogens, performs health risk assessments along with identifying and assessing potentially harmful factors of
a chemical, physical or microbiological nature; as found in food, water, air and selected areas of the environment.
The institute collaborates with many scientific centres both at home and abroad, like the WHO, European
Commission, ECDC, EFSA.
The centenary celebrations of the NIZP-PZH are entitled ‘100 years of caring for people’s health in Poland’.
Their honorary patron is the President of the Republic of Poland Mr. Andrzej Duda.
As part of the celebrations, a Jubilee Gala will be held on the 9th April 2018 at the National Philharmonic. Three
scientific conferences are also planned:
‘100 years of dealing with pathogens’- June 2018
This conference will be dedicated to infections arising from various pathogens and the role of NIZP-PZH in their
diagnoses, monitoring and eradication with particular focus on the significance of immuno-prevention. Other
issues covered will be the indispensability of microorganisms in assuring normal bodily function and also the
possibilities of using pathogens for treating cancer.
‘Poland’s health – yesterday, today and tomorrow’ – October 2018
This conference will focus on the changing health status of Poles, from the conditions prevailing between the
world wars right through to the present time along with the forecasting of future trends taking into account the
changing demographics. Due account will also be given to the transformations seen in field of epidemiology,
hygiene issues, health education and health promotion. In addition, the relationships between the health situation
and the national health system will be considered.
‘Food, water and air – do we live in a safe environment?’ – November 2018
The conference will be concentrated on issues regarding the identification of health hazards found in food, water,
air and those arising from anthropogenic chemical stress in the environment together with climate change and
their interrelated effects on health risk assessments.
We most cordially invite you to attend in these scientific conferences so organised, and to read our scientific
journals as published by our institute.
The Institute Management Board, the Scientific Committee
and the Organising Committee for the Centenary Anniversary
Celebration of NIZP-PZH.

„100 LAT TROSKI O ZDROWIE POLAKÓW”
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w Polsce.
W 2018 r. obchodzimy 100-lecie Naszego Instytutu, który został utworzony jako Państwowy Centralny Zakład
Epidemiologiczny, w 1923 r. przemianowany na Państwowy Zakład Higieny (PZH), a od 2007 r. nosi nazwę:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Powstanie naszej instytucji było reakcją władz Odrodzonej Polski na zagrożenia zdrowotne ludności na terenach
dawnych zaborów rosyjskiego i austriackiego po wybuchu Rewolucji Październikowej i kapitulacji Niemiec
w I Wojnie Światowej. Zniszczenia wojenne, powojenna nędza i przemieszczanie się ze wschodu setek tysięcy
repatriantów i uchodźców spowodowało występowanie epidemii licznych chorób, z których najgroźniejszymi
były epidemie duru plamistego i duru brzusznego.
Historia instytucjonalnego zwalczania i zapobiegania epidemiom w Odrodzonej Polsce rozpoczęła się od powołania w sierpniu 1919 r. Centralnego Komitetu do walki z durem plamistym, a następnie w marcu 1920 r. Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu do walki z epidemiami, któremu zawdzięczamy organizację kordonów
sanitarnych i skuteczne zwalczenie epidemii.
Państwowy Zakład Higieny powstał jako wcześniej przygotowywane zaplecze naukowe i laboratoryjne tych
działań, ale od początku był projektowany, według dalekosiężnej wizji Ludwika Rajchmana (pierwszego dyrektora PZH w latach 1918-1932), jako nowoczesny instytut ogarniający swą działalnością ekspercką podstawowe
domeny zdrowia publicznego.
Z biegiem lat zakres działalności Instytutu był dostosowywany do zmieniających się potrzeb i wyzwań w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa. Działalność naukowa, usługowa i szkoleniowa obejmowała zawsze podstawowe zagrożenia i problemy zdrowia publicznego.
Zakres działalności naukowo-badawczej i usługowej Instytutu obejmował profilaktykę, diagnostykę i leczenie
chorób zakaźnych, higienę pracy, higienę psychiczną i higienę odżywiania, badanie żywności i przedmiotów
użytku, inżynierię sanitarną i administrację sanitarną, produkcję i kontrolę surowic i szczepionek oraz innych
leków. Niektóre z tych dziedzin rozrosły się i wymagały powołania odrębnych placówek naukowych. W ten
sposób z Państwowego Zakładu Higieny wyłoniły się: Instytut Leków, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej i Instytut Antybiotyków, a nasz Instytut podjął nowe wyzwania.
Obecnie, w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny są wyodrębnione
dwa piony naukowe:
Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym, który zajmuje się monitorowaniem i analizą stanu zdrowia ludności,
analizami ekonomicznymi i systemowymi ochrony zdrowia, promocją zdrowia i prewencją chorób przewlekłych, a także problematyką kształcenia i komunikacji w zdrowiu publicznym.

Bezpieczeństwa Epidemiologicznego i Środowiskowego, który zajmuje się nadzorem nad chorobami zakaźnymi, ich szerzeniem się oraz czynnikami ryzyka, promowaniem szczepień i bezpieczeństwem szczepionek,
diagnostyką oraz różnicowaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, metodami unieszkodliwiania czynników
zakaźnych, a także identyfikacją i oceną potencjalnie szkodliwych czynników chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych w żywności, wodzie, powietrzu i wybranych elementach środowiska, a także oceną ryzyka
zdrowotnego.
Instytut współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi i instytucjami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi (WHO, Komisja Europejska, ECDC).
Obchody 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny odbywają
się pod hasłem: „100 LAT TROSKI O ZDROWIE POLAKÓW”. Zostały one objęte Patronatem Honorowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
W ramach obchodów, 9 kwietnia 2018 roku odbędzie się Jubileuszowa Gala w Filharmonii Narodowej oraz
planowane jest zorganizowanie trzech konferencji naukowych:
„100 lat wśród patogenów” – czerwiec 2018 r.
Konferencja poświęcona zakażeniom wywoływanym przez różne patogeny oraz roli NIZP-PZH w ich diagnozowaniu, monitorowaniu i zwalczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia immunoprofilaktyki. Poruszone zostanie również zagadnienie dotyczące niezbędności mikroorganizmów dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu człowieka jak również możliwości zastosowania patogenów w leczeniu chorób nowotworowych.
„Zdrowie Polaków - wczoraj, dziś i jutro” – październik 2018 r.
Konferencja poświęcona zmianom stanu zdrowia Polaków i jego uwarunkowań od okresu międzywojennego
do chwili obecnej oraz przewidywanym trendom w przyszłości z uwzględnieniem zachodzących zmian demograficznych. Uwzględniona zostanie transformacja epidemiologiczna, problemy higieny, oświaty zdrowotnej
i promocji zdrowia. Uwzględnione zostaną również związki między sytuacją zdrowotną i systemem ochrony
zdrowia.
„Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu?” – listopad 2018 r. Konferencja będzie
dotyczyła zagadnień związanych z identyfikacją zagrożeń występujących w żywności, wodzie i powietrzu wynikających z antropogennego stresu chemicznego w środowisku i zmian klimatycznych, a także związanej z nimi
oceny ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych.
Gorąco zapraszamy do udziału w organizowanych konferencjach naukowych oraz lektury czasopism naukowych wydawanych przez Instytut.
Dyrekcja Instytutu, Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny
Obchodów 100-lecia NIZP-PZH
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PERTUSSIS IN POLAND IN 2016*
KRZTUSIEC W POLSCE W 2016 ROKU*
National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene in Warsaw,
Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
ABSTRACT
INTRODUCTION. In Poland, the high incidence of pertussis has been maintained for 10 years – in 2016 it
was 17,77 per 100,000 population and it was 38% more compared to the previous year. The high percentage
of pertussis is still present in those who are older, who may be a source of infection for non-immunized or not
fully immunized newborns and infants. The most effective prevention strategy remains the implementation of
vaccinations in accordance with the current calendar.
OBJECTIVES. The aim of the article is to assess the epidemiological situation of pertussis in Poland in 2016
compared to the situation in previous years, with particular emphasis on the assessment of the status of inoculation
of children against pertussis.
MATERIALS AND METHODS. Analysis of the epidemiological situation of pertussis in Poland was carried
out on the basis of individual reports of suspected cases of pertussis sent to NIZP-PZH by regional sanitaryepidemiological stations, data from the bulletin “Infectious diseases and poisoning in Poland in 2016”(2) and the
bulletin “Protective vaccinations in Poland in 2016”(3).
RESULTS. In 2016, 6 828 cases of pertussis were registered. The incidence was 17.77 per 100,000 population
and was 38% higher compared to the previous year (12.89). The highest incidence of pertussis occurred in
people aged 10-14 (88.1), and high in children aged 0 and 3 years - 76.7 and 77.0 per 100,000 population. Of the
6 828 patients with pertussis, 1 640 people were hospitalized (24% of total). In 2016, no deaths were reported
due to pertussis.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. The increase in pertussis observed in 2016 indicates the persistent
circulation of bacteria in the environment and still persistent population sensitivity to infection. The only effective
strategy to reduce the number of cases remains the use of vaccinations according to the current calendar and
recommendations of experts.
Key words: pertussis, infectious diseases, epidemiology, Poland, 2016
STRESZCZENIE
WSTĘP. W Polsce od ponad 10 lat utrzymuje się wysoka zapadalność na krztusiec – w roku 2016 wyniosła
17,77 na 100 tys. ludności i była o 38% większa w porównaniu z rokiem poprzednim. Nadal wysoki odsetek
stanowią zachorowania na krztusiec osób w wieku starszym, które mogą być źródłem zakażenia dla nieuodpornionych lub nie w pełni uodpornionych noworodków i niemowląt. Najskuteczniejszą strategią zapobiegania
zachorowaniom pozostaje realizacja szczepień zgodnie z obowiązującym kalendarzem.
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej krztuśca w Polsce w 2016 r. w porównaniu z sytuacją w ubiegłych latach, ze szczególnym uwzględnieniem oceny stanu zaszczepienia dzieci przeciw krztuścowi.
MATERIAŁ I METODY. Ocena sytuacji epidemiologicznej krztuśca w Polsce została przeprowadzona na
podstawie wyników analizy jednostkowych zgłoszeń podejrzeń/ zachorowań na krztusiec nadsyłanych do
NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz danych z biuletynu „Choroby zakaźne
i zatrucia w Polsce w 2016 r.”(2) i biuletynu „Szczepienia ochronne w Polsce w 2016 r.”(3).
*Article was written under the task No.6/EM.1/2017 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM.1/2017
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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WYNIKI. W 2016 r. zarejestrowano 6 828 zachorowań na krztusiec. Zapadalność wynosiła 17,77 na 100 tys.
mieszkańców i była o 38% wyższa w porównaniu z zapadalnością w poprzednim roku (12,89). Najwyższa
zapadalność na krztusiec wystąpiła u osób w grupie wieku 10-14 lat (88,1), a wysoka u dzieci w wieku 0 i 3
lata – 76,7 i 77,0 na 100 tys. mieszkańców. Spośród 6 828 osób chorych na krztusiec 1640 osób (tj. 24%) było
hospitalizowanych. W 2016 r. nie zgłoszono zgonów z powodu krztuśca.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Obserwowany w 2016 r. wzrost zachorowań na krztusiec wskazuje na
utrwalone krążenie bakterii w środowisku i nadal utrzymującą się wrażliwość populacji na zakażenie. Nadal
jedyną skuteczną strategią ograniczenia liczby zachorowań pozostaje stosowanie szczepień wg obowiązującego
kalendarza oraz zaleceń ekspertów.
Słowa kluczowe: krztusiec, choroby zakaźne, epidemiologia, Polska, 2016 rok
BACKGROUND

WSTĘP

In Poland, the high incidence of pertussis has been
maintained for many years - the five-year median
incidence rates for 2005-2009 and 2010-2014 were
5.2 and 5.5 per 100,000 population. 2015 was a year
of epidemic intensity, in which there was a significant
increase (by 136%) of incidence up to 12.89 per 100,000
population. In 2016, the increase (by 38%) of incidence
to 17.77 per 100,000 population was maintained. The
highest percentage of cases of pertussis is still recorded
in the group of patients aged 15 and more, despite the
fact that the percentage of incidences in this group shows
a downward trend (from 54.2% in 2012 to 45.8% in
2016). ) (Tab.I). A high percentage of cases of pertussis
in people of older age groups is an important source of
infection for non-immunized or not fully immunized
newborns and infants who have the most severe clinical
course. It should be emphasized that still the most
effective strategy for preventing pertussis cases remains
the implementation of vaccinations in accordance with
the current calendar.
Pertussis is a disease that is subject to mandatory
reporting and registration. Serological diagnosis of
any suspected of having pertussis disease includes
the determination of specific antibodies for pertussis
toxin in the IgA and IgG class - this should be a routine
diagnostic procedure for clinical needs as well as for
epidemiological surveillance.

W Polsce od wielu lat utrzymuje się wysoka zapadalność na krztusiec – pięcioletnie mediany zapadalności za
lata 2005-2009 i 2010-2014 wynosiły odpowiednio 5,2
i 5,5 na 100 tys. ludności. Rok 2015 był rokiem nasilenia epidemicznego, w którym wystąpił znaczący wzrost
(o 136%) zapadalności do 12,89 na 100 tys. ludności.
W roku 2016 utrzymał się wzrost (o 38%) zapadalności
do poziomu 17,77 na 100 tys. ludności. Nadal rejestruje
się najwyższy odsetek zachorowań na krztusiec w grupie
osób w wieku 15 lat i więcej, pomimo że udział procentowy zachorowań tej grupy wieku wykazuje tendencję
spadkową (z 54,2% w 2012 r. na 45,8% w 2016 r.) (Tab.I).
Wysoki udział procentowy zachorowań na krztusiec osób
w starszych grupach wieku stanowi ważne źródło zakażenia dla nieuodpornionych lub nie w pełni uodpornionych noworodków i niemowląt, u których zachorowanie
ma najcięższy przebieg kliniczny. Należy podkreślić, że
nadal najskuteczniejszą strategią zapobiegania zachorowaniom na krztusiec pozostaje realizacja szczepień zgodnie z obowiązującym kalendarzem.
Krztusiec jest chorobą, która podlega obowiązkowemu zgłaszaniu i rejestracji. 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 na potrzeby
kliniczne, jak i na potrzeby nadzoru epidemiologicznego.

OBJECTIVES

CEL PRACY

The aim of the article is to assess the epidemiological
situation of pertussis in Poland in 2016 compared to the
situation in previous years, with particular emphasis on
the assessment of the status of inoculation of children
and adolescents against pertussis.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
krztuśca w Polsce w 2016 r. w zestawieniu z sytuacją
w ubiegłych latach, ze szczególnym uwzględnieniem
oceny stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw
krztuścowi.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The analysis of the pertussis epidemiological
situation in Poland was carried out on the basis of
individual suspicions/cases of pertussis sent to NIZP-

Ocena analizy sytuacji epidemiologicznej krztuśca
w Polsce została przeprowadzona na podstawie indywidualnych zgłoszeń podejrzeń /zachorowań na krztusiec
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PZH by Regional Sanitary-Epidemiological stations
and data from the bulletin “Infectious diseases and
poisoning in Poland in 2016” (2) and “Immunizations
in Poland in 2016 “(3) The classification of
pertussis cases was made on the basis of definitions
(“Definitions of infectious diseases for the purposes
of epidemiological surveillance“) (4). According to
the above definition, clinical criteria are met by every
person who has a cough lasting at least two weeks
and at least one of three symptoms: coughing attacks,
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: isolation of Bordetella pertussis from
a clinical specimen, detection of Bordetella pertussis
nucleic acid in a clinical specimen, detection of
a significant increase in specific antibodies against
Bordetella pertussis. Epidemiological criteria are met
when there is an epidemiological link involving the
transmission of infection from person to person. Based
on clinical, laboratory and epidemiological criteria,
the following case classification has been established:
A. A possible case - every person who meets clinical
criteria
B. Probable case - each person meeting clinical and
epidemiological criteria
C. Confirmed case - every person who meets clinical
and laboratory criteria.
RESULTS
In 2016, 6 828 cases of pertussis were registered, ie
by 38% more than in the previous year. The incidence
in 2016 in Poland was 17.77 per 100,000 population
and was higher compared to the previous year (12.9)
(Tab.I).

nadsyłanych do NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz danych z biuletynu rocznego „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 r.”(2)
oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2016 r.”(3) Klasyfikacji przypadków zachorowań na krztusiec dokonano
na podstawie definicji („Definicje przypadków chorób
zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego”)
(4). W świetle powyższej definicji kryteria kliniczne spełnia każda osoba, u której występuje kaszel trwający co
najmniej 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: izolacja Bordetella
pertussis z materiału klinicznego, wykrycie kwasu nukleinowego Bordetella pertussis w materiale klinicznym,
wykrycie znamiennego wzrostu swoistych przeciwciał
przeciw Bordetella pertussis. Kryteria epidemiologiczne
są spełnione, gdy występuje powiązanie epidemiologiczne polegające na przeniesieniu zakażenia z człowieka
na człowieka. Stosując kryteria kliniczne, laboratoryjne
i epidemiologiczne ustalono następującą klasyfikację
przypadku:
A. Przypadek możliwy – każda osoba spełniająca kryteria kliniczne
B. Przypadek prawdopodobny - każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne
C. Przypadek potwierdzony - każda osoba spełniająca
kryteria kliniczne i laboratoryjne.
WYNIKI
W 2016 r. zarejestrowano 6 828 zachorowań na
krztusiec tj. o 38% więcej niż w roku ubiegłym. Zapadalność w 2016 r. w Polsce wynosiła 17,77 na 100 000
mieszkańców i w porównaniu z poprzednim rokiem
(12,9) była wyższa (Tab.I).

Table I. Pertusis in Poland in 2011-2016. Number of cases, incidence per 100 000 and distribution of cases according to age
Tabela I. Krztusiec w Polsce w latach 2011-2016. Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców i udział procentowy zachorowań wg wieku
2011

2012

2013

2014

Wiek
w latach

zach.

zapad.

%

zach. zapad.

%

0

78

19.6

4.7

164

42.7

3.5

87

23.7

4.0

99

1

35

8.3

2.1

92

22.7

2.0

56

14.3

2.6

2

46

10.6

2.8

118

27.8

2.5

89

21.9

3

87

20.8

5.2

173

39.9

3.7

148

4

66

16.7

4.0

165

39.4

3.5

0-4

312

15.1

18.7

712

34.5

5-9

134

7.4

8.0

358

10-14

397

20.3

15 i >

826

Ogółem

1 669

zach. zapad.

%

zach. zapad.

2015

2016

%

zach.

zapad.

%

zach. zapad.

%

27.4

4.7

198

54.7

4.0

280

76.7

4.1

55

14.5

2.6

130

35.0

2.6

200

53.7

2.9

4.1

69

17.6

3.3

154

40.6

3.1

184

49.4

2.7

34.9

6.8

134

33.0

6.4

219

55.7

4.4

292

77.0

4.3

108

24.9

4.9

106

25.0

5.0

201

49.6

4.1

268

68.2

3.9

15.2

488

24.1

22.4

463

23.6

22.0

902

47.2

18.2 1 224

65.0

17.9

19.4

7.6

254

13.3

11.6

270

13.6

12.9

554

27.1

11.2

42.6

12.9

23.8 1073

56.5

22.9

303

16.4

13.9

402

22

19.1

1191

66.1

24.0 1 591

88.1

23.3

2.5

49.5 2541

7.8

54.2

1137

3.5

52.1

965

2.9

46.0

2308

7.1

46.6 3 130

9.6

45.8

4.3

100.0 4684

12.2

100.0 2182

5.7

100.0 2 100

5.5

100.0 4955

12.9

100.0 6 828

17.8

100.0

883
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Table II. Pertussis in Poland in 2016. Number of cases and incidence per 100 000 population, according to voivodeship
Tabela II. Krztusiec w Polsce w 2016 roku. Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców wg województw
Voivodeship
Poland

2015

2016

Number of cases

Incidence

Number of cases

Incidence

4955

12.89

6828

17.77

1. Dolnośląskie

149

5.13

362

12.47

2. Kujawsko-Pomorskie

450

21.55

559

26.82

3. Lubelskie

100

4.67

118

5.53

4. Lubuskie

70

6.87

71

6.98

5. Łódzkie

675

27.02

905

36.37

6. Małopolskie

481

14.27

911

26.98

7. Mazowieckie

1128

21.12

884

16.50

8. Opolskie

62

6.21

175

17.60

9. Podkarpackie

88

4.14

420

19.75

10. Podlaskie

229

19.24

482

40.59

11. Pomorskie

271

11.76

330

14.28

12. Śląskie

535

11.69

633

13.87

13. Świętokrzyskie

43

3.41

112

8.93

14. Warmińsko-Mazurskie

45

3.12

116

8.07

15. Wielkopolskie

498

14.34

615

17.68

16. Zachodniopomorskie

131

7.64

135

7.90

In 2016, similarly to previous years, there is a large
variation in incidence between voivodships. The highest
number of cases, about 40% of all registered cases,
occurred in the following voivodships: Małopolskie,
Łódzkie and Mazowieckie (respectively: 911, 905 and
884 cases). The lowest number of cases was reported
in the Lubuskie voivodeship: 71 cases. Such a large
variation in incidence between individual regions may
result from insufficient reporting of pertussis to the
National Sanitary Inspection, which is also confirmed
by the results of the National Epidemiology Study
(BEKi), carried out at the Department of Epidemiology
of NIPH-PZH.
In 2016, every third case of pertussis occurred
in children aged 0 to 4 and from 5 to 9 years, the
incidence in these groups was 65.0 and 42.6. Illnesses
of children and adolescents aged 10-14 and persons
over 15 years of age accounted for 69% of all cases
(Tab. I). The highest percentage of cases, after approx.
23% and 33% of all cases, was found in age groups 1014 years and over 20 years of age. In these age groups,
the incidence per 100,000 persons was 88.1 and 7.3
respectively (Tab. III).
The total incidence of women in 2016, as in previous
years, was higher in comparison with the incidence of
men (respectively: 19.6 and 15.8). The above trend
occurred in all age groups. Higher incidences were
recorded in cities, in all age groups (Tab. III).
In about half of the group of patients with pertussis
(3 631 people) the course of the disease was defined as
262

W 2016 r. podobnie do lat ubiegłych stwierdza się
duże zróżnicowanie zapadalności między województwami. Najwięcej zachorowań, około 40% wszystkich zarejestrowanych przypadków, wystąpiło w województwach: małopolskim, łódzkim i mazowieckim
(odpowiednio: 911, 905 i 884 zachorowań). Natomiast
najniższą liczbę zachorowań zgłoszono w województwie lubuskim: 71 przypadków. Tak duże zróżnicowanie zapadalności między poszczególnymi województwami może wynikać z niedostatecznej zgłaszalności
zachorowań na krztusiec do Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, co także potwierdzają wyniki Ogólnopolskiego Badania Epidemiologii Krztuśca (BEKi), realizowanego w Zakładzie Epidemiologii NIZP-PZH.
W 2016 r. co trzecie zachorowanie na krztusiec
wystąpiło u dzieci w wieku od 0 do 4 i od 5 do 9 lat,
zapadalność w tych grupach wynosiła 65,0 i 42,6. Zachorowania dzieci i młodzieży w wieku 10 – 14 lat
oraz osób powyżej 15 r.ż. stanowiły 69% ogółu przypadków (Tab. I). Najwyższy odsetek zachorowań, po
ok. 23% i 33% ogółu przypadków, stwierdzono w grupach wieku 10-14 lat i powyżej 20 r.ż. W tych grupach
wieku zapadalność na 100 000 osób wynosiła odpowiednio 88,1 oraz 7,3 (Tab. III).
Zapadalność ogółem kobiet w 2016 r., podobnie
jak w latach poprzednich, była wyższa w porównaniu
z zapadalnością mężczyzn (odpowiednio: 19,6 i 15,8).
Tendencja powyższa wystąpiła we wszystkich grupach
wieku. Wyższą zapadalność zarejestrowano w miastach, we wszystkich grupach wieku (Tab. III).
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Krztusiec w Polsce w 2016 roku

medium and in 88 severe. The severity of the course of
the disease was not determined in 37% of people. Due
to pertussis, 1 640 people were hospitalized in 2016.

U ok. połowy grupy osób chorych na krztusiec
(3 631 osób ) przebieg choroby był określony, jako
średni, a u 88 ciężki. Ciężkość przebiegu choroby nie
została określona u 37% osób. Z powodu krztuśca hospitalizowano w 2016 r. 1 640 osób.

Table III. Pertussis in Poland in 2016. 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 2016 roku. Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców i udział procentowy zachorowań wg
płci, wieku i środowiska
Men

Women

Urban

Rural

Cases

Incidence

%

Cases

Incidence

%

Cases

Incidence

%

Cases

Incidence

%

Cases

Incidence

%

0

139

74.1

4.7

141

79.4

3.6

156

72.6

3.6

124

82.6

5.0

280

76.7

4.1

1

95

49.6

3.2

105

58.0

2.7

113

51.7

2.6

87

56.5

3.5

200

53.7

2.9

Age
group

Total

2

87

45.5

3.0

97

53.6

2.5

116

53.5

2.7

68

43.7

2.8

184

49.4

2.7

3

122

62.5

4.2

170

92.2

4.4

172

78.2

3.9

120

75.3

4.9

292

77.0

4.3

4

128

63.3

4.4

140

73.4

3.6

162

71.3

3.7

106

64.1

4.3

268

68.2

3.9

0-4

571

59.0

19.5

653

71.4

16.8

719

65.5

16.5

505

64.4

20.5

1224

65.0

17.9

5-9

402

37.8

13.7

481

47.6

12.3

554

47.0

12.7

329

36.8

13.4

883

42.6

12.9

10-14

742

80.1

25.3

849

96.6

21.8

1016

103.3

23.3

575

70.0

23.4

1591

88.1

23.3

15-19

409

41.0

13.9

485

51.0

12.5

557

53.1

12.8

337

37.5

13.7

894

45.9

13.1

20 i >

809

5.5

27.6

1427

8.9

36.6

1520

8.1

34.8

716

6.0

29.1

2236

7.3

32.7

Total

2933

15.8

100.0

3895

19.6

100.0

4366

18.9

100.0

2462

16.1

100.0

6828

17.8

100.0

In 2016, 6 165 pertussis laboratory diagnostics
were carried out in 6 165 patients: a serological test was
carried out in 6 102, a PCR test - in 61 patients, and in
2 cases bacteriological confirmation was obtained by
isolation of pertussis rods. Pertussis was diagnosed on
the basis of clinical symptoms in 663 patients. In 2016,
no death was reported due to pertussis.
In 2016, they were qualified using the current case
definitions - 3 884 (57%) of possible cases, 192 (3%)
probable and 2 752 (40%) confirmed.
Vaccinations against pertussis in 2016. In 2016,
the level of inoculation of children in the 2 year of
age against pertussis it remained at a high level from
96.1% to 99.4% on a national scale. The analysis of
epidemiological reports shows that in the group of
6 828 people who contracted pertussis in 2016, 644
people were not vaccinated, because they were born
before the introduction of vaccination (born before
1960) or because of the age below 2 months (not
included in the vaccination calendar) or received
periodic / permanent release from vaccinations (9%
unvaccinated). About 1 628 patients are not known if
they were vaccinated. However, among the remaining
patients, 1 608 people received primary vaccination
(4 doses), and 2 482 people received supplementary
vaccination (5 doses). The remaining 283 people
received 3 doses of vaccination, 50 people - 2 doses,
103 people - 1 dose.

W 2016 r. u 6 165 chorych przeprowadzono diagnostykę laboratoryjną krztuśca: badanie serologiczne wykonano u 6 102, badanie PCR – u 61 osób, a w 2
przypadkach uzyskano potwierdzenie bakteriologiczne izolacją pałeczek krztuśca. Krztusiec rozpoznano
na podstawie objawów klinicznych u 663 chorych.
W 2016 r. z powodu krztuśca nie zgłoszono żadnego
zgonu.
W 2016 r. zakwalifikowano stosując obowiąz ujące
definicje przypadku – 3 884 (57%) przypadków możliwych, 192 (3%) prawdopodobnych oraz 2 752 (40%)
potwierdzonych.
Szczepienia przeciw krztuścowi w 2016 r.
W 2016 r. poziom zaszczepienia dzieci w 2 r.ż. przeciw krztuścowi utrzymywał się na wysokim poziomie
od 96,1% do 99,4% w skali kraju. Z analizy meldunków epidemiologicznych wynika, że w grupie 6 828
osób, które w 2016 r. zachorowały na krztusiec, 644
osoby nie były zaszczepione, ponieważ urodziły się
jeszcze przed wprowadzeniem szczepień (urodzone
przed 1960 r.) lub ze względu na wiek poniżej 2 m.ż.
(nie były objęte kalendarzem szczepień) lub otrzymały okresowe/trwałe zwolnienie ze szczepień (9%
nieszczepionych). O 1 628 chorych nie wiadomo, czy
były szczepione. Natomiast wśród pozostałych chorych 1 608 osób otrzymało szczepienie podstawowe
(4 dawki), a 2 482 osoby szczepienie uzupełniające
(5 dawek). Pozostałe 283 osoby otrzymały 3 dawki
szczepienia, 50 osób – 2 dawki, 103 osoby – 1 dawkę.
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According to the Protective Vaccination Program,
every child should receive 4 doses of DTPw vaccine in:
2, 3-4, 5-6 and 16-18 months of life (primary vaccination
with a full-cell pertussis vaccine) and a booster dose
of acellular vaccine (DTPa) in 6 years life. Due to the
more and more frequent cases of pertussis of young
people and adults, from 2016 compulsory vaccinations
(dTap vaccine - with reduced content of diphtheria and
pertussis antigens) were applied to adolescents in the
of aged 14 (booster dose). The decision to vaccinate
young people against pertussis with a booster dose was
already introduced in 2004 by some western countries
(including France) (5). In addition, vaccinations
against pertussis (dTap) are recommended for women
planning pregnancy or pregnancy (after the 28th week
of pregnancy). The conducted research has shown that
one of the most effective strategies to reduce pertussis
disease among infants is vaccination of mothers with
Tdap vaccine (6, 7). Vaccines against pertussis used in
Poland are associated with the diphtheria and tetanus
vaccine (DTPw / DTPa / dTap). In the country, also
available are acellular vaccines (DTPa) additionally
combined with Hib vaccine, inactivated polio vaccine
and hepatitis B vaccine. The reasons for the increase
in pertussis in some countries include, among others,
the introduction of acellular vaccines, after which the
duration of immunity is rapidly disappearing than in
the case of whole-cell vaccines (8). The development
of new vaccines (inducing long-term protection
and having an acceptable number of side effects) is
currently the goal of many studies (9, 10).
SUMMARY AND CONCLUSIONS
The year 2016 with higher than in the previous year
can be treated as another year of the pertussis epidemic
severity, which confirms the occurrence of cyclical
increases in pertussis disease. The best strategy for
the prevention of pertussis is the use of vaccinations
in age groups with increasing risk of disease - in the
current epidemiological situation for infants, teenage
adolescents and the elderly. In the above-mentioned
groups and specific occupational groups, such as
neonatal, infant, teacher, elderly people caring for
young children, booster vaccinations containing
a pertussis-acellular component should be repeated
every 10 years.
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Według Programu Szczepień Ochronnych każde
dziecko powinno otrzymać 4 dawki 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 (DTPa) w 6 roku życia.
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rok nasilenia epidemicznego krztuśca, co potwierdza
występowanie cyklicznych wzrostów zachorowań na
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Since 1998 Poland has endorsed measles elimination programme which is coordinated
by the World Health Organization (WHO). To accomplish measles elimination in the country, achievement of
vaccination coverage at 95% in the population is needed, as is the monitoring of the epidemiological situation, i.e.:
reporting on cases suspected of measles and conducting laboratory diagnostics in WHO Reference Laboratory.
Polish Reference Laboratory is located at the Department of Virology (NIPH-NIH).
OBJECTIVES. The aim of the article is to analyze the epidemiological situation of measles in Poland in 2016
with presenting the measles vaccination coverage and the progress of the measles elimination programme in
Poland.
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation of measles in Poland was analyzed on the
basis of the case-based questionnaires of cases suspected of measles sent to NIPH-NIH by the Sanitary and
Epidemiological Stations, data from the publications: “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2016”
and “Vaccinations in Poland in 2016”.
RESULTS. In 2016, 133 cases of measles were notified to the surveillance system in Poland (incidence 0,35
per 100 000 population). The highest incidence was observed in the age group 0-4 and was estimated at 4.2
per 100 000 population. Out of all cases, 93 (69.9%) were hospitalized. No fatal cases due to the measles were
reported. In 2016 the maintenance of high vaccination coverage among children aged 2 and 11 years old was
observed - from 77.4% to 99.4% (primary vaccination, children born in 2009-2015) and from 74.9% to 97.2%
(booster vaccination, children born in 2003-2007).
CONCLUSIONS. The epidemiological situation of measles in 2016 in comparison with the situation in 2015,
has deteriorated . Irrespective of that, the vaccination coverage was sustained at the satisfactory level. In order to
achieve the improvement of the measles surveillance system, promoting of the measles elimination programme
among the physicians is necessary with focusing on the necessity to report and laboratory confirm all measles
cases and the cases suspected of measles.
Key words: measles, epidemiology, Poland 2016
STRESZCZENIE
WSTĘP. Odra od 1998 r. pozostaje objęta programem eliminacji koordynowanym przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO). Eliminacja odry w kraju możliwa jest pod warunkiem osiągnięcia 95% poziomu zaszczepienia populacji, monitorowania sytuacji epidemiologicznej: rejestrowania wszystkich podejrzeń odry oraz prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium Referencyjnym WHO. Funkcję tę pełni Zakład Wirusologii
(NIZP-PZH).
CEL PRACY. Celem pracy jest analiza wskaźników epidemiologicznych odry w Polsce w 2016 r. z uwzględnieniem stanu zaszczepienia populacji przeciw odrze oraz stopnia realizacji programu eliminacji odry Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce.
*Article was written under the task No.6/EM.1/2017 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM.1/2017
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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MATERIAŁ I METODY. Analizę sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce przeprowadzono na podstawie
jednostkowych zgłoszeń podejrzeń zachorowań na odrę nadesłanych do NIZP - PZH przez Wojewódzkie Stacje
Sanitarno – Epidemiologiczne, danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku” oraz
,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2016 roku”.
WYNIKI. W 2016 r. zarejestrowano w Polsce 133 zachorowania na odrę (zapadalność 0,12 na 100 000). U najmłodszych dzieci w wieku 0-4 lata, odnotowano najwyższą zapadalność wynoszącą 4,2 na 100 000. Hospitalizowano 93 chorych (69,9%), nie zgłoszono żadnego zgonu z powodu odry. W 2016 roku utrzymywał się wysoki
stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 11 lat, od 77,4% do 99,4% (szczepienie podstawowe,
roczniki 2009-2015) oraz od 74,9% do 97,2% (szczepienie przypominające, roczniki 2003-2008).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Ocena wskaźników epidemiologicznych odry w 2016 roku w stosunku do
roku 2015 uległa pogorszeniu. Pomimo, iż stan zaszczepienia populacji utrzymywał się na zadowalającym poziomie, w celu poprawy wskaźników jakości nadzoru nad odrą w Polsce celowe jest propagowanie programu eliminacji odry wśród lekarzy, podkreślając konieczność dokumentowania i laboratoryjnego potwierdzania
wszystkich przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę.
Słowa kluczowe: odra, epidemiologia, Polska 2016 rok
INTRODUCTION

WSTĘP

The measles is a disease that since 1988 has been
the subject of integrated activities undertaken at the
initiative of the World Health Organization (WHO)
aimed at eliminating and then eradicating (1). The term
“elimination” in relation to measles means a situation
in which there is no endemic spreading of the disease,
and in the case of virus reintroduction, the transmission
of infections is not sustained. Achieving such a state
requires:
-- maintaining the level of inoculation of the
population with two doses of vaccine at the level
of 95% (obtaining community resistance),
-- assessment of the percentage of vulnerable
people in the population based on serological
tests,
-- permanent monitoring of the epidemiological
situation, including recording all suspected
measles and laboratory diagnostics for all
measles suspected (2-3).
In Poland, as a part of the measles elimination
program, all measles suspicions are reported and
registered. Each of the suspicions should be confirmed
/ excluded by the determination of the level of specific
antibodies in the IgM class or isolation of the virus
from the biological material in the reference laboratory,
accredited by the WHO (Laboratory of the Department
of Virology NIZP - PZH). In order to detect antibodies
in the IgM class, the material should be collected after
7 days from the onset of the rash (up to 45 days after
the onset of the disease). However, in order to isolate
the virus or carry out a molecular examination (PCR),
the material should be collected within 1-4 days of the
appearance of the rash. Molecular examination is used
to identify the source and route of infection (4-5).
Before the introduction of vaccination for measles,
they were commonplace. Epidemics occurred every

Odra jest chorobą, która od roku 1988 jest przedmiotem zintegrowanych działań podejmowanych
z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
ukierunkowanych na eliminację, a następnie eradykację (1). Termin ,,eliminacja” w odniesieniu do odry
oznacza sytuację, w której nie występuje endemiczne
szerzenie się zachorowań, zaś w przypadku reintrodukcji wirusa (zawleczenie), transmisja zakażeń nie
jest podtrzymana. Osiągnięcie takiego stanu wymaga:
-- utrzymania poziomu zaszczepienia populacji
dwiema dawkami szczepionki na poziomie 95%
(uzyskanie odporności zbiorowiskowej),
-- oceny odsetka osób wrażliwych w populacji na
postawie badań serologicznych,
-- stałego monitorowania sytuacji epidemiologicznej, w tym rejestrowania wszystkich podejrzeń
w kierunku odry i diagnostyki laboratoryjnej prowadzonej wobec wszystkich podejrzeń odry (2-3).
W Polsce w ramach programu eliminacji odry zgłaszaniu i rejestrowaniu podlegają wszystkie podejrzenia
odry. Każde z podejrzeń powinno zostać potwierdzone/
wykluczone przez oznaczenie poziomu swoistych przeciwciał w klasie IgM lub izolację wirusa z materiału
biologicznego w laboratorium referencyjnym, akredytowanym przez WHO (laboratorium Zakładu 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 okresie 1-4 dni od pojawienia się wysypki. Badanie molekularne jest stosowane do identyfikacji źródła
i drogi transmisji zakażenia (4-5).
Przed wprowadzeniem szczepień zachorowania
na odrę były powszechne. Epidemie występowały co
2-3 lata. W Polsce przed wprowadzeniem szczepień
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2-3 years. In Poland, before the introduction of measles
vaccinations (sixties), the number of registered cases
ranged from 70 000 to 130 000 in years between
epidemics and from 135 000 to 200 000 in epidemic
years (6).
The measles vaccine comes in a combined
(conjugated) form as a measles, mumps and rubella
vaccine (so-called MMR). It includes live, weakened
viruses. It does not contain adjuvants. Vaccination
against measles belongs to the compulsory vaccination,
entered into the annual calendar of vaccinations,
administered in Poland in 13-14 months of age and
10 years of age. The vaccination effectiveness after 2
doses of vaccine is 98-99% (7).
OBJECTIVES
The aim of the work is to assess the epidemiological
situation of measles in Poland in 2016 and its
comparison to previous years, including the status of
vaccination against measles.
In addition, the work aims to present the degree
of implementation of the WHO measles eradication
program, taking as a benchmark the sensitivity
indicators of surveillance developed by the World
Health Organization and assumptions (mentioned
in the introduction) that are crucial for achieving the
elimination of disease.
MATERIAL AND METHODS
The analysis of the epidemiological situation
of measles in Poland in 2016 was carried out based
on individual case reports/suspicionson measles
sent to NIZP-PZH by Voivodship Sanitary and
Epidemiological Stations and data from the annual
bulletin “Infectious diseases and poisoning in Poland”
in 2016 “(8).
The analysis of the state of population
immunization in 2016 was based on data from the
annual bulletin “Protective vaccinations in Poland in
2016” (9). According to the definition of the case of
measles: clinical criteria are met by every person with
fever and maculopapular rash, and at least one of the
following three criteria: cough, rhinitis, conjunctivitis.
The laboratory criteria are based on the fulfillment of
at least one of the following four criteria:
-- isolation of measles virus from clinical material,
-- detection of measles virus nucleic acid in a clinical
specimen,
-- the presence of specific antibodies against the
measles virus in the blood or saliva, characteristic
of acute infection (IgM),
-- detection of the measles virus antigen in the
clinical specimen by direct immunofluorescence

Odra w Polsce w 2016 roku

przeciw odrze (latach sześćdziesiątych) liczba rejestrowanych przypadków kształtowała się od 70 000 do
130 000 w latach pomiędzy epidemiami oraz od
135 000 do 200 000 w latach epidemicznych (6).
Szczepionka przeciw odrze występuje w postaci połączonej (skoniugowanej) jako szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. MMR). W jej skład wchodzą żywe, osłabione wirusy. Nie zawiera adiuwantów.
Szczepienie przeciw odrze należy do szczepień obowiązkowych, wpisanych w coroczny Kalendarz Szczepień, podawanych w Polsce w 13-14 mies. życia oraz
10 roku życia. Skuteczność szczepienia po podaniu 2
dawek szczepionki wynosi 98-99% (7).
CEL PRACY
Celem pracy jest analiza wskaźników epidemiologicznych odry w Polsce w 2016 roku oraz stanu
zaszczepienia przeciw odrze w populacji polskiej.
Ponadto praca ma na celu przedstawienie stopnia realizacji programu eliminacji odry WHO przyjmując za
punkt odniesienia wskaźniki czułości nadzoru opracowane przez Światową Organizację Zdrowia oraz założenia (wymienione we wstępie) kluczowe dla osiągnięcia eliminacji choroby.
MATERIAŁ I METODY
Analizę sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce
w 2016 r. przeprowadzono na podstawie indywidualnych formularzy zgłoszeń przypadków/podejrzeń zachorowań na odrę nadesłanych do NIZP -PZH przez
Wojewódzkie Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne oraz
danych pochodzących z rocznego biuletynu ,,Choroby
zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku” (8).
Analizę stanu uodpornienia populacji w roku 2016
przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z rocznego biuletynu ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2016
roku” (9). Zgodnie z brzmieniem definicji przypadku
odry: kryteria kliniczne spełnia każda osoba, u której
występuje gorączka oraz wysypka plamisto-grudkowa,
oraz co najmniej jedno z następujących trzech kryteriów: kaszel, nieżyt śluzowy nosa, zapalenie spojówek.
Kryteria laboratoryjne opierają się na spełnieniu co najmniej jednego z następujących czterech kryteriów:
-- izolacji wirusa odry z materiału klinicznego,
-- wykrycia kwasu nukleinowego wirusa odry
w materiale klinicznym,
-- wykazania obecności swoistych przeciwciał przeciw wirusowi odry w surowicy krwi lub ślinie,
charakterystycznych dla ostrej infekcji (IgM),
-- wykrycia w materiale klinicznym antygenu
wirusa odry metodą immunofluorescencji bezpośredniej (DFA) z użyciem swoistych przeciwciał monoklonalnych odry. W interpretacji
269

Joanna Bogusz, Iwona Paradowska-Stankiewicz
(DFA) using specific monoclonal antibodies. The
interpretation of laboratory tests results should
take into account previous measles vaccination. If
a person has recently been vaccinated, it must be
examined if there is a wild-type infection.
Epidemiological criteria are met at the time of
establishing an epidemiological link involving the
transmission of infection from person to person.
Applied case classification:
A. A possible case - every person who meets clinical
criteria.
B. Probable case - each person meeting clinical and
epidemiological criteria.
C. Confirmed case - every person who has recently
been vaccinated against measles and meets
clinical and laboratory criteria. In case of recent
vaccination: any person who has been detected in
a wild-type measles virus (10).

wyników testów laboratoryjnych należy wziąć
pod uwagę przebyte szczepienie przeciw odrze.
Jeżeli dana osoba została zaszczepiona niedawno, należy zbadać, czy doszło do zakażenia dzikim wirusem.
Kryteria epidemiologiczne spełnione są w momencie stwierdzenia powiązania epidemiologicznego
polegające na przeniesieniu zakażenia z człowieka na
człowieka.
Stosowana klasyfikacja przypadków :
A. Przypadek możliwy- każda osoba spełniająca kryteria kliniczne.
B. Przypadek prawdopodobny - każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne.
C. Przypadek potwierdzony - każda osoba, która
w ostatnim czasie nie była szczepiona przeciw odrze oraz spełnia kryteria kliniczne i laboratoryjne.
W razie niedawnego szczepienia: każda osoba,
u której wykryto dziki szczep wirusa odry (10).

RESULTS

WYNIKI

Epidemiological situation of measles in 2016.

Sytuacja epidemiologiczna odry w roku 2016.

The epidemiological situation of measles in 2016
as compared to the previous year was characterized by
a significant increase in the number of cases (3-fold
increase). In 2016, a total number of reported cases and
suspected cases of measles was 133 (incidence 0.35
per 100,000) were registered in Poland. Measles cases
were registered in 4 voivodeships (Tab. I). The highest
number of cases occurred in Lubelskie voivodeships
(73 cases in each, incidence respectively 3.42 per
100,000) and Mazowieckie voivodeships (30 cases
in each, incidence respectively 0.56 per 100,000).
In 2016, 9 measles outbreaks were reported in four
voivodeships (the biggest one in Lubelskie - 54 people,
which is 40.6% registered cases in 2016). In total, 120
cases were registered in outbreaks.
The highest incidence rate was observed among
children under 5 years of age (4.2 per 100,000) and
among children aged 5-9 years (1.4 per 100,000).
Based on data from individual reports of cases, of 133
measles cases registered in 2016, 91 patients (68%)
were unvaccinated, 4 patients (3 %) vaccinated in
accordance with the current vaccination calendar. For
13 cases (9.8%) vaccination status was unknown.
In 2016, 93 cases of all registered ones (69.9 %)
were hospitalized. Complications occurred in 12
patients (9%), including 7 measles cases diagnosed
with pneumonia. No deaths from measles were
reported.

Sytuacja epidemiologiczna odry w 2016 r. w porównaniu do roku poprzedniego, charakteryzowała
się znacznym wzrostem liczby zachorowań (3-krotny
wzrost). W Polsce w 2016 r. odnotowano 133 przypadki zachorowań na odrę, zapadalność 0,35 na 100 000
ludności (w 2015 r. zarejestrowano 48 przypadków,
zapadalność 0,12 na 100 000 ludności).
Zachorowania na odrę odnotowano w 9 województwach (Tab.1). Najwięcej zachorowań wystąpiło
w województwie lubelskim (73 zachorowania, zapadalność 3,42 na 100 000) oraz mazowieckim (30 zachorowań, zapadalność 0,56). W 2016 r. wystąpiło 9
ognisk, na terenie 4 województw (lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego). Największe ognisko było w województwie lubelskim – 54
osoby (40,6% wszystkich zgłoszonych przypadków).
W ogniskach odnotowano 120 zachorowań.
Najwyższą zapadalność odnotowano wśród dzieci
z grupy wieku 0-4 lata (4,2 na 100 000) oraz wśród
dzieci 5-9 lat (1,4 na 100 000). Analiza danych pochodzących z indywidualnych zgłoszeń wskazywała, ze
wśród 133 chorych 91 (68%) stanowiły osoby nieszczepione, 4 (3,0%) osoby zaszczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień oraz 13 (9,8%)
o nieznanym statusie zaszczepienia. Hospitalizowanych było 93 (69,9%). Odnotowano 12 (9%) różnych
powikłań w przebiegu choroby, w tym 7 w postaci
zapalenia płuc. W 2016 roku nie odnotowano zgonu
z powodu odry.
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Table I. Measles in Poland during 2008-2016. Number of suspected and confirmed cases and incidence per 100 000 population
by voivodeship
Tabela I. Odra w Polsce w latach 2008-2016. Liczba podejrzeń, potwierdzonych zachorowań i zapadalność na 100 000
ludności wg województw
Median 2008 - 2012
suspected cases
Voivodeship
number

incidence
per 100
000

2015

mesasles cases
number

suspected cases

incidence
per 100
000

number

2016
mesasles cases

incidence
per 100
000

number

suspected cases

incidence
per 100
000

number

mesasles cases

incidence
per 100
000

number

incidence
per 100
000

POLSKA

127

0.33

70

0.18

133

0.35

48

0.12

148

0.37

133

0.35

1. Dolnośląskie

13

0.45

14

0.49

9

0.31

4

0.14

2

0.06

1

0.03

2. Kujawsko-pomorskie

6

0.29

2

0.10

4

0.19

1

0.05

4

0.19

1

0.05

3. Lubelskie

7

0.32

7

0.32

0

0.00

0

0

73

3.42

73

3.42

4. Lubuskie

1

0.10

1

0.10

1

0.1

0

0

1

0.10

0

0.00

5. Łódzkie

5

0.20

2.5

0.10

2

0.08

0

0

0

0.00

0

0.00

6. Małopolskie

7

0.21

3

0.09

18

0.53

11

0.33

3

0.06

2

0.06

7. Mazowieckie

22

0.42

10

0.19

27

0.50

8

0.15

35

0.60

30

0.56

8. Opolskie

2

0.20

3

0.29

3

0.30

1

0.1

0

0.00

0

0

9. Podkarpackie

4

0.19

3

0.40

3

0.14

1

0.05

3

0.14

0

0

10. Podlaskie

1

0.08

0

0.00

2

0.17

1

0.08

22

1.85

22

1.85

11. Pomorskie

1

0.04

1

0.04

4

0.17

1

0.04

0

0.00

0

0.00

12. Śląskie

10

0.22

5

0.11

21

0.46

2

0.04

2

0.04

1

0.02

13. Świętokrzyskie

1

0.08

1

0.08

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Warmińsko-mazurskie

1

0.07

1

0.07

2

0.14

0

0

0

0.00

0

0

15. Wielkopolskie

11

0.32

9

0.27

16

0.46

7

0.2

2

0.06

2

0.06

16. Zachodniopomorskie

2

0.09

1

0.06

21

1.23

11

0.64

1

0.06

1

0.06

Vaccinations against measles in 2016.

Wykonawstwo szczepień przeciw odrze w 2016 roku.

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
2016, Poland maintained a high vaccination coverage
of children. As of 31st December 2016, vaccination
coverage of children and youth aged 2-11 years ranged
from 77.4% do 99.4% (primary vaccination in children
born in 2009-2015) and from 74.9% do 97.2% (booster
dose in children born in 2003-2007) (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 2015 and 2016 vaccinated with
trivalent vaccine against measles, mumps and rubella
(77.4% in Poland).

Od 2005 r. 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 2016 roku utrzymano wysoki stan zaszczepienia dzieci. W dniu 31 grudnia 2016 r. stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 11 lat był w granicach
od 77,4% do 99,4% (szczepienie podstawowe, roczniki
2009-2015) oraz od 74,9% do 97,2% (szczepienie przypominające, roczniki 2003-2007) (Tab. II). Od kilku lat
utrzymują się międzywojewódzkie różnice w wykonawstwie szczepień podstawowych u dzieci w 13-15
miesiącu życia. W 2016 r. odsetek dzieci z roczników
2015 oraz 2016, objętych szczepieniem podstawowym
szczepionką MMR wynosił 77,4% w skali kraju.

Measles Elimination Program implementation status in 2016.

Realizacja Programu Eliminacji Odry w Polsce
w 2016 roku.

WHO European Region measles elimination
strategy requires maintaining a sensitive and timely
surveillance of measles and measles compatible cases,
with serologic testing of at least one suspect case per

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 mieszkań271
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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 2016,
the number of reported suspected measles cases was
higher than in 2015, with a total of 148 cases and
suspected cases of measles were reported in Poland
which constitutes 56% of the expected reports and
shows a low sensitivity of surveillance system (Fig. 1).

ców. W miarę upływu czasu spadkowi liczby potwierdzonych zachorowań towarzyszyć powinien wzrost
liczby zgłaszanych i weryfikowanych laboratoryjnie podejrzeń. W Polsce w roku 2016 liczba podejrzeń w kierunku odry była wyższa niż w roku 2015, w całym kraju
zgłoszono ogółem 148 zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę. Stanowi to tylko 56% oczekiwanych
zgłoszeń i świadczy o niedostatecznej czułości systemu
nadzoru (Ryc. 1).

Table II. Number and percentage of children vaccinated against measles in Poland 2016 according to birth year (primary
and booster vaccinations)*
Tabela II. Liczba i odsetek dzieci zaszczepionych przeciw odrze w Polsce w 2016 wg roku urodzenia (pierwsza i druga dawka)
As of 31th December
2012
Year of
birth

As of 31th December
2013

number

%
of children
vaccinated

number

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

404 820
395 336
318 126
x
x
x
x

98.9
97.9
83.6
x
x
x
x

405 744
398 282
370 876
314 402
x
x
x

2003
2004
2005
2006
2007
2008

255 409
333 594
344 882
x
x
x

98.4
98.6
98.4
x
x
x

260 467
309 837
343 371
x
x
x

%
of children
vaccinated

As of 31th December
2014
number

Primary dose
99.1
404 026
98.7
399 431
97.5
374 312
82.8
368 575
x
287 371
x
x
x
x
Booster dose
77.3
274 886
93.2
316 426
98.6
270 535
x
x
x
x
x
x

Along with a reliable evidence of the elimination
of indigenous measles, efficient detection of the
disease 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 2016,
similarly to previous years, surveillance of measles
suspected cases in the country was uneven. There was
not 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 voivodeship:
lubelskim (73 reports,incidence 3.42/100,000),
podlaskim (22 reports, incidence 1.85/100,000) (Tab.1).
Number of serological tests performed in suspected
measles cases in 2016 was higher than in the previous
year. Of 148 recorded cases and suspected cases
of measles, 109 (73.6%) were diagnosed with IgM
ELISA test and were performed in the WHO reference
laboratory in the Department of Virology NIPH – NIH.
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As of 31th December
2015

As of 31th December
2016

%
of children
vaccinated

number

%
of children
vaccinated

number

%
of children
vaccinated

99.4
99.1
98.7
97.5
82.8
x
x

404 310
398 001
375 672
373 059
347 449
285 343
x

99.4
99.1
98.8
98.2
96.3
77.9
x

404 410
397 686
374 750
374 596
351 974
350 451
283 040

99.4
99.2
99
98.5
97.5
95.5
74.9

81.8
95.3
77.7
x
x
x

297 083
319 125
327 171
257 839
x
x

88.9
96.2
94.1
71.5
x
x

320 030
327 583
334 162
336 060
282 160
x

97.2
97.3
96.3
93.4
74.9
x

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 eliminacji rodzimych
zachorowań na odrę spodziewanej w najbliższych latach,
jak również sprawne wykrywanie zachorowań zawlekanych z innych krajów. Tak, jak w latach ubiegłych, w 2016
roku nadzór nad podejrzeniami odry w skali kraju był nierównomierny. W 2016 r. tylko w województwach: lubelskim (73 zgłoszenia, 3,42/100 000 osób) oraz podlaskim
(22 zgłoszenia, 1,85/100 000 osób) zgłoszono oczekiwaną
liczbę przypadków podejrzanych (według WHO powinno
być zgłoszone rocznie 1 podejrzenie na 100 000 mieszkańców w danym województwie)(Tab. I).
Liczba wykonanych badań serologicznych w przypadkach podejrzenia zachorowania na odrę w roku
2016 była wyższa niż w 2015 roku. Na ogólną liczbę
148 zachorowań i podejrzeń zachorowania badanie serologiczne w klasie IgM wykonano w 109 przypadkach
(73,6%). Wszystkie badania wykonano w laboratorium
referencyjnym w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH.

Ryc. 1. Sprawność nadzoru epidemiologicznego nad odrą w Polsce w latach 2007-2016.

Measles in Poland
in 2016surveillance performance in Poland 2007-2016.
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Odra w Polsce w 2016 roku

300
46%

Number of cases

250

76%
39%

200

67 %

150
100

38%

56 %

16%
10%

50
0

47%

33%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Year
Confiderm cases

Suspected cases

%

Indicator of surveillance

Fig 1. Measles surveillance performance in Poland 2007-2016.
Ryc. 1. Sprawność nadzoru epidemiologicznego nad odrą w Polsce w latach 2007-2016.

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 3
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
2016 is observed on 9 days.
CONCLUSIONS
Despite the increase in the incidence of measles
in 2016, compared to 2015, the number of registered
suspicions of measles continues to be too low to the
expected number.
In order to improve the quality of measles
surveillance in Poland, it is advisable to promote
a program for the elimination of measles among
doctors and information on the plan and the degree
of program implementation as well as on the current
epidemiological situation of the disease in Poland.
The necessity to document and laboratory
confirmation of all cases and suspected measles cases,
including information about the role of the reference
laboratory in the implementation of the program and
the possibility of performing free serological tests,
should also be underlined.

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 3 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 od 7 do 45 dni. Najwyższe
miano obserwowane jest 8 dnia. Mediana liczby dni,
które upłynęły od wystąpienia wysypki do pobrania
próbki krwi wyniosła w 2016 r. 9 dni.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Pomimo wzrostu liczby zachorowań na odrę
w 2016 roku, w porównaniu z rokiem 2015 nadal liczba zarejestrowanych podejrzeń zachorowania na odrę
pozostaje zbyt niska do oczekiwanej liczby.
W celu poprawy jakości nadzoru nad odrą w Polsce celowe jest propagowanie programu eliminacji odry
wśród lekarzy i informacji na temat planu i stopnia realizacji programu oraz na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej choroby w Polsce. Podkreślać należy
także konieczność dokumentowania i laboratoryjnego
potwierdzania wszystkich przypadków zachorowań
i podejrzeń zachorowań na odrę, z uwzględnieniem informacji o roli laboratorium referencyjnego w realizacji
programu i o możliwości wykonywania bezpłatnych badań serologicznych.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Rubella is the disease subject to the elimination programme coordinated by the World
Health Organization (WHO). Generally, rubella is an infection of mild course among children but in the case
of pregnant women, who are not immunized, the probability of the occurrence of severe congenital abnormalities (congenital rubella syndrome) may amount to 95%. The strategy of the countries belonging to the WHO
European Region is directed to the interruption of the rubella virus transmission in the environment in order to
prevent the cases of congenital rubella syndrome (CRS).
OBJECTIVES. The aims of the present article are to analyze the epidemiological situation of rubella in Poland
in 2016 and to discuss the rubella vaccination coverage.
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation of rubella in Poland was analyzed on the basis
of publications: “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2016” and “Vaccinations in Poland in 2016”.
RESULTS. In 2016, there was a decrease in the number of rubella cases - with registered 1 105 cases (in 2015
– 2 027 cases) - and a decline in incidence (from 5.3 per 100 000 to 2,9). The highest incidence rate, regardless
of gender and the environment, was observed among children aged 0-4 years (27.9 per 100,000). The incidence
of rubella in boys and men was identical 2.9. In 2016, no cases of congenital rubella syndrome were registered.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. In 2016, there was a decrease in the number of rubella cases. In Poland
Rubella is reported exclusively on the basis of the clinical picture. The proportion of laboratory tests confirming/
excluding rubella infection is still very low in Poland.
STRESZCZENIE
WSTĘP. Różyczka od 2004 r. objęta jest programem eliminacji koordynowanym przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO). Eliminacja różyczki w kraju możliwa jest pod warunkiem osiągnięcia minimum 95% poziomu zaszczepienia populacji, monitorowania sytuacji epidemiologicznej: rejestrowania wszystkich podejrzeń
różyczki oraz prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium Referencyjnym WHO. Funkcję tę pełni
Zakład Wirusologii (NIZP-PZH).
CEL PRACY. Celem pracy jest analiza sytuacji epidemiologicznej różyczki w Polsce w 2016 r. z oceną stanu
zaszczepienia przeciw różyczce oraz stopnia realizacji programu eliminacji różyczki WHO w Polsce.
MATERIAŁ I METODY. Analizę sytuacji epidemiologicznej różyczki w Polsce przeprowadzono na podstawie zagregowanych zgłoszeń podejrzeń zachorowań na różyczkę nadesłanych do NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno – epidemiologiczne, danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku”
oraz ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2016 roku”.
WYNIKI. W 2016 r. zarejestrowano 1 105 przypadków różyczki, tj. dwukrotnie mniej niż w 2015 r. (2 027
przypadków), oraz spadek zapadalności do 2,9 na 100 tys. tj. 2-krotnie mniej niż w 2015 r. (5,3 na 100 tys.). Najwyższą zapadalność, niezależnie od płci i środowiska, odnotowano w grupie wieku 0-4 lata (27,9 na 100 tys.).
Zapadalność na różyczkę chłopców i mężczyzn była taka sama: 2,9. W 2016 r. nie zanotowano przypadków
zespołu różyczki wrodzonej.
*Article was written under the task No.6/EM.1/2017 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM.1/2017
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W 2016 r. w Polsce odnotowano spadek liczby zachorowań na różyczkę.
Różyczka jest rejestrowana na podstawie rozpoznań klinicznych, bez wymaganego potwierdzenia laboratoryjnego, co skutkuje zgłaszaniem wielu chorób wysypkowych jako różyczki.
Słowa kluczowe: różyczka, epidemiologia, Polska 2016 rok
INTRODUCTION

WSTĘP

Since 2004, Poland has been participating in
the Rubella Elimination Program, coordinated
by the World Health Organization (WHO)(1-2).
This seemingly mild childhood disease in the case
of infection of an pregnant woman may result in
a probability of up to 95% of congenital fetus defects
(congenital rubella), the severity of which depends
on the week of pregnancy in which the virus came
into contact (3). The efforts of countries belonging
to the WHO European region aimed at stopping the
transmission of rubella virus in the environment are
aimed at preventing cases of congenital rubella in
children. The strategic plan for 2005-2010 among the
basic requirements for eliminating rubella suggested
maintaining a high (≥95%) level of immunization of
the general population with at least one dose of rubella
vaccine (1-2). In Poland, vaccination against rubella
until 2003 was directed only at women, what is the
reason for the higher incidence of men’s rubella and
the transmission of infection (4-6).

Różyczka od 2004 r. jest objęta programem eliminacji koordynowanym przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO) (1-2). Ta z pozoru łagodna choroba
wieku dziecięcego w przypadku zakażenia nieuodpornionej ciężarnej spowodować może z prawdopodobieństwem sięgającym do 95% wady wrodzone
płodu (różyczka wrodzona), których ciężkość uzależniona jest od tygodnia ciąży, w którym doszło do
kontaktu z wirusem (3). Wysiłki państw należących
do regionu europejskiego WHO ukierunkowane na
przerwanie transmisji wirusa różyczki w środowisku,
mają na celu zapobieganie przypadkom różyczki wrodzonej u dzieci. Plan strategiczny na lata 2005-2010
wśród wymagań podstawowych służących eliminacji
różyczki sugerował utrzymanie wysokiego (≥95%)
poziomu uodpornienia populacji ogólnej przynajmniej jedną dawką szczepionki przeciw różyczce (12). W Polsce szczepienia przeciw różyczce do roku
2003 skierowane były jedynie do kobiet, w czym upatruje się przyczynę wyższej zapadalności na różyczkę
mężczyzn i możliwości transmisji zakażenia (4-6).

OBJECTIVES
The aim of the work is to assess the
epidemiological situation of rubella in Poland in 2016
and its comparison to previous years, including the
status of vaccination against rubella.
MATERIAL AND METHODS
The analysis of the Polish rubella epidemiological
situation in 2016 was based on a review of data from
the bulletin “Infections deseases in Poland in 2016” (7)
and the analysis of the population immunization was
made on the basis of data from the bulletin “Protective
Vaccination in Poland’ in 2016 “(8). The accepted
case classification for rubella is in accordance with
the definition of the case announced by the European
Commission in the decision of 28 April 2008, amending
Decision 2002/253 / EC and introducing rubella to
routine surveillance in Poland in 2009 (9-10).
RESULTS
Epidemiological situation of rubella in 2016.
In 2016, 1 105 cases of rubella were registered in
Poland - incidence 2.9/100 000, three times lower
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CEL PRACY
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej różyczki w Polsce w 2016 roku oraz jej porównanie do lat poprzednich z uwzględnieniem stanu zaszczepienia przeciw różyczce.
MATERIAŁ I METODY
Analizę sytuacji epidemiologicznej różyczki
w Polsce w 2016 roku przeprowadzono na podstawie
danych pochodzących z rocznego biuletynu ,,Choroby
zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku”(7). Analizę
stanu uodpornienia populacji w roku 2016 przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z rocznego
biuletynu ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2016
roku” (8). W pracy wykorzystano klasyfikację przypadku zachorowania na różyczkę zgodną z definicji
przypadku, ogłoszoną przez Komisję Europejską (decyzja z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniającą decyzję
2002/253/EC) i przyjętą do rutynowego nadzoru od
2009 roku w Polsce (9-10).

Rubella in Poland in 2016

Różyczka w Polsce w 2016 roku

in comparison to the previous year (5.3 per 100
000) (Tab. I). In 2016, no cases of congenital rubella
syndrome were registered. Seasonality of rubella
in 2016 was similar to the seasonality observed in
previous years. Most cases were registered in the first
quarter of the year.
The largest incidence in 2016 occurred in
Małopolskie voivodeship (4.4 per 100,000 population),
and it was 2 times higher than incidence of all cases
registered in Poland (2.9). The lowest incidence
– 1.3 per 100,000 - was noted in Świętokrzyskie
voivodeship. The incidence in 2016 was lower than
median incidence in 2009-2013 (Tab. I).
As in previous years (2010-2016), in 2016 the
incidence of rubella in girls and women (2.9 per
100,000) was the same incidence in boys and men
(2.9) (Tab. II). In other age groups, especially among
adults in aged 20 to 44 years, a higher incidence was
observed among women.

WYNIKI
Sytuacja epidemiologiczna różyczki w Polsce
w 2016 roku. W 2016 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 1 105 zachorowań na różyczkę z zapadalnością 2,9
na 100 000 mieszkańców, niższą dwukrotnie od zapadalności w 2015 r. (5,3/100 000) oraz od mediany zapadalności w latach 2009-2015 (Tab.I). W roku 2016 nie
zarejestrowano przypadków zespołu różyczki wrodzonej. W 2016 r. sezonowość różyczki była zbliżona do
sezonowości w latach poprzednich. Najwięcej przypadków zarejestrowano w pierwszym kwartale roku.
W 2016 r. najwyższa zapadalność wystąpiła w województwie małopolskim (4,4/100 000) i była znacznie
wyższa od zapadalności ogólnej w Polsce (2,9). Natomiast najniższą zapadalność zarejestrowano w woj.
łódzkim oraz świętokrzyskim (1,3). Zapadalność na
różyczkę w 2016 roku była kilkakrotnie niższa od mediany wyliczonej za lata 2009-2013 (Tab. I).

Table I. Rubella in Poland 2009-2016. Number of cases and incidence per 100 000 population by voivodeship
Tabela I. Różyczka w Polsce w latach 2009-2016. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg województw
Median
2009-2013

Voivodeships

POLAND

2015

2016

Number

Incidence per
100 000

Number

Incidence per
100 000

Number

Incidence per
100 000

6 263

16.3

2 027

5.3

1 105

2.9

1.

Dolnośląskie

527

18.1

134

4.6

65

2.2

2.

Kujawsko-pomorskie

323

15.4

143

6.8

59

2.8

3.

Lubelskie

278

12.9

76

3.5

40

1.9

4.

Lubuskie

201

19.9

99

9.7

47

4.6

5.

Łódzkie

243

9.6

58

2.3

32

1.3

6.

Małopolskie

389

11.8

172

5.1

150

4.4

7.

Mazowieckie

323

6.1

329

6.2

157

2.9

8.

Opolskie

389

37.7

48

4.8

25

2.5

9.

Podkarpackie

364

17.1

80

3.8

60

2.8

10.

Podlaskie

91

7.7

53

4.5

33

2.8

11.

Pomorskie

238

10.7

97

4.2

78

3.4

12.

Śląskie

648

14.0

232

5.1

155

3.4

13.

Świętokrzyskie

107

8.4

54

4.3

16

1.3

14.

Warmińsko-mazurskie

146

10.1

70

4.9

31

2.2

15.

Wielkopolskie

441

12.8

237

6.8

96

2.8

16.

Zachodniopomorskie

287

16.7

145

8.5

61

3.6

Differences were in particular age groups. The
highest prevalence of men’s incidence in comparison
with the incidence of women was recorded in the age
groups of 10-14 years (respectively 4,1 vs. 3,6 per
100,000) (Tab. II).

Natomiast inaczej niż w latach wcześniejszych
(2010- 2015), w 2016 r. zapadalność kobiet i mężczyzn
była taka sama (2,9/100 000) (Tab. II). Różnice były
w poszczególnych grupach wieku. Największą przewagę zapadalności mężczyzn w porównaniu z zapadalnością kobiet odnotowano w grupach wieku 10-14 lat
(odpowiednio 4,1 vs. 3,6 na 100 000) (Tab. II).
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Table II. Rubella in Poland 2016. Number of cases, incidence per 100 000 population, and percentage of cases by age,
gender and location (urban/rural)
Tabela II. Różyczka w Polsce w 2016 r. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i udział procentowy wg
wieku, płci i środowiska
Gender
Age
(years)

Environment

males
Number
of cases

women

Incidence
per
100 000

Number
of cases

urban

Incidence
per
100 000

Number
of cases

total

rural areas

Incidence
per
100 000

Number
of cases

Incidence
per
100 000

Number
of cases

Incidence
per
100 000

0-4

282

29.2

257

28.1

306

27.9

233

29.7

539

28.6

0

80

42.7

75

42.3

91

42.3

64

42.7

155

42.5

1

74

38.7

80

44.2

91

41.7

63

40.9

54

41.3

2

45

23.5

29

16.0

41

18.9

33

21.2

74

19.9

3

43

22.0

36

19.5

45

20.4

34

21.3

79

20.8

4

40

19.8

37

19.4

38

16.7

39

23.6

77

19.6

5-9

146

13.7

146

14.5

141

12.0

151

16.9

292

14.0

5

40

19.2

36

18.3

37

15.8

39

22.8

76

18.7

6

38

17.5

31

15.0

34

14.0

35

19.4

69

16.3

7

29

13.1

33

15.6

28

11.4

34

18.3

62

14.3

8

23

10.8

22

10.8

23

9.8

22

12.1

45

10.8

9

16

7.9

24

12.5

19

8.7

21

12.1

40

10.2

10 - 14

38

4.1

32

3.6

37

3.8

33

4.0

70

3.9

15 - 19

23

2.3

20

2.1

22

2.1

21

2.3

43

2.2

20 - 24

13

1.1

22

1.9

21

1.7

14

1.3

35

1.5

25 - 29

11

0.8

32

2.3

29

1.8

14

1.2

43

1.5

30 - 34

13

0.8

22

1.4

25

1.2

10

0.8

35

1.1

35 - 39

2

0.1

14

0.9

13

0.7

3

0.3

16

0.5

40 - 44

5

0.4

8

0.6

7

0.4

6

0.5

13

0.5

45 - 49

2

0.2

4

0.3

5

0.4

1

0.1

6

0.3

50 - 54

0

0.0

1

0.1

1

0.0

0

0.0

1

0.0

55 - 59

1

0.1

5

0.3

3

0.2

3

0

6

0.2

60-64

3

0.2

1

0.1

2

0.0

2

0.2

4

0.1

65-74

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

75+

0

0.0

2

0.1

0

0.0

2

0.2

2

0.1

Total

539

2.9

566

2.9

612

2.6

493

3.2

1 105

2.9

Of the total number of rubella cases reported
in 2016, 81.5% involved children and young people
under the age of 15 (including: 44.2% children aged
0-4 years and 29.8% - aged 5-9 years and 7.5% - aged
10-14 years) (Tab. II).
The incidence in the cities varied in 2016 from
2.4 per 100,000 population in the largest cities
with population of ≥ 100,000 to 3.0 in cities with
population less than 20,000 population (Tab. III). The
incidence of rubella in rural areas (2.6/100,000) was
lower than the incidence in the villages (3.2/100,000).
Despite lower overall incidence in the cities, among
children aged 0-4 years, as in the previous years,
higher incidence was reported in the cities
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Z ogółu zgłoszonych zachorowań na różyczkę
w 2016 r., 81,5 % dotyczyło dzieci i młodzieży do 15 r.
życia (w tym udział zachorowań w grupie 0-4 wynosił
44,2%; 5-9 – 29,8%; 10-14 – 7,5%) (Tab. II). W 2016 r.
zapadalność na różyczkę w miastach wahała się od 2,4
na 100 000 ludności w miastach ≥ 100 tys. mieszkańców, do 3,0 w miastach liczących poniżej 20 tys. mieszkańców (Tab. II). Ogólnie zapadalność w miastach (2,6
/ 100 000) była niższa od zapadalności na wsi (3,2).
Pomimo niższej ogólnej zapadalności w miastach, zapadalność dzieci w grupie wieku 0-4 lata, podobnie jak
w roku 2015 była wyższa w miastach. W 2016 r. hospitalizowano z powodu różyczki tylko 6 osób (0,54%)
– w 2015 r. hospitalizowano 8 osób (0,4%). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 roku
nie zarejestrowano zgonów z powodu różyczki.

Rubella in Poland in 2016

Różyczka w Polsce w 2016 roku

Table III. Rubella in Poland 2016. Number of cases and incidence per 100 000 population by immunisation
status and age group
Tabela III. Różyczka w Polsce w 2016 r. Zachorowania
i zapadalność na 100 000 ludności wg stanu
zaszczepienia przeciw różyczce i wieku
Vaccinated
Age

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-14
15 +
Total

Number of
Cases
vaccinated
.
285 336
358 242
375 064
375 678
401 212
405 625
402 854
378 701
362 581
1 700 582
.
.

0
0
80
53
66
58
50
50
37
33
60
49
594

Not vaccinated

No
data

Number of
no vacCases Cases
cinated
.
148
7
81 258
62
12
13 485
7
4
7 112
7
6
4 785
10
9
3 752
9
9
1 852
8
11
1 458
5
7
1 585
5
3
752
4
3
7 985
7
3
.
86
69
.
368
143

In 2016, only 6 persons was hospitalized due to
rubella, i.e. 0.54% of all reported patients - in 2015
there was 8 patients (0.4%). According to preliminary
data of the Central Statistical Office, there were no
deaths from rubella recorded in 2016.
Rubella should be based on the result of the
laboratory testing. According to the case definition,
to confirm a rubella case, there is requirement to carry
out more specific virological tests, including virus
isolation, PCR, or demonstrate a significant increase in
IgG antibodies in serum or saliva (5). 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 2016. In Poland, confirmation of clinical
diagnosis of rubella with laboratory tests is still insufficient
and hinders the interpretation of the actual number of
cases and number of the vaccinated cases among them. In
2016, only 16 (1.4%) cases were classified as confirmed.
The remaining 98.6 % of cases (1089 cases) were reported
on the basis of clinical symptoms.
Vaccinations against rubella in 2016. Rubella
elimination requires at least 95% immunization coverage
(at least for 1 dose). In Poland, between 1987-2003,
the immunization calendar included vaccination only

Diagnostyka laboratoryjna różyczki. Prawidłowe
rozpoznanie różyczki powinno opierać się na objawach
klinicznych oraz wynikach badania laboratoryjnego.
Wymaga tego Program Eliminacji Różyczki w rejonie
europejskim, nadzorowany przez WHO. Według definicji przypadku, potwierdzony przypadek wymaga przedstawienia wyników badań wirusologicznych: badania
PCR lub izolacji wirusa i/lub wykazania znamiennego
wzrostu przeciwciał IgG w surowicy krwi lub ślinie (5).
Zgodnie ze strategią Programu Eliminacji Odry i Różyczki w Regionie Europejskim WHO, badanie laboratoryjne w kierunku różyczki można wykonać bezpłatnie
w laboratorium o charakterze referencyjnym w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH w Warszawie.
Czułość i swoistość rozpoznań różyczki w Polsce
w 2016 r. Czułość i swoistość rozpoznań różyczki od wielu
lat pozostaje na dość niskim poziomie, co utrudnia interpretację zachorowań wśród osób szczepionych oraz ocenę
rzeczywistej liczby zachorowań. W 2016 r. zaledwie 16
(1,4%) zachorowań zostało zakwalifikowanych jako przypadki potwierdzone. Pozostałe 98,6% (1089 zachorowań)
zgłoszono wyłącznie na podstawie objawów klinicznych.
Wykonawstwo szczepień przeciw różyczce i stan uodpornienia populacji w 2016 r. Eliminacja różyczki wymaga utrzymania 95% poziomu uodpornienia populacji
poprzez podanie chociaż 1 dawki szczepionki przeciw
różyczce. W Polsce w latach 1987-2003 szczepiono wyłącznie dziewczęta w 13 r.ż. Ten fakt przyczynił się pośrednio do wzrostu podatności na zachorowanie wśród
mężczyzn. Pod koniec 2003 roku do obowiązkowego kalendarza szczepień wprowadzono trójskładnikową szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. szczepionka MMR), zawierająca atenuowane szczepy wirusa odry,
świnki i różyczki. Aktualnie obowiązuje dwudawkowy
schemat szczepionki: dawka podstawowa w 13-14 miesiącu życia oraz uzupełniająca w 10 r. ż. (1-3). W 2016 r. odsetek dzieci w 3 roku życia zaszczepionych przeciw różyczce
zwiększył się o 1,0 % w porównaniu z ubiegłym rokiem
i wyniósł 99,2% w skali całego kraju (w poszczególnych
województwach wahał się od 98,8 w woj. lubuskim i śląskim do 99,8% w woj. świętokrzyskim). Odsetek dziewcząt w 13 roku życia zaszczepionych przeciw różyczce
wynosił w skali całego kraju 99,5%, a dziewcząt w 15. r.ż.
– 99,6% (4). W 2016 roku odsetek chorych na różyczkę,
u których brak było danych o szczepieniu był wyższy niż
w roku poprzednim i wynosił 33,3 % (Tab. III).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W Polsce jest wysoki odsetek zaszczepienia populacji przeciwko różyczce, co pozwala zapobiec pojawieniu
się zespołu różyczki wrodzonej. Mając na uwadze, że stan
zaszczepienia dziewcząt wciąż pozostaje poniżej 100%,
a także około 50% zakażeń wirusem różyczki przebiega
subklinicznie, wciąż występuje ryzyko zachorowania na
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of 13 year old girls. Thus, men remained susceptible.
At the end of 2003, MMR (measles, mumps, rubella)
vaccine was introduced in the vaccination schedule.
With this, the schedule regarding rubella vaccination
was changed to two doses of MMR, one received at
13-15 months of age, and another one at 10 years of
age (1-3). In 2016, rubella vaccine coverage among
children aged 3 years vaccinated increase by 1,0%
compared with previous year and was 99.2%. (ranged
from 98.8% in Lubuskie and Śląskie voivodeships
to 99.8% in Świętokrzyskie voivodeship). Vaccine
coverage among girls aged 13 years was 99.5% and
among girls aged 15 years - 99.6% (4). In 2016 the
percent of rubella cases who had no information about
vaccination status was similar in comparison to the
previous year and was 33.3% (Tab. III).
SUMMARY AND CONCLUSIONS
In Poland there is a high percentage of vaccination
of the population against rubella, which prevents the
emergence of congenital rubella syndrome. Bearing
in mind that the girls state of vaccination still remains
below 100%, as well as about 50% of rubella virus
infections, subclinically, the risk of developing rubella
for women of childbearing age and the occurrence of
congenital rubella syndrome in newborns still occurs.
In 2016, only 1.4% of cases of rubella were
confirmed by laboratory tests. The situation needs
changing. Poland’s participation in the Rubella
Elimination Program obliges to confirm clinical
diagnoses with laboratory tests. In addition, the lack of
information on the state of vacination of people with
rubella in a large percentage, hinders the analysis of the
impact of vaccination on the change of epidemiological
indicators of rubella in Poland and the assessment of
the effectiveness of vaccination.
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ABSTRACT
BACKGROUND. Vaccination against mumps from 2003 is mandatory in Poland and given as two dose scheme
with MMR vaccine (mumps, measles, and rubella). Earlier this vaccination was only recommended. Despite
observed decline in mumps incidence for over a decade which is a result of conducted vaccinations, mumps is
still a common disease among the children.
AIM. To assess epidemiological situation of mumps in Poland in 2016, including vaccination coverage in Polish
population, in comparison to previous years.
METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory surveillance system
and published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2016” and “Vaccinations
in Poland in 2016”.
RESULTS. In total, there were 1 978 mumps cases registered in Poland in 2016. Incidence of mumps was 5.1
per 100,000 and it was lower in comparison with 2015. The highest incidence (7.0 per 100 000) was registered
in Opolskie voivodeship and the lowest (2.9) – in Podkarpackie voivodeship. The highest incidence rate was
observed among children aged 5 years (46.9 per 100 000). Incidence in men (6.2 per 100 000) was higher than
in women (4.1). In 2016, 37 people were hospitalized due to mumps. Vaccination coverage of children aged 3
years in Poland in 2016 was 96,0% and it was lower by 0.3% in comparison with year 2015.
CONCLUSIONS. Systematic execution of mumps vaccination in accordance with the National Immunisation
Programme resulted in a significant decrease in the number of registered cases. Due to the high vaccination
coverage further decline in the number of cases is expected.
Key words: mumps, epidemiology, Poland, 2016
STRESZCZENIE
WSTĘP. Od 2003 roku szczepienia przeciw śwince są obowiązkowe, wykonywane według dwudawkowego
schematu. Stosowana jest szczepionka skojarzona MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce). Wprowadzenie
obowiązku szczepień umożliwiło obniżenie wskaźników epidemiologicznych świnki w okresie ostatnich 10 lat.
Pomimo to świnka wciąż jest chorobą często występującą w dzieciństwie.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce w 2016 roku w odniesieniu
do lat wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Analizy sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce w roku 2016 dokonano na podstawie interpretacji danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku” oraz ,,Szczepienia
ochronne w Polsce w 2016 roku”.
WYNIKI. W 2016 roku w Polsce zarejestrowano 1 978 zachorowań na świnkę. Zapadalność ogółem wyniosła
5,1 na 100 tys. mieszkańców i była nieco niższa w porównaniu z rokiem 2015. Najwyższą zapadalność 7,0 na
100 tys. mieszkańców zarejestrowano w województwie opolskim, a najniższą – 2,9 w woj. podkarpackim. Największa zapadalność (46,9/100 tys.) wystąpiła u dzieci w wieku 5 lat. Zapadalność mężczyzn (6,2/100 tys.) była
wyższa niż kobiet (4,1). W 2016 roku w Polsce z powodu świnki hospitalizowanych było 37 chorych, było to
*Article was written under the task No.6/EM.1/2017 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM.1/2017
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więcej niż w 2015 r. (12). Stan zaszczepienia przeciw śwince dzieci w 3 roku życia był mniejszy o 0,3% w porównaniu do 2015 roku i wynosił 96,0% w skali całej Polski.
WNIOSKI. Zachowanie wysokiego odsetka zaszczepionych dzieci przeciw śwince pozwoli na utrzymanie tendencji spadkowej zachorowań na świnkę w kolejnych latach.
Słowa kluczowe: świnka, nagminne zapalenie przyusznic, epidemiologia, Polska, 2016 rok
BACKGROUND

WSTĘP

Mumps is a viral infectious disease whose source
of infection is a sick man. The infection is transmitted
by droplet or by contact with objects contaminated
by the secretion from the throat of a sick person (1).
In Poland, compulsory vaccinations against mumps
started in 2003 (2-3).
Mumps were common before vaccination.
Epidemics occurred every 3-4 years (4). Vaccination
has eliminated this disease in many countries (5).
Every year, approximately 2 thousand registered in
Poland. cases of mumps, 50 times less than in 2004
(135 thousand cases) (6).
In 2016 according to the European Center for Disease
Control and Prevention (ECDC), 14 795 cases of mumps
were reported, the most diagnoses were in the Czech
Republic (5734), Spain (2616), Great Britain (999) (7).

Świnka (nagminne zapalenie ślinianek przyusznych) to wirusowa choroba zakaźna, której źródłem
zakażenia jest chory człowiek. Infekcja przenosi się
drogą kropelkową lub poprzez kontakt z przedmiotami skażonymi wydzieliną z gardła chorej osoby
(1). W Polsce szczepienia obowiązkowe przeciwko
śwince rozpoczęto w 2003 roku (2-3).
Zachorowania na świnkę były powszechne przed
wprowadzeniem szczepień. Epidemie występowały co
3-4 lata (4). W wielu krajach szczepienia spowodowały
wyeliminowanie tej choroby (5). Każdego roku w Polsce rejestrowane jest około 2 tyś. zachorowań na świnkę,
50-krotnie mniej niż w 2004 r. (135 tys. zachorowań) (6).
W 2016 r. według danych Europejskiego Centrum
ds. Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC) zgłoszono
14 795 zachorowań na świnkę, najwięcej rozpoznań
było w Czechach (5 734), Hiszpanii (2 616), Wielkiej
Brytanii (999) (7).

AIM
The aim of the work is to analyze the epidemiological
indicators of mumps in Poland in 2016 as compared to
the situation in previous years.
METHODS
The analysis of the Polish mumps epidemiological
situation in 2016 was based on a review of data from
the bulletin “Infections deseases in Poland in 2016” (8)
and the analysis of the population immunization was
made on the basis of data from the bulletin “Protective
Vaccination in Poland’ in 2016 “(9). The accepted
case classification for mumps is in accordance with
the definition of the case announced by the European
Commission in the decision of 28 April 2008, amending
Decision 2002/253 / EC and introducing mumps to
routine surveillance in Poland in 2009 (10).
RESULS
Epidemiological situation of mumps in 2016. In 2016,
a total of 1 978 mumps cases were registered in Poland,
there were 230 less cases than in the previous year.
Mumps incidence was 5.1 per 100,000 and was lower
with the previous year. In 2016, the highest incidence
was observed in two voivodeships: Mazowieckie
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CEL PRACY
Celem pracy jest analiza wskaźników epidemiologicznych świnki w Polsce w 2016 roku w porównaniu
do sytuacji w latach poprzednich.
MATERIAŁ I METODY
Analizę sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce
w 2016 roku przeprowadzono w oparciu o dane z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016
roku” (8), zaś analizy stanu uodpornienia populacji dokonano na podstawie danych z biuletynu ,,Szczepienia
Ochronne w Polsce w 2016 roku” (9). Przyjęta klasyfikacja przypadku zachorowania na świnkę jest zgodna
z definicją przypadku ogłoszoną przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 28 kwietnia 2008 r., zmieniającą
decyzję 2002/253/EC i wprowadzającą świnkę do rutynowego nadzoru w Polsce w 2009 roku (10).
WYNIKI
Sytuacja epidemiologiczna świnki w Polsce
w 2016 r. W 2016 roku w Polsce zarejestrowano 1 978
zachorowań na świnkę, o 230 zachorowań mniej niż
w 2015 roku. Zapadalność ogółem wyniosła 5,1 na 100
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(269 cases), Ślaskie (293). The lowest incidence was
recorded in Warminsko-Mazurskie voivodeship (51). In
comparison with 2015 the number of cases decreased in
each voivodeships in Poland (Tab. 1).

tys. mieszkańców i była nieco niższa w porównaniu z rokiem 2015. W 2016 r. najwięcej zachorowań odnotowano w województwach: mazowieckim (269 przypadków)
oraz śląskim (293). Najmniej zachorowań zarejestrowano w województwie warmińsko-mazurskim (51). W porównaniu do 2015 roku, liczba przypadków zmniejszyła
się w poszczególnych województwach (Tab. I).

Table I. Mumps in Poland 2009-2016. Number of cases and incidence per 100 000 population by voivodeship
Tabela I. Świnka w Polsce w latach 2009-2016. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg województw
Median
2009-2013

Voivodeships
POLAND

2015

2016

Number

Incidence
per 100 000

Number

Incidence
per 100 000

Number

Incidence
per 100 000

2 754

7.2

2 208

5.7

1 978

5.1

1.

Dolnośląskie

158

5.4

99

3.4

109

3.8

2.

Kujawsko-pomorskie

80

8.6

190

9.0

104

5.0

3.

Lubelskie

141

6.6

134

6.3

108

5.1

4.

Lubuskie

108

10.6

70

6.9

66

6.5

5.

Łódzkie

163

6.5

94

3.8

103

4.1

6.

Małopolskie

221

6.6

92

5.7

208

6.2

7.

Mazowieckie

37

5.9

39

6.0

269

5.0

8.

Opolskie

93

9.3

71

7.0

70

7.0

9.

Podkarpackie

102

4.8

70

3.3

62

2.9

10.

Podlaskie

84

7.0

70

5.9

66

5.6

11.

Pomorskie

123

5.3

155

6.7

67

7.2

12.

Śląskie

386

8.4

302

6.6

293

6.4

13.

Świętokrzyskie

94

7.4

66

5.2

63

5.0

14.

Warmińsko-mazurskie

98

6.8

49

3.4

51

3.5

15.

Wielkopolskie

284

8.2

92

5.5

156

4.5

16.

Zachodniopomorskie

137

8.0

135

7.9

83

4.9

The highest number of mumps cases were recorded
in the first quarter of 2016 (676 cases, i.e. 34.2% of all
registered cases), the lowest in the third quarter (390
cases, i.e. 19.71% of all registered cases). It should be
noted that observation of the last tenth years confirms
the extension of the epidemic cycle of mumps, and
a progressive incidence decrease in all age groups. In
2016, as in the previous year, the highest number of
cases was recorded in children and teenagers aged ≤14
years – 1 200, i.e. 60.7% of the total number of cases.
Number of cases among children aged 5-9 years was
703, i.e. 35.5% of the total number of cases, (incidence
33.9 per 100,000). Number of cases in age groups 0-4
and 10-14 years were 316 (incidence 17.5 per 100,000,
16% of the total number of cases). In those over 50
years of age the incidence was less than 1 per 100,000
and cases in this age group accounted for 1% of the
total number of cases in 2016 (Tab. II).

Najwięcej zachorowań na świnkę zarejestrowano
w IV kwartale 2016 r. (676, tj. 34,2% wszystkich zachorowań), najmniej w III kwartale (390, tj. 19,71%).
Od 2004 roku widoczna jest tendencja spadku zapadalności na świnkę we wszystkich grupach wieku. Jest to
wynik wprowadzenia szczepień obowiązkowych przeciw śwince w Polsce w 2003 roku.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2016 roku najwięcej zachorowań zarejestrowano wśród dzieci i młodzieży w wieku do 14 roku życia – 1 200, tj. 60,7%
ogólnej liczby przypadków. Przeważały zachorowania
dzieci w grupie wieku 5-9 lat – 703, tj. 35,5% ogólnej liczby zachorowań (zapadalność 33,9 na 100 tys.).
W grupach wieku 0-4 i 10- 14 lat zarejestrowano odpowiednio 316 (zapadalność – 17,5 na 100 tys., 16,0%
ogólnej liczby zachorowań). U osób powyżej 50 roku
życia zapadalność wyniosła poniżej 1 na 100 tys. (Tab.
II).
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In 2016 there were 1161 cases of mumps recorded
among males (incidence 6.2 per 100,000) and 817 among
females (4.1 per 100 000). The incidence of mumps in
the cities (1165 cases, 5.0 per 100,000) was lower than in
rural areas (813, 5.3 per 100 000). The highest incidence
(5.5) was registered in the cities with population of 50-99
thous., the lowest incidence (4.8) was recorded in cities
with population 20 - 49 thous. Comparing rural areas with
the cities, incidence by age groups did not significantly
differ. The highest number of cases was registered in
November, October, December (234, 225 and 194,
respectively). In 2016, 37 people were hospitalized due to
mumps (25 people less than in 2015).
Vaccinations against mumps in 2016. In 2003,
vaccination against mumps (MMR vaccine against
measles, mumps and rubella) was introduced to
National Immunisation Programme as mandatory.
Until 2003, vaccination of children against mumps was
only recommended. According to the current National
Immunisation Programme, two doses of mumps vaccine
are given: first dose at 2 years of age (13-14 months)
and a second dose at 10 years of age. In 2016, mumps
vaccination coverage in children aged 3 years decrease
by 0.3% and reached 96.0% in the country. Among 1 978
registered in 2016 cases of mumps, 1 004 (50.7%) received
one dose of vaccination, 320 (16.2%) received two doses
and 453 (23.0%) were not vaccinated against mumps. In
201 patients (10.2%) vaccination status was unknown.
CONCLUSIONS
The introduction of compulsory vaccination against
mumps in 2003 (MMR vaccine) caused a fall in the
incidence of mumps, which has been present for more
than a decade. Despite the positive trend of a declining
number of cases in Poland, there are approximately
2,000 annually which proves further need to maintain
supervision over the performance of vaccination and
dissemination of knowledge about vaccination in society.
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Table II. Mumps in Poland 2016. Number of cases, incidence per 100 000 population in age groups.
Tabela II. Świnka w Polsce w 2016 r. Zapadalność na
100 000 ludności wg grup wieku.
2015
2016
Age
Incidence
Incidence
(years)
%
%
per 100 000
per 100 000
0-4
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19.6
26.4
25.1
0
2.5
0.4
2.7
0.5
1
10.8
0.8
10.7
2.0
2
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16.7
3.1
3
28.5
5.0
39.0
7.5
4
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8.3
60.3
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36.7
33.9
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7
40.9
7.7
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16.0
15 - 19
9.9
9.0
6.6
7.5
20 - 29
2.7
6.3
4.0
5.1
30 - 39
1.6
4.7
2.4
3.9
40+
0.8
6.1
5.0
6.9
Total
5.7
100.0
5.1
100.0

W 2016 roku częściej chorowali mężczyźni (1 161
zachorowań, zapadalność – 6,2/100 tys.) niż kobiety (817
przypadków, zapadalność - 4,1). Zapadalność na świnkę
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5,5/100 tys. mieszkańców zarejestrowano w miastach liczących 50-99 tys., najniższą – 4,8 odnotowano w miastach
liczących 20 - 49 tys. mieszkańców. Zapadalność w grupach wieku z uwzględnieniem środowiska zamieszkania
nie różniła się znacząco. Najwięcej zachorowań zarejestrowano w listopadzie, październiku i grudniu (odpowiednio
234, 225 i 194 przypadki). W 2016 roku z powodu świnki
hospitalizowano 37 osób (o 25 osób więcej niż w 2015 r.).
Szczepienia przeciw śwince w 2016 r. Obowiązkowe szczepienie przeciw śwince wprowadzono do Kalendarza Szczepień Ochronnych w Polsce w 2003 roku.
Stosowana jest szczepionka skojarzona przeciw odrze,
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wprowadzenie w 2003 roku obowiązkowych
szczepień przeciw śwince (szczepionka MMR) sprawiło spadek liczby zachorowań na świnkę, utrzymujący się od ponad dekady. Pomimo korzystnego trendu
malejącej liczby zachorowań, w Polsce corocznie występuje około 2 tyś. przypadków świnki, co świadczy
o dalszej konieczności utrzymania nadzoru nad wykonywaniem szczepień oraz rozpowszechnianie wiedzy
o szczepieniach w społeczeństwie.
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CHICKENPOX IN POLAND IN 2016*
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ABSTRACT
BACKGROUND. Chickenpox is a common disease in Poland. Annually, between 160,000 and 220,000 cases are
registered. On average, there is an increase in incidence every 4 years. Therefore, it is justified to use preventive
vaccination that effectively protects against infection. In Poland, since 2002, these are recommended vaccinations.
AIM. To assess the epidemiological situation of chickenpox in Poland in 2016. and a comparison with the
situation in previous years.
METHODS. Assessment of the epidemiological situation of chickenpox in Poland in 2016. was based on the
results of the analysis of aggregate data published in the annual bulletins: “Infectious diseases and poisoning in
Poland in 2016” and “Protective Vaccination in Poland in 2016. (Czarkowski MP, et al. Warsaw, NIZP-PZH,
GIS). In addition, the recommendations from the Protective Vaccine Program for 2016 were used.
RESULTS. In 2016, 160,707 cases of chickenpox were registered in Poland, 14.3% fewer cases than in the
previous year. The incidence of varicella in 2016 was 418.2 per 100,000. and was lower than in 2015 by 14.3%.
The lowest incidence was registered in the Podkarpackie Voivodeship - 259.3 / 100,000, the highest and the
highest one in 2015 in the Śląskie Voivodship - 542.9 / 100,000. Children aged 0-4 (77 258) and 5-9 (60,818)
became ill most. The incidence of men pox was higher than for women, and the rural population higher than for
urban residents. Hospitalization due to chickenpox in 2016 included 1 219 people, which accounted for 0.76%
of the total number of registered cases. 66,357 people were vaccinated against varicella.
SUMMARY. In 2016, there was a decrease in the number of smallpox cases, which may be explained by activities in
the field of health education aimed at protective vaccination and indicating the benefits of preventive vaccination, as
well as increasing the knowledge of the general public in the prevention of infectious diseases by vaccination.
Key words: chickenpox, epidemiology, Poland 2016
STRESZCZENIE
WSTĘP. Ospa wietrzna jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusy Varicella-zoster z rodziny Herpesviridae i przebiegającą z charakterystyczną polimorficzną wysypką grudkowo-pęcherzykową. Po przechorowaniu ospy wietrznej wirus przyjmuje postać latentną w zwojach czuciowych nerwów rdzeniowych i czaszkowych. W warunkach obniżonej odporności organizmu może dojść do reaktywacji zakażenia pierwotnego
i rozwoju półpaśca. Ospa wietrzna jest w Polsce częstą chorobą. Rocznie rejestruje się od 160 do 220 tysięcy
zachorowań. Średnio co 4 lata występuje wzrost zapadalności. Uzasadnionym działaniem jest więc stosowanie
szczepień ochronnych, które skutecznie chronią przed infekcją. W Polsce od 2002 r. są to szczepienia zalecane.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w 2016 r. oraz porównanie z sytuacją w poprzednich latach.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w 2016 r. przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych zbiorczych opublikowanych w rocznych biuletynach: „Choroby
zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 r.” oraz „Szczepienia Ochronne w Polsce w 2016 r. (Czarkowski MP. i in.
Warszawa, NIZP-PZH, GIS). Ponadto wykorzystano zalecenia z Programu Szczepień Ochronnych na 2016 r.
WYNIKI. W 2016 r. w Polsce zarejestrowano 160 707 zachorowań na ospę wietrzną, tj. o 14,3% przypadków mniej
niż w roku poprzednim. Zapadalność na ospę wietrzną w roku 2016 wynosiła 418,2 na 100 tys. i była niższa niż
w 2015 r. o 14,3%. Najniższą zapadalność zarejestrowano w województwie podkarpackim – 259,3/100tys., najwyższą
*Article was written under the task No.6/EM.1/2017 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM.1/2017
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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i wyższą niż w 2015 r. odnotowano w województwie śląskim – 542,9/ 100tys. Najwięcej zachorowało dzieci w wieku
0-4 lata (77 258) i 5-9 lat (60 818). Zapadalność na ospę wietrzną mężczyzn była wyższa niż kobiet, a mieszkańców
wsi wyższa niż mieszkańców miast. Hospitalizacja z powodu ospy wietrznej w 2016 r. objęła 1 219 osób, co stanowiło
0,76% ogółu liczby zarejestrowanych zachorowań. Zaszczepiono przeciw ospie wietrznej 69 357 osób.
PODSUMOWANIE. W 2016 r. wystąpił spadek liczby zachorowań na ospę, co można tłumaczyć działaniami
w zakresie edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na szczepienia ochronne i wskazującej na korzyści wynikające ze szczepień ochronnych, a także podniesieniem poziomu wiedzy ogółu społeczeństwa w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym stosując szczepienia.
Słowa kluczowe: ospa wietrzna, epidemiologia, Polska 2016
BACKGROUND

WSTĘP

Chickenpox is a common disease in Poland. Annually,
between 160,000 and 220,000 cases are registered. On
average, there is an increase in incidence every 4 years.
In the case of chickenpox you can observe the seasonality
of the disease - more occurs in the first half of the year,
their peak usually falls on May or June, the smallest
cases are recorded in August and September. Most often,
children under 10 years of age fall on it. In the range of
1000-1,300 people a year is hospitalized due to the severe
course of chickenpox, which gives 0.7% of all cases
of chickenpox. The most common complications are
bacterial skin infections, pneumonia, ataxia. Therefore, it
is justified to use preventive vaccination that effectively
protects against infection. In Poland, since 2002, these are
recommended vaccinations. They can be used in healthy
children from the age of nine months.

Ospa wietrzna jest ostrą choroba zakaźną wywoływanych przez wirusy Varicella-zoster z rodziny
Herpesviridae i przebiegającą z charakterystyczną polimorficzną wysypką grudkowo-pęcherzykową. Po
przechorowaniu ospy wietrznej wirus przyjmuje postać
latentną w zwojach czuciowych nerwów rdzeniowych
i czaszkowych. W warunkach obniżonej odporności organizmu może dojść do reaktywacji zakażenia pierwotnego i rozwoju półpaśca. Ospa wietrzna jest w Polsce
częstą chorobą. Rocznie rejestruje się od 160 do 220
tysięcy zachorowań. Średnio co 4 lata występuje wzrost
zapadalności. W przypadku ospy wietrznej można obserwować sezonowość zachorowań – więcej występuje
w pierwszej połowie roku, ich szczyt przypada zwykle
na maj lub czerwiec, najmniej przypadków notuje się
w sierpniu i wrześniu. Najczęściej zapadają na nią dzieci do 10 r.ż. W granicach 1000-1300 osób rocznie jest
hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu ospy
wietrznej, co stanowi 0,7% wszystkich zachorowań na
ospę wietrzną. Najczęstszymi powikłaniami są bakteryjne zakażenia skóry, zapalenie płuc, ataksja. Uzasadnionym działaniem jest więc stosowanie szczepień
ochronnych, które skutecznie chronią przed infekcją.
W Polsce od 2002 r. są to szczepienia zalecane. Można
je stosować u zdrowych dzieci już od 9 miesiąca życia.

METHODS
The assessment of the epidemiological situation
of chickenpox in Poland in 2016 was based on the
results of the analysis of aggregate data published in
the annual bulletins:
“Infectious diseases and poisoning in Poland in
2016” (2) and “Protective Vaccination in Poland in 2016”
(M P Czarkowski, et al. - NIZP-PZH, GIS) (3). Detailed
indications for vaccination against chickenpox come
from the “Protective Vaccination Program for 2016” (4)
RESULTS
Starting from 2002, the upward trend in the incidence
of chickenpox persists - with slight fluctuations. In
2016, 160,707 cases of chickenpox were registered in
Poland, ie 14.3% fewer cases than in the previous year.
However, in two provinces: Opolskie and Śląskie, the
number of cases increased to the level of 4 546 and 24
782 cases respectively (in 2015 - 3 695 and 22 648).
In other voivodships there was a decrease in incidence
to the lowest level in the Podlaskie voivodship, 3,748
cases. (Table 1)
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MATERIAŁ I METODY
Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej
w Polsce w 2016 r. przeprowadzono na podstawie
wyników analizy danych zbiorczych opublikowanych
w rocznych biuletynach:
„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016r.”
(2) oraz „Szczepienia Ochronne w Polsce w 2016r.”
(M.P. Czarkowski i wsp. – NIZP-PZH, GIS) (3).
Szczegółowe wskazania do szczepień przeciw ospie
wietrznej pochodzą z „Programu Szczepień Ochronnych na 2016 r.”(4).

Chickenpox in Poland in 2016

Ospa wietrzna w Polsce w 2016 roku

Table 1. Chickenpox in Poland in 2011-2016. Number of cases and incidence per 100 000 population and number and
percentage of hospitalized cases by voivodeship
Tabela 1. Ospa wietrzna w Polsce w latach 2011 - 2016. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności oraz liczba
chorych hospitalizowanych wg województw
Median 2011-2014
Voivodeship

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

2015

2016
hospitalization
number
%

cases

incidence

cases

incidence

cases

incidence

POLSKA

193 389

502.1

187 624

487.9

160 707

418.2

1 219

0.76

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

11 784
13 389
10 280
6 048
10 147
17 147
26 554
5 921
6 650
5 042
12 048
27 446
6 367
7 213
20 072
8 237

404.2
639.9
474.2
591.2
403.8
511.3
501.9
587.1
312.4
419.8
524.8
594.9
498.4
497.8
580.0
478.8

10 421
12 930
9 144
4 674
10 412
16 088
29 656
3 695
5 933
4 546
13 493
22 648
7 253
7 386
19 985
9 360

358.7
619.3
426.6
458.5
416.8
477.3
555.3
369.9
278.9
381.9
585.5
494.7
575.7
512.1
575.3
546.1

9 608
8 969
7 989
4 613
9 171
15 031
25 335
4 546
5 514
3 748
10 268
24 782
4 271
5 179
15 224
6 459

330.9
430.3
374.1
453.4
368.5
445.2
472.9
457.1
259.3
315.6
444.2
542.9
340.5
360.2
437.8
378.0

70
63
59
8
125
121
217
17
62
33
147
67
33
32
142
23

0.73
0.70
0.74
0.17
1.36
0.81
0.86
0.37
1.12
0.88
1.43
0.27
0.77
0.62
0.93
0.36

Table 2. Chickenpox in Poland in 2011-2016. Number of cases. incidence per 100 000 population and percentage in age
groups.
Tabela 2. Ospa wietrzna w Polsce w latach 2015 - 2016. Liczba zachorowań. zapadalność na 100 000 ludności i udział
procentowy wg wieku.
Age in years
0-4
0
1
2
3
4
5-9
5
6
7
8
9
10-14
15-19
20-29
30-39
40 +
Ogółem

cases
86 629
7 157
10 947
13 440
25 331
29 754
73 472
28 272
19 932
11 895
7 821
5 552
12 541
1 697
4 408
4 708
2 051
187 624

2015
incidence
4 532.5
1 976.1
2 946.6
3 544.8
6 447.9
7 335.5
3 594.5
6 665.8
4 607.8
2 848.2
1 987.5
1 475.8
695.8
189.9
84.1
74.2
10.7
487.9

%
46.2
3.8
5.8
7.2
13.5
15.9
39.2
15.1
10.6
6.3
4.2
3.0
6.7
2.0
2.3
2.5
1.1
100.0

cases
77 258
6 194
9 876
12 492
22 877
25 819
60 818
23 014
16 093
10 125
7 044
4 542
10 197
3 153
3 757
3 783
1 741
160 707

2016
incidence
4 104.9
1 697.0
2 650.9
3 355.5
6 029.6
6 572.1
2 934.7
5 675.0
3 796.9
2 342.0
1 687.5
1 155.0
564.8
161.8
72.9
59.7
9.1
418.2

%
48.1
3.8
6.1
7.8
14.2
16.1
37.8
14.3
10.0
6.3
4.4
2.8
6.3
1.9
2.4
2.3
1.1
100.0
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Most cases occurred in January and December
(20,289 and 19,360), and the lowest in August and
September 2,307 and 2,279 cases.
The incidence of varicella in 2016 was 418.2 per
100,000. and was lower than in 2015 by 14.3%. The
lowest incidence was registered in the Podkarpackie
Voivodeship - 259.3 / 100,000, the highest and the
highest one in 2015 in the Śląskie Voivodship - 542.9 /
100,000. A visible decrease in incidence in comparison
with 2015 was observed in the following provinces:
Kujawsko - Pomorskie (from 619.3 to 430.3 / 100
thousand), Świętokrzyskie (from 575.7 to 340.5 / 100
thousand), Warmian-Masurian (from 512.1 to 360.2 /
100,000) and West Pomeranian (from 546.1 to 378.0 /
100,000). At a similar level with the previous year, the
incidence persisted in two provinces: Lubuskie (453.4)
and Podlaskie (315.6). (Table 1)
In 2016, the highest incidence of chicken pox was
registered in children from 0 to 10 years of age. - 138
076 cases, which constituted 85.9% of the total number
of registered cases. Children aged 0-4 (77 258) and 5-9
(60,818) became ill most. It was respectively 48.07% and
37.8% of the total number of registered cases. In people
over 20 years of age, chickenpox cases only accounted for
5.73% of the total number of cases. The lowest number of
cases, i.e. 57 patients, occurred in people over 75 years of
age (2.1 per 100,000) (Table 2)
In 2016, similarly as in the previous year, men were
diagnosed with chickenpox more often - 82,493 cases
(incidence 443,7 / 100 thousand) than women, among
whom 78,214 (394.3 / 100,000) cases were registered.
No significant differences were noted in the incidence
of women and men in age groups. Due to the place of
residence, the total incidence among rural residents
amounted to 446.0 per 100,000. and was 4.3% higher
compared to the incidence of urban residents (406,5 per
100,000). The highest incidence was recorded in cities of
50-99 thousand. residents (467.3 per 100,000), and the
lowest in cities> 100,000 (366,7 per 100 000). Among
children aged 0-4 years, a higher incidence was observed
in cities, while in children aged 5-9 years in rural areas.
Hospitalization due to chickenpox in 2016 included 1
219 people, which constituted 0.76% of the total number
of registered cases. Most people were hospitalized in the
Mazowieckie Voivodship - 217, Pomeranian - 147 and
Wielkopolskie - 142. The least number of people were
hospitalized in the Lubuskie Voivodeship - 8 people.
Vaccination against chickenpox in 2016.
Vaccinations are the most effective form of prevention
against chickenpox virus infection. In Poland, monovalent
vaccines against varicella are available. Vaccines contain
ateunized live varicella-zoster varicella virus strain.
Monovalent vaccines can be used in healthy children
from the age of nine months, and as part of post-exposure
prophylaxis.
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WYNIKI
Począwszy od 2002 r. utrzymuje się – z małymi
wahaniami – tendencja wzrostowa zapadalności na
ospę wietrzną. W 2016 r. w Polsce zarejestrowano 160
707 zachorowań na ospę wietrzną, tj. o 14,3% mniej
przypadków mniej niż w roku poprzednim. Jednak
w dwóch województwach: opolskim i śląskim liczba
zachorowań wzrosła do poziomu odpowiednio 4 546
i 24 782 przypadków (w 2015 r – 3 695 i 22 648).
W pozostałych województwach odnotowano spadek
zachorowań do najniższego poziomu w województwie
podlaskim 3 748 przypadków. (Tab. 1)
Najwięcej zachorowań wystąpiło w styczniu
i grudniu (20 289 i 19 360), a najmniej w sierpniu
i wrześniu 2 307 i 2 279 przypadków.
Zapadalność na ospę wietrzną w roku 2016 wynosiła 418,2 na 100 tys. i była niższa niż w 2015 r.
o 14,3%. Najniższą zapadalność zarejestrowano
w województwie podkarpackim – 259,3/100tys., najwyższą i wyższą niż w 2015r odnotowano w województwie śląskim – 542,9/ 100tys. Widoczny spadek
zapadalności w porównaniu z rokiem 2015 zaobserwowano w województwach: kujawsko – pomorskim
(z 619,3 do 430,3/100 tys), świętokrzyskim (z 575,7
do 340,5/100 tys.), warmińsko – mazurskim (z 512,1
do 360,2/100 tys.) i zachodniopomorskim (z 546,1 do
378,0/100tys.). Na podobnym poziomie jak w 2015 r.
zapadalność utrzymała się w dwóch województwach:
lubuskim (453,4) i podlaskim (315,6). (Tab. 1)
W 2016 r. najwięcej zachorowań na ospę wietrzną zarejestrowano u dzieci od 0 do 10 r. ż. – 138 076
przypadków, co stanowiło 85,9% ogólnej liczby zarejestrowanych zachorowań. Najwięcej zachorowało
dzieci w wieku 0-4 lata (77 258) i 5-9 lat (60 818). Było
to odpowiednio 48,07% i 37,8% ogólnej liczby zarejestrowanych przypadków. U osób powyżej 20 roku życia zachorowania na ospę wietrzną stanowiły już tylko 5,73% ogólnej liczby przypadków. Najniższa liczba
zachorowań tj. 57 chorych, wystąpiła u osób powyżej
75 roku życia (2,1 na 100 tys.) (Tab. 2)
W 2016 roku, podobnie jak w roku poprzednim na
ospę wietrzną częściej chorowali mężczyźni – 82 493
zachorowania (zapadalność 443,7/100 tys.) niż kobiety,
wśród których zarejestrowano 78 214 (394,3/100 tys.).
Nie odnotowano znacznych różnic w zapadalności kobiet i mężczyzn w grupach wieku. Ze względu na miejsce zamieszkania zapadalność ogółem wśród mieszkańców wsi wynosiła 436,0 na 100 tys. i była o 4,3%
wyższa w porównaniu z zapadalnością mieszkańców
miast (406,5 na 100 tys.). Najwyższą zapadalność zanotowano w miastach 50-99 tys. mieszkańców (467,3
na 100 tys.), najniższą zaś w miastach >100 tys. (366,7
na 100 tys.). Wśród dzieci w wieku 0-4 lata wyższą
zapadalność zaobserwowano w miastach, natomiast
u dzieci w wieku 5-9 lat u mieszkańców wsi.
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Vaccination against varicella has been one of the
recommended vaccinations since 2002. According to
the Protective Vaccine Program for 2016, the obligation
to vaccinate against varicella includes people who are
particularly vulnerable to infection. This group includes
children under 12 years of age whose immunity is
impaired and, as a result, may be at high risk of severe
disease: HIV infected, with acute lymphoblastic leukemia
during remission and before immunosuppressive therapy
or chemotherapy. Vaccinations against varicella are also
compulsory for children under 12 years of age who have
not suffered from chickenpox, and are surrounded by the
above-mentioned people, as well as for children before 12
years of age in institutionalized care and education centers
and / or care - and children attending nursery or children’s
clubs. Under the Protective Vaccination Program for
2016, vaccination against varicella is recommended for
people who have not suffered from chickenpox and have
not been vaccinated as part of mandatory or recommended
vaccinations and for women who have not previously had
chickenpox and plan to become pregnant ( 4).
In 2016, 69,357 people were vaccinated against
chickenpox in Poland, ie by 8.97% more than in
2015 (63,388). The advantage among vaccinated
persons were children from 0-11 years old - 66 567
people, which constituted 95.97% of the total number
of vaccinated people. In total, from 0 to 19 years of
age 61,151 people were vaccinated, which accounted
for 98.2% of all inoculated people. Most people were
vaccinated in the Mazowieckie, Dolnośląskie and
Wielkopolskie provinces, while the lowest in the
Lubuskie and Opolskie provinces (3).
SUMMARY AND CONCLUSIONS
2016 was another year in which a drop in the
number of cases of chickenpox in Poland was recorded.
The upward trend in the incidence of chicken pox has
continued since 2003 and was halted in 2013, when the
number of cases decreased. An increasing number of
people take preventive vaccinations against varicella. In
2016, it was already 98.2% of people vaccinated at the age
of 0-19. Public education in the field of disease prevention
through preventive vaccination is a very important activity
that reduces the persisting differences in the number and
percentage of vaccinated people in individual provinces.
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Hospitalizacja z powodu ospy wietrznej w 2016 r.
objęła 1 219 osób, co stanowiło 0,76% ogółu liczby
zarejestrowanych zachorowań. Najwięcej osób hospitalizowano w województwie mazowieckim – 217, pomorskim - 147 i wielkopolskim – 142. Najmniej osób
hospitalizowano w województwie lubuskim – 8 osób.
Szczepienia przeciw ospie wietrznej. Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą formą zapobiegania
infekcji wirusem ospy wietrznej. W Polsce dostępne
są szczepionki monowalentne przeciw ospie wietrznej. Szczepionki zawierają atenuowany żywy szczep
wirusa ospy wietrznej varicella-zoster. Szczepionki
monowalentne można stosować u zdrowych dzieci już
od 9 miesiąca życia oraz w ramach profilaktyki poekspozycyjnej.
Szczepienie przeciw ospie wietrznej od 2002 roku
należy do grupy szczepień zalecanych. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2016, obowiązek szczepienia przeciw ospie wietrznej obejmuje osoby, które są w sposób szczególny są narażone
na zakażenie. Do tej grupy zalicza się dzieci przed
ukończeniem 12 rokiem życia, których odporność
jest upośledzona i w efekcie może występować wysokie ryzyko ciężkiego przebiegu choroby: zakażonych
HIV, z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji oraz przed leczeniem immunosupresyjnym lub
chemioterapią. Szczepienia przeciw ospie wietrznej
są również obowiązkowe dla dzieci przed 12 roku życia, które nie chorowały na ospę wietrzną, a znajdują
się w otoczeniu wspomnianych powyżej osób, a także dla dzieci przed 12 rokiem życia przebywających
w zinstytucjonalizowanych placówkach opiekuńczo –
wychowawczych i/lub opiekuńczo – leczniczych oraz
dzieci uczęszczających do żłobka czy klubów dziecięcych. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na
rok 2016 szczepienie przeciw ospie wietrznej zaleca
się osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie
zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień
obowiązkowych czy zalecanych oraz kobietom, które
wcześniej nie chorowały na ospę wietrzną, a planują
zajście w ciążę (4).
W 2015 roku w Polsce zaszczepiono 69 357 osób
przeciw ospie wietrznej tj. o 8,97% więcej w porównaniu z rokiem 2015 (63 138). Przewagę wśród osób
zaszczepionych stanowiły dzieci w wieku od 0-11 lat
– 66 567 osób, co stanowiło 95,97% ogółu zaszczepionych osób. Łącznie w wieku od 0 do 19 r.ż. zaszczepiono 68 151 osób, co stanowiło 98,2% wszystkich osób
zaszczepionych. Najwięcej osób zaszczepiono w województwie mazowieckim, dolnośląskim oraz wielkopolskim, najmniej zaś w województwie lubuskim
i opolskim (3).
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Rok 2016 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano spadek liczby zachorowań na ospę wietrzną
w Polsce. Tendencja wzrostowa zapadalności na ospę
wietrzną trwała od 2003 roku i uległa zahamowaniu
w 2013 rr, kiedy nastąpił spadek liczby zachorowań.
Coraz większa liczba osób korzysta ze szczepień
ochronnych przeciwko ospie wietrznej. W 2016 r.
było to już 98,2% osób zaszczepionych w wieku 0-19
lat. Edukacja społeczeństwa w zakresie zapobiegania
chorobom poprzez szczepienia ochronne jest bardzo
ważnym działaniem wpływającym na zmniejszanie
utrzymujących się różnic w liczbie i odsetku zaszczepionych osób w poszczególnych województwach.
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MENINGITIS AND ENCEPHALITIS IN POLAND IN 2016*
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ABSTRACT
BACKGROUND. Meningitis and encephalitis are febrile diseases with varying degrees of severity, rich
symptomatology and differentiated course depending on the etiological factor and individual sensitivity. In
severe cases, it can quickly lead to shock and death. mAbout 3000 cases of meningitis and encephalitis are
registered in Poland each year. They constitute a serious diagnostic and therapeutic problem. Among the cases
of cerebrospinal meningitis and / or encephalitis, confirmed by laboratory tests, the most common are Neisseria
meningitidis and Streptococcus pneumoniae. Among viral neuroinfections, tick-borne encephalitis predominates.
AIM. The aim of the study is to assess the epidemiological situation of meningitis and / or encephalomyelitis
in Poland in 2016. and comparison of the results obtained with the epidemiological situation in previous years.
METHODS. Analysis and assessment of the epidemiological situation of the occurrence of meningitis and / or
encephalomyelitis in Poland in 2016. was based on the results of the analysis of aggregate data published in the
annual bulletins: “Infectious diseases and poisoning in Poland in 2016” and “Protective Vaccination in Poland in
2016. (Czarkowski MP. Et al., Warsaw, NIZP-PZH, GIS). In addition, the recommendations from the Protective
Vaccine Program for 2016 were used.
RESULTS. In 2016, in Poland, there were a total of 3,191 cases of meningitis and / or encephalitis (incidence
7.6 per 100,000), which increased by 14.5% compared to 2015. The prevalences of viral etiology were they were
responsible for 43.49% of cases of neuroinfections. Among the specific neuroinfections with viral etiology, up
to 74.67% were tick-borne encephalitis (TBE). Disorders of bacterial etiology were the cause of 30.08% of all
cases, which is an increase of 6.35% compared to 2015.
SUMMARY. In 2016, the total increase in meningitis and / or brain inflammation was recorded in Poland. In
comparison to 2015, it was an increase of 14.5%. Most of these infections were infections caused by viruses
- 43.49%. 2016 was another period in which a decline in bacterial etiology was noted, which may result from
the fact that more protective vaccinations were carried out in this area. It is necessary to continue educational
activities aimed at raising the level of knowledge of the general public in the area of the ability to prevent
infectious diseases through vaccination.
Key words: encephalitis, meningitis, epidemiology, Poland 2016
STRESZCZENIE
WSTĘP. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu to choroby gorączkowe o różnym stopniu ciężkości, bogatej symptomatologii i przebiegu zróżnicowanym w zależności od czynnika etiologicznego i osobniczej
wrażliwości. W ciężkich przypadkach choroba może postępować szybko i prowadzić do wstrząsu i śmierci.
W Polsce każdego roku rejestruje się około 3000 zachorowań na zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Stanowią one poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Wśród zachorowań na zapalenie opon

*Article was written under the task No.6/EM.1/2017 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM.1/2017
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mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu, potwierdzonych badaniem laboratoryjnym najczęściej występują zachorowania wywołane przez Neisseria meningitidis i Streptococcus pneumoniae. Wśród neuroinfekcji wirusowych
dominuje kleszczowe zapalenie mózgu.
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych i/
lub mózgu w Polsce w 2016 r. oraz porównanie uzyskanych wyników z sytuacją epidemiologiczną w poprzednich latach.
MATERIAŁ I METODY. Analizę i ocenę sytuacji epidemiologicznej występowania zapalenia opon mózgowo
– rdzeniowych i/ lub mózgu w Polsce w 2016 r. przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych zbiorczych opublikowanych w rocznych biuletynach: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 r.” oraz „Szczepienia Ochronne w Polsce w 2016 r. (Czarkowski MP. i in., Warszawa, NIZP-PZH, GIS). Ponadto wykorzystano
zalecenia z Programu Szczepień Ochronnych na 2016 r.
WYNIKI. W 2016 r. w Polsce odnotowano ogółem 3 191 zachorowań na zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu (zapadalność 7,6 na 100 tys.), co dało wzrost o 14,5% w porównaniu z rokiem 2015.
Dominowały zachorowania o etiologii wirusowej, które były przyczyną 43,49% zachorowań na neuroinfekcje.
Wśród określonych neuroinfekcji o etiologii wirusowej aż 74,67% stanowiło wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (kzm). Zachorowania o etiologii bakteryjnej były przyczyną 30,08% ogółu zachorowań,
co stanowi wzrost o 6,35% w porównaniu do 2015 r.
PODSUMOWANIE. W roku 2016 w Polsce zarejestrowano ogółem wzrost zachorowań na zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych i/lub mózgu. W porównaniu do roku 2015 był to wzrost o 14,5%. Większość tych infekcji
wywoływały wirusy – 43,49%. Rok 2016 był kolejnym okresem, w którym odnotowano spadek zachorowań
o etiologii bakteryjnej, co może wynikać z większej liczby szczepień ochronnych przeprowadzonych w tym
zakresie. Należy kontynuować działania edukacyjne zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy ogółu społeczeństwa, w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym drogą szczepień.
Słowa kluczowe: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, epidemiologia, Polska 2016
INTRODUCTION

WSTĘP

Meningitis and encephalomyelitis are febrile
diseases with varying degrees of severity, rich
symptomatology and differentiated course depending
on the etiological factor and individual sensitivity.
In severe cases, it can quickly lead to shock and
death. About 3000 cases of meningitis and brain
inflammation are registered in Poland each year.
They constitute a serious diagnostic and therapeutic
problem. In addition to a direct threat to life, they
can lead to lasting consequences that are associated
with limited mental and physical fitness. (2) The
etiology of the disease depends on many factors,
including from the age of patients, comorbidities or
individual risk factors (6). The cause of meningitis
and / or encephalomyelitis may be various infectious
agents, mainly bacterial and viral, but also fungi
and protozoa. Clinically, they may also result from
autoimmune factors and paraneoplastic conditions. (1)
The incidence of meningitis and / or encephalomyelitis,
confirmed by laboratory tests, is most often caused by
Neisseria meningitidis and Streptococcus pneumoniae.
Among viral neuroinfections, tick-borne encephalitis
predominates.

Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu to
choroby gorączkowe o różnym stopniu ciężkości , bogatej symptomatologii i przebiegu zróżnicowanym w zależności od czynnika etiologicznego i osobniczej wrażliwości. W ciężkich przypadkach choroba może postępować
szybko i doprowadzić do wstrząsu i śmierci.
W Polsce każdego roku rejestruje się około 3000
zachorowań na zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
i mózgu. Stanowią one poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Oprócz bezpośredniego zagrożenia życia mogą prowadzić do trwałych następstw,
które wiążą się z ograniczoną sprawnością umysłową
i fizyczną.(2) Etiologia zachorowań zależy od wielu
czynników, m. in. od wieku chorych, chorób współistniejących czy indywidualnych czynników ryzyka
(6). Przyczyną zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
i/lub mózgu mogą być różnorodne czynniki zakaźne,
głównie bakteryjne i wirusowe, ale także grzyby i pierwotniaki. Klinicznie mogą również wynikać z czynników autoimmunologicznych i warunków paraneoplastycznych (1). Wśród zachorowań na zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu, potwierdzonych
badaniem laboratoryjnym najczęściej występują zachorowania wywołane przez Neisseria meningitidis
i Streptococcus pneumoniae. Wśród neuroinfekcji wirusowych dominuje kleszczowe zapalenie mózgu.
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AIM OF THE STUDY

CEL PRACY

The aim of the study is to assess the epidemiological
situation of meningitis and / or encephalomyelitis in
Poland in 2016 and comparison of the results obtained
with the epidemiological situation in previous years.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych i/lub mózgu
w Polsce w 2016 r. oraz porównanie uzyskanych wyników z sytuacją epidemiologiczną w poprzednich latach.

METHODS

MATERIAŁ I METODY

The analysis and assessment of the epidemiological
situation of cerebrospinal meningitis and / or brain
inflammation was based on the aggregate data
published in the annual bulletins: “Infectious diseases
and poisoning in Poland in 2016” and “Protective
Vaccination in Poland in 2016. (Czarkowski MP. Et
al., Warsaw, NIZP-PZH, GIS). In addition, data from
the National Reference Center for the diagnosis of
Bacterial Infections of the Central Nervous System
and recommendations from the Protective Vaccine
Program for 2016 were used.

Analizę i ocenę sytuacji epidemiologicznej występowania zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych
i/ lub mózgu prowadzono w oparciu o dane zbiorcze
opublikowane w rocznych biuletynach: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016r.” oraz „Szczepienia
Ochronne w Polsce w 2016r. (Czarkowski MP, i in.,
Warszawa, NIZP-PZH, GIS). Ponadto wykorzystano
dane Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego oraz zalecenia z Programu Szczepień
Ochronnych na 2016 r.

RESULTS

WYNIKI

In 2016, in Poland, there were a total of 3,191 cases
of meningitis and / or encephalitis (incidence 7.6 per
100,000), which gave an increase of 14.5% compared
to 2015 (Table 1). The prevalences of viral aetiology
were the cause of 43.49% of cases of neuroinfections.
Among the specific neuroinfections with viral etiology,
up to 74.67% were tick-borne encephalitis (kzm). The
incidence of bacterial etiology was the cause of 30.08%
of all cases, which is an increase of 6.35% compared
to 2015 (3.7)

W 2016 r. w Polsce odnotowano ogółem 3 191
zachorowań na zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu (zapadalność 7,6 na 100
tys.), co dało wzrost o 14,5% w porównaniu z rokiem
2015(Tab. I). Dominowały zachorowania o etiologii
wirusowej, które były przyczyną 43,49% zachorowań
na neuroinfekcje. Wśród określonych neuroinfekcji
o etiologii wirusowej aż 74,67% stanowiło wirusowe
zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (kzm).
Zachorowania o etiologii bakteryjnej były przyczyną
30,08% ogółu zachorowań, co stanowi wzrost o 6,35%
w porównaniu do 2015 r.(3,7).

Table I. Meningitis and encephalitis in Poland in 2012-2016. Number of cases and incidence per 100 000 population by
etiological agent
Tabela I. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu w Polsce w 2016 r. Zachorowania i zapadalność na 100 000
mieszkańców według czynnika etiologicznego.
Etiological agent
Neisseria meningitidis
Haemophilus influenzae
Streptococcus pneumoniae
bacterial specified
bacterial unspecified
viral specified*
viral unspecified
postvaccinal
other and uspecified
Total

2012
No of
Inc. rate
cases
165
0.43
11
0.03
145
0.38
128
0.33
310
0.8
344
0.89
1271
3.3
0
0
714
1.85
3088
8.01

2013
2014
2015
2016
No of
Inc.
No of
Inc.
No of
Inc.
No of Inc.
cases
rate
cases
rate
cases
rate
cases rate
163
0.42
122
0.32
121
0.31
91 0.24
9
0.02
11
0.03
14
0.04
9 0.02
195
0.51
197
0.51
197
0.51
181 0.47
144
0.37
149
0.39
118
0.31
143 0.37
353
0.92
245
0.64
449
1.17
536 1.39
330
0.86
335
0.87
255
0.66
379 0.98
1108
2.88
1581
4.11
922
2.4 1009 2.62
0
0
0
0
0
0
0
0
815
2.12
848
2.2
652
1.7
843 2.19
3117
8.1
3488
9.06
2728
7.09 3191
7.6
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Table II. Meningitis and encephalitis in Poland in 2016. Number of cases and incidence per 100 000 population
by etiological agent and voivodeship
Tabela II. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu w Polsce w 2016 r. Zachorowania i zapadalność na 100 000
mieszkańców według czynnika etiologicznego i województwa
Viral meningitis and
encephalitis

Bacterial menigitis and encephalitis
Voivodeship

Neisseria Haemophilus Streptococcus specified and
meningitidis influenzae
pneumoniae unspecified

Total

Meningitis and
encephalitis:
specified and
specified and tick-borne
unspecified
unspecified encephalitis

No

Inc.
rate

No

Inc.
rate

No

Inc.
rate

N

Inc.
rate

N

Inc.
rate

N

Inc.
rate

N

Inc.
rate

Poland

91

0.24

9

0.02

181

0.47

679

1.77

960

2.49

1105

2.87

283 0.74

843

2.19

Dolnośląskie

7

0.24

0

0

13

0.45

50

1.72

70

2.41

69

2.38

13

0.45

91

3.13

Kujawsko-Pomorskie

7

0.34

1

0.05

16

0.77

39

1.87

63

3.02

61

2.92

0

0

33

1.58

Lubelskie

2

0.09

0

0

6

0.28

20

0.93

28

1.31

32

1.49

6

0.28

26

1.21

Lubuskie

4

0.39

0

0

3

0.29

16

1.57

23

2.26

15

1.47

1

0.1

11

1.08

Łódzkie

4

0.16

0

0

8

0.32

40

1.6

52

2.08

62

2.49

4

0.16

51

2.04

Małopolskie

7

0.21

1

0.03

12

0.36

52

1.54

72

2.13

107

3.16

4

0.12

77

2.28

Mazowieckie

11

0.21

3

0.06

25

0.47

53

0.98

92

1.71

170

3.17

31

0.58

112

2.09

Opolskie

1

0.1

0

0

4

0.4

16

1.6

21

2.11

51

5.12

8

0.8

47

4.72

Podkarpackie

3

0.14

0

0

8

0.38

43

2.02

54

2.53

90

4.23

2

0.09

81

3.8

Podlaskie

2

0.17

0

0

3

0.25

39

3.28

44

3.7

67

5.64

160 13.47

36

3.03

Pomorskie

7

0.3

0

0

20

0.87

97

4.19

124

5.36

109

4.71

2

0.09

33

1.42

Śląskie

6

0.13

1

0.02

16

0.35

74

1.62

97

2.12

101

2.21

0

0

78

1.7

Świętokrzyskie

1

0.08

0

0

5

0.4

18

1.43

24

1.91

24

1.91

7

0.56

13

1.03

Warmińsko-mazurskie

3

0.21

0

0

8

0.56

36

2.5

47

3.26

72

5

43

2.99

28

1.94

Wielkopolskie

20

0.58

3

0.09

19

0.55

42

1.2

84

2.41

104

2.99

1

0.03

111

3.19

Zachodniopomorskie

6

0.35

0

0

15

0.88

44

2.57

65

3.8

34

1.98

1

0.06

25

1.46

N

Inc.
rate

Table III. Meningitis and encephalitis in Poland in 2016. Number of cases and incidence per 100 000 population by etiology
and age group.
Tabela III. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu w Polsce w 2016 r. Zachorowania i zapadalność na 100 000
mieszkańców według czynnika etiologicznego i grup 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
32
4
4
8
7
19
13
4
91
Haemophilus influenzae
2
0
0
0
0
1
5
1
9
Streptococcus pneumoniae
24
5
2
1
2
36
69
42 181
other bacterial specified and unspecified
69 14
8
8
28
81
115
79 402
Number
127 23
14
17
37
137
202
126 683
bacterial total*
Inc. rate
6.74 1.1
0.77 0.87 1.57 1.15 1.97
2.03 1.78
Viral specified and unspecified
nd
1105
Tick - borne encephalities
nd
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MENINGITIS AND ENCEPHALITIS
OF BACTERIAL ETIOLOGY
In 2016, according to reports from all voivodships,
a total of 960 cases (2.49 per 100,000) were recorded for
bacterial meningitis and / or encephalitis. Most cases
were recorded in the following voivodships: Podlaskie
296

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO RDZENIOWYCH
I ZAPALENIE MÓZGU O ETIOLOGII
BAKTERYJNEJ
W 2016 r. według zgłoszeń ze wszystkich województw, zarejestrowano ogółem 960 zachorowań (2,49
na 100 tys.) na bakteryjne zapalenie opon mózgowo –
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124 (incidence 5.36 per 100,000), Śląskie 97 (incidence
2.12 per 100,000) and Mazowieckie 92 (incidence
1.71 per 100,000), least in the following voivodships:
Opolskie 21 (incidence 2.11 per 100,000), Lubuskie 23
(incidence 2.26 per 100,000) and Świętokrzyskie 24
(incidence 1.91 per 100,000) (Table 2) Incidence was
the highest in the Pomorskie voivodeship - 5, 36 per
100 thousand, the lowest in the Lubelskie voivodeship
1.31 per 100 thousand (3.7) (Table 2)
As in the previous year, in 2016 the incidence of
men (2.10 per 100,000) was higher than for women
(1.47 per 100,000). In terms of place of residence,
the incidence of urban residents was at a similar level
to the incidence of rural residents (1.79 vs. 1.74 per
100,000).
Of the 960 cases of bacterial encephalitis and /
or meningitis, 34.58% (332 cases) were microbes:
Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae. (Tab 1) In this group, as in
the previous year, 95.8% were meningococcal and
pneumococcal (318 cases). (Tab 1), (3.7)
Neisseria meningitidis. In 2016, the number of cases
and incidence of meningitis and / encephalomyelitis
with Neisseria meningitidis etiology was lower
compared to the rates from 2015. It amounted to 91
cases (incidence 0.24 per 100,000) and was lower
by 24, 79% than in the previous year - 121 cases
(incidence 0.31 per 100,000) Most cases were recorded
in the Wielkopolskie voivodship 20 (incidence 0.58 per
100,000) least in the following provinces: Opolskie 1
(incidence 0.10 per 100 thousand) and Świętokrzyskie
1 (incidence 0.08 per 100 thousand). The highest
incidence was recorded among children in the age
group 0-4, 1.70 per 100 thousand. (32 cases), of which
the highest number of cases concerned the youngest
children in this group, i.e. in the first year of life (16
cases / incidence 4.38 per 100,000) (Tab 3) In the age
group 0-4, children living in village in comparison to
children living in the city (incidence 2.04 vs 1.46 per
100,000). The highest number of cases was recorded
in the first quarter of 2016 - 36 cases, which accounted
for 39.5% of the total number of cases (3.7).
In 2016, 54 863 people were vaccinated against
Neisseria meningitidis, ie 15.3% more than in the
previous year. As in 2015, the majority of vaccinated
persons were children and adolescents up to 19 years
of age (49,758 vaccinated). (4,5)
In Poland, vaccinations against meningococci
are recommended and can be used, according to the
Protective Vaccination Program, in infants from 2 months
of age. The Immunization Program recommends the use
of vaccinations in: infants over 2 months of age, children
and adults exposed to the risk of invasive meningococcal
disease, close contact with the patient or infectious
material (medical staff, laboratory staff), people in the

rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu. Najwięcej przypadków odnotowano w województwach: podlaskim
124 (zapadalność 5,36 na 100tys.), śląskim 97 (zapadalność 2,12 na 100 tys.) i mazowieckim 92 (zapadalność 1,71 na 100 tys.), najmniej w województwach:
opolskim 21 (zapadalność 2,11 na 100 tys.), lubuskim
23 (zapadalność 2,26 na 100 tys.) i świętokrzyskim 24
(zapadalność 1,91 na 100 tys.).(Tab. 2) Zapadalność
była najwyższa w województwie pomorskim – 5,36 na
100 tys., najniższa w województwie lubelskim 1,31 na
100tys.(3,7) (Tab. 2)
Podobnie jak w roku poprzednim, w 2016r. zapadalność mężczyzn (2,10 na 100tys.) była wyższa niż
kobiet (1,47 na 100 tys.). Pod względem miejsca zamieszkania zapadalność mieszkańców miast była na
podobnym poziomie co zapadalność mieszkańców wsi
(1,79 vs 1,74 na 100 tys).
Wśród 960 przypadków bakteryjnego zapalenia
mózgu i/lub opon mózgowo-rdzeniowych 34,58%
(332 przypadki) stanowiły drobnoustroje: Neisseria
meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. (Tab 1) W tej grupie podobnie jak
w roku poprzednim 95,8% stanowiły zakażenia meningokokowe i pneumokokowe (318 przypadków).
(Tab 1), (3,7)
Neisseria meningitidis. W 2016 r. liczba zachorowań i zapadalność na zapalenie opon mózgowo –
rdzeniowych i/lub mózgu o etiologii Neisseria meningitidis była mniejsza w porównaniu ze wskaźnikami
z roku 2015. Wyniosła ona 91 przypadków (zapadalność 0,24 na 100 tys.) i była mniejsza o 24,79% niż
w roku poprzednim – 121 przypadków (zapadalność
0,31 na 100 tys.).Najwięcej zachorowań odnotowano
w województwie wielkopolskim 20 (zapadalność 0,58
na 100 tys.) najmniej w województwach: opolskim
1 (zapadalność 0,10 na 100 tys.) i świętokrzyskim 1
(zapadalność 0,08 na 100 tys.). Największą zapadalność odnotowano wśród dzieci w grupie wiekowej 0-4
lata 1,70 na 100tys. (32 przypadki), z czego najwięcej przypadków dotyczyło dzieci najmłodszych w tej
grupie, tj. w pierwszym roku życia (16 przypadków/
zapadalność 4,38 na 100tys.) (Tab 3) W grupie wiekowej 0-4 lata częściej chorowały dzieci mieszkające na
wsi w porównaniu z dziećmi mieszkającymi w mieście
(zapadalność 2,04 vs 1,46 na 100 tys.).Najwięcej zachorowań odnotowano w pierwszym kwartale 2016 r.
– 36 przypadków co stanowiło 39,5 % ogólnej liczby
zachorowań.(3,7)
W 2016 r. przeciwko Neisseria meningitidis zaszczepiono 54 863 osoby, tj. o 15,3% więcej niż w roku
poprzednim. Podobnie jak w 2015 r. większość osób
zaszczepionych stanowiły dzieci i młodzież do 19 roku
życia (49758 zaszczepionych).(4,5)
W Polsce szczepienia przeciwko meningokokom
są zalecane i można je stosować, zgodnie z Progra297
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communities (kindergartens, nurseries) , orphanages,
students’ homes, boarding houses, barracks), persons with
behavior favorable for infection (intimate contacts with
the carrier or a sick person, e.g. a deep kiss), travelers,
children and adults with congenital immunodeficiency,
with anatomical and functional asplenia, infected with
HIV, malignant disease, rheumatic disease, chronic kidney
and liver disease, treated with eculizumab (paroxysmal
hemoglobinuria, atypical haemolytic-uremic syndrome),
immunosuppressive patients and children from 2 months
of age at risk of immunodeficiency disorders and
particularly vulnerable on getting sick to teenagers and
people over 65 years of age. (5.8)
Prophylactic vaccination against meningococcal
can be carried out using vaccines available in
Poland: vaccine conjugated from the age of 2 months
(monovalent against serogroup C), protein vaccine
(rDNA) from the age of 2 months (against serogroup
B), quadrivalent conjugate vaccine against serogroups
A, C, W-135, Y from 12 months of age, Monovalent
conjugate (anti-serogroup C) and quadrivalent vaccine
(anti-serogroup A, C, W-135, Y) from the age of 2
months, polysaccharide vaccine against serogroups
A and C children over 2 years old and adults. (5.8)
Haemophilus influenzae typu B. The number of
cases of meningitis and / or encephalomyelitis caused
by Haemophilus influenzae type B is maintained at
a low level, similarly as in previous years. In 2016,
a total of 9 cases were recorded (incidence 0.02 per
100 thousand). Compared with the previous year (in
2015, 14 cases - 0.004 per 100 thousand incidence)
was 35.7% less. The largest number of cases - 3 cases
- were recorded in two provinces: Mazowieckie and
Wielkopolskie (incidence 0.06 and 0.09 per 100,000,
respectively). Seven cases were registered in people
over the age of 35, 77.7%, of which 5 cases (71.4%)
occurred in people living in the city. The incidence in
the 0-4 age group was 0.11 per 100,000. and was lower
than in 2015 (0.21 per 100,000) (4.7) (Table 3)
Since 2007, Poland’s vaccination against
Haemophilus influenzae type B is a mandatory
vaccination for children up to 2 years of age and
includes the administration of 4 doses, ie 2.4
and 6 months of age (primary vaccination) and 1
supplementary dose at 2 years of age. In addition,
vaccinations are recommended for children up to the
age of 6 vaccinated as part of compulsory vaccinations
for the prevention of meningitis, sepsis, epiglottis
and persons with impaired immunity according to
individual indications. In 2016, the inoculation status of
2-year-olds against Haemophilus influenzae type B in
individual provinces ranged from 95.9% (Małopolskie
voivodeship) to 99.4% (Świętokrzyskie voivodship).
Of the vaccinations against Haemophilus influenzae
type B recommended (except for calendar vaccinations
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mem Szczepień Ochronnych, już u niemowląt od 2
miesiąca życia. Program Szczepień Ochronnych zaleca stosowanie szczepień u: niemowląt powyżej 2 mies.
życia, dzieci i osób dorosłych narażonych na ryzyko
inwazyjnej choroby meningokokowej, z bliskim kontaktem z chorym lub materiałem zakaźnym (personel
medyczny, pracownicy laboratorium), osobom przebywającym w zbiorowiskach (przedszkola, żłobki, domy
dziecka, domy studenckie, internaty, koszary), osobom
z zachowaniem sprzyjającym zakażeniu (intymne kontakty z nosicielem lub osoba chorą, np. głęboki pocałunek), osobom podróżującym, dzieciom i osobom dorosłym z wrodzonymi niedoborami odporności, z anatomiczną i czynnościową asplenią, zakażonym wirusem
HIV, nowotworem złośliwym, chorobą reumatyczną,
przewlekłą choroba nerek i wątroby, leczonym ekulizumabem (napadowa nocna hemoglobinuria, atypowy
zespół hemolityczno-mocznicowy), osobom leczonym
immunosupresyjnie oraz dzieciom w wieku od 2 mies.
życia z grup ryzyka zaburzeń odporności oraz szczególnie narażonym na zachorowanie nastolatkom i osobom powyżej 65 roku życia. (5,8)
Profilaktykę w postaci szczepień ochronnych przeciwko meningokokom można realizować stosując dostępne w Polsce szczepionki: szczepionkę skoniugowaną od ukończenia 2 miesiąca życia (monowalentna
przeciw serogrupie C), szczepionkę białkową (rDNA)
od ukończenia 2 miesiąca życia (przeciw serogrupie
B), szczepionkę skoniugowaną czterowalentną przeciw serogrupom A, C, W-135, Y od 12 miesiąca życia,
szczepionkę skoniugowaną monowalentną (przeciw
serogrupie C) i czterowalentną (przeciw serogrupie A,
C, W-135, Y) od ukończenia 2 miesiąca życia, szczepionkę polisacharydową przeciw serogrupom A i C
dzieciom powyżej 2 lat i dorosłym. (5,8)
Haemophilus influenzae typu B. Liczba zachorowań na zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu wywołane przez Haemophilus influenzae typu B utrzymuje się podobnie jak w poprzednich latach na niskim poziomie. W 2016r odnotowano ogółem 9 przypadków
(zapadalność 0,02 na 100 tys.) W porównaniu z rokiem
poprzednim (w 2015r 14 przypadków – zapadalność
0,004 na 100 tys.) było to o 35,7% mniej. Najwięcej
– 3 przypadki – zachorowań odnotowano w dwóch
województwach: mazowieckim i wielkopolskim (zapadalność odpowiednio 0,06 i 0,09 na 100 tys.). 7
przypadków zachorowań zarejestrowano u osób powyżej 35 roku życia 77,7%, z czego 5 przypadków
(71,4%) wystąpiło u osób mieszkających w mieście.
Zapadalność w grupie wiekowej 0-4 lata wyniosła 0,11
na 100 tys. i była niższa niż w roku 2015 (0,21 na 100
tys.).(4,7) (Tab. 3)
Od 2007r Polsce szczepienie przeciwko Haemophilus influenzae typu B jest szczepieniem obowiązkowym dla dzieci do 2. roku życia i obejmuje poda-
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of children) in 2016, 1363 people benefited, 7.9% more
than in 2015. The largest group among these people
were children aged 0 to 4 years (764 - 56 , 05%). (5.8)
Streptococcus pneumoniae. In 2016, there were 181
cases of meningitis and / or encephalomyelitis caused
by Streptococcus pneumoniae, which was 8.12% less
than in 2015. The incidence was 0.47 per 100,000 (0.51
per 100,000. in 2015). Most cases were recorded in the
Mazowieckie voivodship 25 (incidence 0.47 per 100,000),
the lowest in the following voivodships: Podlaskie and
Lubuskie three cases (incidence respectively 0.25 and
0.29 per 100,000). In the etiology of Streptococcus
pneumoniae meningitis, more often the urban population
- 122 cases (incidence 0.53 per 100,000) more often than
rural residents - 59 cases (incidence 0.39 per 100,000).
More often in 2016, men were affected by 115 cases
(incidence 0.62 per 100,000) than women - 66 cases
(incidence 0.33 per 100,000). In 2016, people with more
than 25 years of age were more likely to suffer from
meningitis and / or meningitis caused by Streptococcus
pneumoniae - 147 people (81.2%). In this group the
highest number of cases was recorded in people over 50
years old - 102 cases (69.4%).
Among children aged 0-4 years, 24 cases were
recorded (incidence 1.28 per 100,000), in this group
the most common were children in the first year of life
(in total 17 cases) (3.7) (Tab. 3)
In 2016, in accordance with the Protective
Vaccination Program for this year, vaccinations against
pneumococcus were mandatory for children from 2
months to 5 years of age with special health indications.
In addition, vaccinations against pneumococci were
recommended: children from 2 months to 5 years of age
and adults over 50 years of age, children and adults with
chronic heart disease, chronic lung disease, diabetes,
cerebrospinal fluid leakage, cochlear implant, chronic
disease liver, including cirrhosis, people addicted to
alcohol, smoking cigarettes, children and adults with
anatomical and functional asplenia, spherocytosis
and other hemoglobinopathies, with congenital and
acquired asplenia, and children and adults with immune
disorders, congenital and acquired immunodeficiency,
HIV infection, chronic kidney disease and nephrotic
syndrome, leukemia, Hodgkin’s disease, generalized
cancer disease associated with immunosuppressive
treatment, including chronic steroid therapy and
radiotherapy, multiple myeloma and epidemiological
indications, i.e. people with close contact family or
children with children under the age of 5 and with
the elderly or chronically ill (as part of the cocoon
vaccination strategy) (5,8)
In 2016, vaccination against Streptococcus
pneumoniae was performed in 240,472 people, which
was a group of 12.2% more than in 2015. 93.1% of
vaccinated persons were children aged 0 to 4 years. (5)

nie 4 dawek, tj w 2,4 i 6. miesiącu życia (szczepienie podstawowe) i 1 dawka uzupełniająca w 2. roku
życia. Ponadto szczepienia są zalecane dla dzieci do
ukończenia 6. roku życia nieszczepionym w ramach
szczepień obowiązkowych dla zapobiegania zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, zapaleniom nagłośni oraz osobom z zaburzeniami odporności według indywidualnych wskazań. W roku 2016
stan zaszczepienia 2-latków przeciwko Haemophilus
influenzae typu B w poszczególnych województwach
wynosił od 95,9% (województwo małopolskie) do
99,4% (województwo świętokrzyskie). Ze szczepień
przeciwko Haemophilus influenzae typu B zalecanych
(poza szczepieniami kalendarzowymi dzieci) w 2016
roku skorzystały 1363 osoby, o 7,9% więcej niż w roku
2015. Największą grupę wśród tych osób stanowiły
dzieci w wieku od 0 do 4 lat (764 – 56,05%) (5,8).
Streptococcus pneumoniae. W 2016r odnotowano ogółem 181 przypadków zachorowań na zapalenie
opon mózgowych i/lub mózgu wywołane przez Streptococcus pneumoniae, co stanowiło o 8,12% mniej niż
w roku 2015. Zapadalność wynosiła 0,47 na 100 tys.
(0,51 na 100 tys. w 2015 r.) Najwięcej przypadków
odnotowano w województwie mazowieckim 25 (zapadalność 0,47 na 100 tys.), najmniej w województwach:
podlaskim i lubuskim 3 przypadki (zapadalność odpowiednio 0,25 i 0,29 na 100 tys.). Na zapalenie opon
mózgowych i/lub mózgu o etiologii Streptococcus
pneumoniae częściej zapadali mieszkańcy miast – 122
przypadki (zapadalność 0,53 na 100 tys.) niż mieszkańcy wsi – 59 przypadków (zapadalność 0,39 na
100 tys.). Częściej w 2016r chorowali mężczyźni 115
przypadków (zapadalność 0,62 na 100 tys.) niż kobiety – 66 przypadków (zapadalność 0,33 na 100 tys.).
W 2016r na zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu
wywołane przez Streptococcus pneumoniae zdecydowanie częściej chorowały osoby powyżej 25 roku życia – 147 osób (81,2%). W tej grupie najwięcej przypadków odnotowano u osób po 50 roku życia – 102
przypadki (69,4%).
Wśród dzieci w wieku 0-4 lata odnotowano 24
przypadki (zapadalność 1,28 na 100 tys.), w tej grupie
najczęściej chorowały dzieci w pierwszym i drugim
roku życia (łącznie 17 przypadków).(3,7)(Tab.3)
W 2016r zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na ten rok szczepienia przeciwko pneumokokom
były obowiązkowe dla dzieci od 2. miesiąca życia do
5. roku życia ze szczególnych wskazań zdrowotnych.
Poza tym szczepienia przeciwko pneumokokom zalecano: dzieciom od 2. miesiąca życia do 5. roku życia
oraz osobom dorosłym powyżej 50. roku życia, dzieciom i osobom dorosłym z przewlekłą chorobą serca,
przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, implantem ślimakowym,
przewlekłą chorobą wątroby, w tym z marskością,
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MENINGITIS AND ENCEPHALITIS
OF VIRAL ETIOLOGY
In 2016, there were 1,388 cases of meningitis and
/ or encephalomyelitis caused by viruses (incidence of
3.6 per 100,000), an increase of 15.2% compared to the
previous year. Cases of specific illnesses accounted for
27.3% (379) of all neuroinfections with viral etiology,
of which 74% were cases of tick-borne encephalitis
(TBE), 15.3% of enteroviral meningitis, 7.38% of
herpes or meningitis. As in previous years, the highest
incidence of neuroinfections caused by viruses was
recorded in the Podlaskie voivodship - 19.1 per 100
thousand (Table 2) (3.7)
Tick-borne encephalitis (TBE). In total, in 2016 in 14
out of 16 voivodships, 283 cases of TBE were registered,
which constituted 47.3% more cases than in 2015 (149).
Most cases were recorded in the following voivodships:
podlaskie 160 (incidene 13.47 per 100 thousand),
warmińsko-mazurskie 43 (incidence 2.99 per 100 thousand)
and Mazowieckie 31 (incidence 0.58 per 100 thousand). In
other voivodships the incidence did not exceed 0.8 per 100
thousand. (Table 2). The highest incidence was recorded
in the third and fourth quarter of 2016. (3.7) Despite
higher incidence in 2016 (0.74 per 100 thousand) than in
the previous year, the incidence shows a downward trend
in relation to 2009, when the highest annual incidence
per TBE was recorded. This is the effect of preventive
vaccination, which is used by more people each year. In
2016, 36 346 people were vaccinated against TBE, 23.3%
more than in 2015. The most popular vaccinations against
TBE were used by the inhabitants of the Mazowieckie
voivodeship - 10 121 people. The smallest number of
people were vaccinated in the Świętokrzyskie voivodeship
- 412. The Protective Vaccination Program recommends
vaccination against TBE for people staying temporarily
or permanently in areas with an increased occurrence of
this disease. Typically, the vaccination schedule provides
for 3 doses of vaccine as part of the basic vaccination and
booster doses every 3-5 years (5.8)
SUMMARY
In 2016, the total increase in meningitis and / or
encephalomyelitis was recorded in Poland. In comparison
to 2015, it was an increase of 14.5%. Most of these
infections were infections caused by viruses - 43.49%.
2016 was another period in which a decline in bacterial
etiology was noted, which may result from the fact that
more protective vaccinations were carried out in this
area. Nevertheless, the highest incidence rate in the 0-4
age group is still observed in cases of meningococcal
etiology and in the age group above 50 years in the case of
pneumococcal etiology, which supports the continuation
of pro-health education aimed at protective vaccination
and indicating for the benefits of vaccinations.
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osobom uzależnionym od alkoholu, palącym papierosy, dzieciom i osobom dorosłym z anatomiczną i czynnościową asplenią, sferocytozą i innymi hemoglobinopatiami, z wrodzoną i nabytą asplenią oraz dzieciom
i osobom dorosłym z zaburzeniami odporności, wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności, zakażeniem HIV, przewlekłą chorobą nerek i zespołem nerczycowym, białaczką, chorobą Hodgkina, uogólnioną
chorobą nowotworową związaną z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekłą steroidoterapią i radioterapią, szpiczakiem mnogim a także ze wskazań
epidemiologicznych, tj. osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku poniżej 5. roku życia oraz z osobami w wieku podeszłym
lub przewlekle chorymi (w ramach realizacji strategii
kokonowej szczepień) (5,8).
W 2016 r. szczepienie przeciwko Streptococcus
pneumoniae wykonano u 240 472 osób. co stanowiło
grupę o 12,2% większą niż w roku 2015. 93,1% osób
zaszczepionych stanowiły dzieci w wieku od 0 do 4
lat (5).
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO
RDZENIOWYCH I ZAPALENIE MÓZGU
O ETIOLOGII WIRUSOWEJ
W roku 2016 odnotowano 1388 przypadków zachorowań na zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu
wywołane przez wirusy (zapadalność 3,6 na 100 tys.),
co stanowi wzrost o 15,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przypadki określone zachorowań stanowiły
27,3% (379) ogółu neuroinfekcji o etiologii wirusowej,
z czego 74% to przypadki kleszczowego zapalenia mózgu (kzm), 15,3% enterowirusowe zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, 7,38% opryszczkowe zapalenie
opon mózgowych lub mózgu. Podobnie jak w latach
poprzednich najwyższą zapadalność na neuroinfekcje
wywołane przez wirusy odnotowano w województwie
podlaskim – 19,1 na 100 tys. (Tab. 2) (3,7) .
Kleszczowe zapalenia mózgu (kzm). Ogółem
w 2016r w 14 na 16 województw, zarejestrowano
283 przypadki zachorowań na kleszczowe zapalenie
mózgu, co stanowiło o 47,3% więcej przypadków
niż w roku 2015 (149). Najwięcej przypadków zarejestrowano w województwach: podlaskim 160 (zapadalność 13,47 na 100 tys.), warmińsko – mazurskim
43 (zapadalność 2,99 na 100 tys.) i mazowieckim 31
(zapadalność 0,58 na 100 tys.). W pozostałych województwach zapadalność nie przekroczyła 0,8 na 100
tys. (Tab. 2). Najwyższą zapadalność odnotowano
w trzecim i czwartym kwartale 2016r. (3,7) Pomimo
wyższej zapadalności w roku 2016 (0,74 na 100 tys.)
niż w roku poprzednim, zapadalność wykazuje tendencję spadkową w odniesieniu do roku 2009, kiedy odnotowano najwyższą zapadalność roczną na kzm. Jest
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to efekt szczepień ochronnych, z których każdego roku
korzysta większa liczba osób. W roku 2016 przeciwko
kzm zaszczepiono 36 346 osób, tj. o 23,3% więcej niż
w roku 2015.Ze szczepień ochronnych przeciwko kzm
najchętniej korzystali mieszkańcy województwa mazowieckiego – 10 121 osób. Najmniej osób zaszczepiono w województwie świętokrzyskim – 412. Program Szczepień Ochronnych zaleca szczepienie przeciwko kzm osobom przebywającym czasowo lub stale
na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby.
Najczęściej schemat szczepienia przewiduje podanie 3
dawek szczepionki w ramach szczepienia podstawowego oraz dawki przypominające co 3-5 lat (5,8).
PODSUMOWANIE
W roku 2016 w Polsce zarejestrowano ogółem
wzrost zachorowań na zapalenie opon mózgowo –
rdzeniowych i/lub mózgu. W porównaniu do roku
2015 był to wzrost o 14,5%. Większość tych infekcji
stanowiły infekcje wywołane przez wirusy – 43,49%.
Rok 2016 był kolejnym okresem, w którym odnotowano spadek zachorowań o etiologii bakteryjnej, co może
wynikać z faktu większej liczby szczepień ochronnych
przeprowadzonych w tym zakresie. Mimo to nadal obserwuje się najwyższą zapadalność w grupie wieku 0-4
lata w przypadku zakażeń o etiologii meningokokowej
i w grupie wieku powyżej 50 r. ż w przypadku zakażeń o etiologii pneumokokowej, co przemawia za kontynuacją działań w zakresie edukacji prozdrowotnej
ukierunkowanej na szczepienia ochronne i wskazującej na korzyści wynikające ze szczepień ochronnych.
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LEPTOSPIROSIS IN POLAND IN THE YEARS 2014-2017 – CHARACTERISTICS
OF INFECTIONS AND EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE DATA
LEPTOSPIROZA W POLSCE W LATACH 2014-2017 – CHARAKTERYSTYKA
ZAKAŻEŃ I DANE Z NADZORU
National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene
Department of Parasitology and Vector-borne Diseases
Zakład Parazytologii i Chorób Przenoszonych Przez Wektory
NIZP-PZH w Warszawie
ABSTRACT
OBJECTIVES: The aim of the study was the analysis of current Leptospira spp. infections in Poland on the basis
of blood serum samples tests results and clinical data collected from clinicians in the Laboratory NIPH-NIH.
METHODS. Clinical materials from 48 patients with clinical symptoms suggesting Leptospira spp suspected of
leptospirosis from the years 2014-2017 were included to the study. Blood serum samples collected from patients
were tested in Laboratory of Rickettsiae, Chlamydiae and Spirochaetes (currently Laboratory of Vector-borne
Diseases) of NIPH-NIH. Levels of specific IgM and IgG antibodies to Leptospira spp. antigens were detected
with the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
RESULTS. Specific antibodies to Leptospira spp. were detected in 18 patients (37.5%). IgM antibodies were
found in 6 patients (12.5%) and IgG antibodies were identified in 7 patients (14.6%). Both classes of antibodies
of were detected in 5 patients (10.4%). The most samples for study were sent to laboratory from Masovian
(13 samples) and Kuyavian-Pomeranian (11 samples) Voivodeships. Not any samples from the Lower Silesia,
Lublin, Łódź, Podlaskie and Warmian-Masurian Voivodeships were received. In these patients the most common
symptoms of disease were: fever, hepatitis with jaundice and renal failure.
CONCLUSIONS. The number of diagnosed human leptospirosis in Poland is low in comparison to the number
of cases in other countries, although the Leptospira spp. spirochetes occur in animals in the environment.
Key words: Leptospira spp., leptospirosis, infection
STRESZCZENIE
CEL. Celem prezentowanej pracy jest ocena obecnie występujących w Polsce zakażeń Leptospira spp. na podstawie wyników z badań próbek surowicy krwi, nadesłanych do NIZP-PZH oraz danych klinicznych zebranych
od kierujących na badanie lekarzy.
METODY. Badaniami objęto próbki surowicy krwi pochodzące od ludzi chorych z objawami klinicznymi,
wskazującymi na zakażenie Leptospira spp., nadesłane do Samodzielnej Pracowni Riketsji, Chlamydii i Krętków Odzwierzęcych (obecnie Pracownia Chorób Przenoszonych przez Wektory) NIZP-PZH, w latach 20142017. Oznaczano poziom swoistych przeciwciał klasy IgM i IgG dla antygenów Leptospira spp. metodą immunoenzymatyczną ELISA.
WYNIKI. W latach 2014-2017 zbadano 48 próbek surowicy krwi pochodzących od osób z klinicznymi objawami wskazującymi na leptospirozę. Swoiste przeciwciała dla Leptospira spp. wykryto u 18 osób (37,5%).
Przeciwciała klasy IgM stwierdzono u 6 osób (12,5%), przeciwciała klasy IgG wykryto u 7 (14,6%), a obie klasy
przeciwciał wykryto u 5 osób (10,4%). Najwięcej próbek do badań do Laboratorium NIZP-PZH nadesłano z województwa mazowieckiego (13 próbek) i kujawsko-pomorskiego (11 próbek). Z województwa dolnośląskiego,
lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego nie wpłynęła żadna próbka. Objawami dominującymi u pacjentów były: gorączka, zapalenie wątroby i żółtaczka, niewydolność nerek.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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WNIOSKI. W Polsce liczba rozpoznawanych zakażeń Leptospira spp. u ludzi jest niewielka w porównaniu
z liczbą zakażonych osób w innych krajach, mimo że krętki Leptospira spp. występują u zwierząt na terenie
kraju.
Słowa kluczowe: Leptospira spp.,leptospiroza, zakażenia
INTRODUCTION

WSTĘP

Zoonoses are a very serious problem of public
health. Infections with microorganisms that cause
this group of diseases affect the population in both
developing and developed countries.
People who living in adverse conditions, in
neglected areas with low hygiene and in close contact
with farm animals are mainly exposed to zoonoses.
These infections also affect individuals prefering
an active and healthy lifestyle, practicing sports,
recreation and various forms of tourism, and who often
encountering these pathogens directly in the natural
environment. Under these circumstances, zoonoses
can be transmitting freely and without barriers between
animals and humans.
Reservoir of leptospirosis are wild and lived on
farms domestic animals. (1, 2, 3).
Infection, caused by various species of Leptospira,
is one of the zoonotic diseases, occurring all over the
world, with an estimated 1.03 million annual cases and
58 999 deaths (4, 5).
The highest incidence and mortality rate are
observed in south and south-east Asia, Oceania,
Latin America and East Africa (6). Some species of
Leptospira are highly pathogenic to humans including
Leptospira interrogans, L. kirschneri, L. noguchii, L.
alexanderi, L. weilii, L. borgpetersenii, L. santarosai,
L. kmetyi.
There are over 300 serovars in the genus
Leptospira (7, 8). Leptospirosis in humans is most
often caused by spirochetes belonging to the serovars:
Icterohaemorrhagiae,
Grippotyphosa,
Pomona,
Canicola, Sejroe, Tarassovi. These bacteria are motile,
with thin, helically coiled cell, classified as relentless
aerobes.
The widespread of particular serovar of the genus
Leptospira in a specific geographical region depends
on the frequency of occurrence the main host. Infection
with pthogens from a specific serovars is associated
with definite disease entities, for example Weil’s
disease is caused by serovar Icterohaemorrhagiae, mud
fever is caused by Grippotyphosa and Sejroe serovars,
Pomona serovar is responsible for swineherd’s disease,
and Canicola fever is caused by Canicola (9).
The most common serovars in Europe are L.
interrogans serovar Copenhageni and L. interrogans
serovar Icterohaemorrhagiae. In Southern Asia,
infections are mainly caused by L. interrogans serovar

Choroby odzwierzęce to poważny problem zdrowia publicznego. Zakażenia mikroorganizmami powodującymi te choroby dotyczą ludności zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych.
Grupą osób szczególnie narażonych na choroby
odzwierzęce są ludzie żyjący w trudnych warunkach,
na terenach zaniedbanych o niskim poziomie higieny,
w bliskim kontakcie ze zwierzętami hodowlanymi.
Zakażenia te zaczynają dotyczyć także osób prowadzących aktywny i zdrowy tryb życia, uprawiających
sporty, rekreację i różne formy turystyki, stykających
się z tymi patogenami bezpośrednio w środowisku
naturalnym. W warunkach tych choroby odzwierzęce
swobodnie i bez ograniczeń przenoszą się pomiędzy
zwierzętami i ludźmi. Do zakażeń może więc dochodzić zarówno od zwierząt hodowlanych, domowych,
jak i dziko żyjących (1, 2, 3).
Jedną z chorób odzwierzęcych jest leptospiroza,
występująca na całym świecie, wywoływana przez
różne gatunki krętków z rodzaju Leptospira spp. Bakterie te są ruchliwymi, spiralnie skręconymi i cienkimi
krętkami zaliczanymi do bezwzględnych tlenowców.
Na świecie rocznie rejestruje się około miliona zachorowań i 58 900 przypadków śmiertelnych będących
następstwem leptospirozy (4, 5). Najwyższa zapadalność i śmiertelność jest obserwowana w południowej
i południowo-wschodniej Azji, Oceanii, Ameryce
Łacińskiej i Wschodniej Afryce (6). Niektóre gatunki
leptospir są wysoce patogenne dla ludzi (Leptospira
interrogans, L. kirschneri, L. noguchii, L. alexanderi,
L. weilii, L. borgpetersenii, L. santarosai, L. kmetyi).
W obrębie rodzaju Leptospira jest ponad 300 serowarów (7, 8). Leptospirozę u ludzi najczęściej wywołują krętki należące do serowarów: Icterohaemorrhagiae,
Grippotyphosa, Pomona, Canicola, Sejroe, Tarassovi.
Przewaga w częstości występowania danego serowaru
krętków z rodzaju Leptospira w określonym rejonie
geograficznym zależy od bytowania głównego gospodarza. Określone serowary są związane z jednostkami
chorobowymi np. chorobę Weila wywołuje serowar
Icterohaemorrhagiae, gorączkę błotną powodują serowary Grippotyphosa i Sejroe, za chorobę pasterzy
świń odpowiedzialny jest serowar Pomona, a przyczyną gorączki canicola jest serowar Canicola (9).
W Europie najczęściej występuje L. interrogans
serowaru Copenhageni i Icterohaemorrhagiae. W południowej Azji dominują zakażenia wywoływane
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Lai (8). The most important reservoir of these bacteria
are rodents, dogs, cats, pigs, horses, cattle and wild
animals. In Poland, pigs, dogs and furry animals such
as foxes are more frequently infected (3, 9).
Infections with Leptospira spp. in animals occur
asymptomatically usually. Spirochetes colonize renal
tubules and then can be excreted in large amount in the
urine, which leads to contamination of the environment.
Humans and animals leptospirosis are acquired
through the contact of damaged skin, mucous
membranes, conjunctiva and occasionally through
the respiratory tract with water, soil and plants
contaminated with infected urine.
The group of people especially exposed to infection
due to their professional activity are: butchers,
veterinarians, growers (pigs, goats, sheep, cattle),
farmers, miners, gardeners, municipal (waste the
disposal) employees, fishermen and people associated
with water and extreme sports (2).
In humans, leptospirosis usually occurs in two
phases. In the early phase, there is a high fever,
headache and muscle pain, effusions on the conjunctiva,
vomiting, and in the late phase multiorgan damage.
The most common symptoms are hepatic dysfunctions
manifested by jaundice, acute renal failure, pulmonary
haemorrhages, myocarditis, and meningitis and
cerebritis, which can lead to death. Sudden appearance
of fever and the development of hepato-renal changes
during Leptospira spp. infection is described as Weil’s
disease.
Spirochetes can persist in some organs of the body
(in the anterior chamber and the vitreous of the eye and
also in the renal tubules) for a long time and they can
cause uveitis (months after infection) and leptospiruria
(weeks after the disease) (3, 7, 9, 10).
Rare complications in leptospirosis include:
cerebrovascular accidents, rhabdomyolysis, thrombotic
thrombocytopenic
purpura,
acute
acalculous
cholecystitis, erythema nodosum, aortic stenosis,
Kawasaki syndrome, reactive arthritis, epididymitis,
nerve palsy, male hypogonadism, and Guillain-Barre´
syndrome. In pregnant women leptospirosis is carried
out as the acute infection, often leading to the death
of the fetus or abortion. Also spirochetes were isolated
from amniotic fluid, placenta and umbilical cord
blood of newborn and visualized them in the liver and
kidneys by Warthin–Starry stain. The bacteria are also
present in human milk and it is likely to be transmitted
by an infected mother breast feeding to the child (3).
Acute infections can lead to serious complications
and even to death, so it is extremely important to
quickly diagnose and initiate appropriate treatment
(11-14). Case classification is based on clinical,
laboratory and epidemiological criteria. As probable
case is considered each patient meeting clinical and
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przez L. interrogans serowaru Lai. (8) Rezerwuarem
tych bakterii są głównie gryzonie, psy, koty, świnie,
konie, bydło oraz dzikie zwierzęta. W Polsce częściej
zakażone są świnie i psy oraz zwierzęta futerkowe np.
lisy, rzadziej bydło (3, 9).
Zakażenia krętkami Leptospira spp. u zwierząt
przebiegają zwykle bezobjawowo, krętki kolonizują
cewki nerkowe i mogą być wydalane w dużej ilości
z moczem, co prowadzi do skażenia otoczenia. Do zakażenia u ludzi i zwierząt dochodzi poprzez kontakt
z wodą, glebą i roślinami zanieczyszczonymi zakażonym moczem. Krętki wnikają poprzez uszkodzoną
skórę, błony śluzowe, spojówki i sporadycznie przez
drogi oddechowe.
Grupą osób szczególnie narażonych na zakażenie ze względu na wykonywaną pracę są: pracownicy rzeźni, weterynarze, hodowcy zwierząt (świń, kóz,
owiec, bydła), rolnicy, górnicy, ogrodnicy, pracownicy
gospodarki komunalnej, rybacy oraz osoby związane
ze sportami wodnymi i ekstremalnymi (2).
U ludzi leptospiroza przebiega zwykle dwufazowo.
We wczesnej fazie pojawia się wysoka gorączka, ból
głowy i mięśni, wybroczyny na spojówkach, wymioty,
a następnie dochodzi do uszkodzenia wielu układów
(faza późna). Najczęściej są to zaburzenia czynności
wątroby objawiające się żółtaczką, ostra niewydolność
nerek, liczne krwotoki w płucach, zapalenie mięśnia
sercowego oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu - często kończących się śmiercią chorego. Nagłe pojawienie się gorączki oraz rozwój zmian
wątrobowo-nerkowo-płucnych w przebiegu zakażenia
krętkami Leptospira spp., opisywane jest jako choroba
Weil’a (6).
Krętki potrafią utrzymywać się przez dłuższy czas
w organizmie, w komorze przedniej i ciele szklistym
oka oraz w kanalikach nerkowych. Obecne w nich
krętki wywołują zapalenie błony naczyniowej oka
(utrzymujące się miesiące po zakażeniu), oraz leptospirurię (tygodnie po ustąpieniu choroby) (3, 7, 9, 10).
Do bardzo rzadkich powikłań należą: rumień guzowaty, plamica zakrzepowa, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych, zaburzenia naczyniowo-mózgowe,
ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, zwężenie
zastawki aortalnej, zespół Kawasaki, hipogonadyzm
u mężczyzn, zespół Guillain-Barré, reaktywne zapalenie stawów, zapalenie najądrza oraz porażenie nerwów. Leptospiroza u kobiet w ciąży przebiega w postaci ostrej infekcji, która często prowadzi do śmierci płodu i poronienia lub przedwczesnego porodu.
W przypadkach tych krętki można wyizolować z łożyska i krwi pępowinowej oraz płynu owodniowego
noworodka. Bakterie te są również obecne w ludzkim
mleku i prawdopodobnie są przekazywane przez zakażoną matkę dziecku podczas karmienia piersią (3).
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epidemiological criteria, while patients who meet
the clinical and laboratory criteria are considered as
confirmed cases. (Definition of infectious diseases
for epidemiological surveillance (version 3, 2014),
Department of Epidemiology, NIPH-NIH).
OBJECTIVE OF THE WORK
The aim of the presented study is to assessment of
Leptospira spp. infections occurring in Poland, based
on results from the tests of serum samples, sent to
NIPH-NIH and clinical data collected from doctors
ordering research. The analysis included the definition
of the case of leptospirosis accepted by the WHO and
applied by NIPH-NIH for the surveillance.
MATERIALS AND METHODS
Material for the study included blood serum
samples from people with clinical symptoms of
Leptospira spp. infection, sent to the Laboratory of
Rickettsiae, Chlamydiae and Spirochetes (now the
Laboratory of Diseases Transmitted by Vectors) of the
National Institute of Public Health - National Institute
of Hygiene in the years 2014-2017. These samples
came from hospitals from 11 provinces in the country.
Determination of elevated levels of specific IgM
antibody to Leptospira spp. is sufficient to confirm the
acute phase of disease. Complete serological study
includes determination of IgM and IgG classes specific
antibodies to Leptospira spp. (15-18).
The levels of specific antibodies of both IgM and
IgG classes to Leptospira spp. were determined in all
samples with ELISA immunoenzymatic assay using the
SERION ELISA classic Leptospira IgM and IgG kits
(Institut Virion / Serion GmbH, Germany) according
to the manufacturer’s instructions. Levels of IgM class
of antibodies ≥ 20 U/ml and IgG class ≥ 9 U/ml were
considered as a positive.
RESULTS AND DISCUSSION
Forty eight blood serum samples were collected
and examined in 2014-2017 from people with clinical
symptoms with suspicion of leptospirosis. These blood
samples were taken from 13 women and 35 men.
Specific antibodies to Leptospira spp. were detected
in 18 patients (37.5%). IgM class of antibodies were
found in 6 person (12.5%), IgG antibodies were
detected in 7 (14.6%), and both classes of antibodies
were detected in 5 individuals (10.4%) (Table I).
The most samples for the study were sent to the
Laboratory NIPH-NIH from Masovian (13 samples)
and Kuyavian-Pomeranian (11 samples). The smallest
number of samples were sent to the laboratory from the
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Ostre zakażenia mogą prowadzić do poważnych
powikłań a nawet śmierci, dlatego niezwykle ważna
jest szybka diagnostyka i rozpoczęcie odpowiedniego
leczenia (11-14).
Klasyfikacja przypadków oparta jest na kryteriach
klinicznych, laboratoryjnych i epidemiologicznych. Za
przypadek prawdopodobny uznaje się każdego chorego spełniającego kryteria kliniczne i epidemiologiczne, natomiast za przypadek potwierdzony uznaje się
chorych spełniających kryteria kliniczne i laboratoryjne (Definicja przypadku chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego (wersja 3, 2014 r.),
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
NIZP-PZH).
CEL PRACY
Celem prezentowanej pracy jest ocena obecnie
występujących w Polsce zakażeń Leptospira spp. na
podstawie wyników z badań próbek surowicy krwi,
nadesłanych do NIZP-PZH oraz danych klinicznych
zebranych od kierujących na badanie lekarzy. W analizie uwzględniono definicję przypadku leptospirozy
przyjętego przez WHO na potrzeby nadzoru i stosowanego przez NIZP-PZH.
MATERIAŁY I METODY
Materiałem do badań były próbki surowicy krwi
pochodzące od ludzi chorych z objawami klinicznymi, wskazującymi na zakażenie Leptospira spp., nadesłane do Samodzielnej Pracowni Riketsji, Chlamydii
i Krętków Odzwierzęcych (obecnie Pracownia Chorób
Przenoszonych przez Wektory) Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny,
w latach 2014-2017. Próbki pochodziły ze szpitali z 11
województw na terenie kraju.
Do potwierdzenia ostrej fazy leptospirozy wystarczające jest oznaczenie przeciwciał klasy IgM dla
Leptospira spp., natomiast pełne badanie serologiczne
obejmuje oznaczenie przeciwciał klasy IgM i IgG dla
Leptospira spp. (15-18).
W próbkach oznaczano poziom swoistych przeciwciał obu klas: IgM i IgG dla antygenów Leptospira
spp. metodą immunoenzymatyczną ELISA, stosując
zestawy SERION ELISA classic Leptospira IgM i IgG
(Institut Virion/Serion GmbH, Niemcy), zgodnie z instrukcją producenta. Poziomy przeciwciał klasy IgM
≥ 20 U/ml i klasy IgG ≥ 9 U/ml przyjmowano jako
wynik dodatni.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Zbadano 48 próbek surowicy krwi nadesłanych
w latach 2014-2017, od osób z klinicznymi objawa-
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Pomerania and Świętokrzyskie provinces (1 sample)
(Fig. 1). There was no sample from the Lower Silesia,
Lubelskie, Lodzkie, Podlaskie and Warmian-Masurian
Voivodships.

mi wskazującymi na leptospirozę. Próbki krwi pobrano od 13 kobiet i 35 mężczyzn. Swoiste przeciwciała
dla Leptospira spp. wykryto u 18 osób (37,5%). Przeciwciała klasy IgM stwierdzono u 6 osób (12,5%),
przeciwciała klasy IgG wykryto u 7 (14,6%), a obie
klasy przeciwciał wykryto u 5 osób (10,4%) (Tab. I).

Table. I. The occurrence of specific antibodies to Leptospira spp. in patients with clinical symptoms of leptospirosis
Tabela. I. Występowanie przeciwciał swoistych dla Leptospira spp. u osób z klinicznymi objawami leptospirozy
Year of recognition

Number (%) of patients with antibodies
to Leptospira spp. antigens

Number of examined patients

IgM

IgG

IgM+IgG

2014

4

0

1

2

2015
2016
2017

11
12
21

1
2
3

3
0
3

0
0
3

TOTAL
48
6(12.5)
7(14.6)
Ryc.both
1. Sprawność
epidemiologicznego
nad odrą w Polsce w latach 2007-2016.
* patients with
positivenadzoru
and borderline
results
Fig 1. Measles
surveillance
performance in Poland 2007-2016.
*osoby z wynikami
dodatnimi
i wątpliwie-dodatnimi

5(10.4)
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Confiderm cases

Suspected cases

%

Indicator of surveillance

Fig. 1. The occurrence of antibodies to Leptospira spp. in humans, in the 2014-2017 by voivodships, in Poland
Ryc. 1. Występowanie przeciwciał dla Leptospira spp. u ludzi w Polsce w latach 2014-2017 wg województw

Analysis of the received results indicates that
persons aged between 11 and 40 are most often infected
group of patients (Fig. 2). The main symptoms were as
follows: fever, hepatitis and jaundice, also renal failure
(Tab. II).
Currently, a case of leptospirosis in Poland must be
reported and registered. According to epidemiological
data of the Department of Epidemiology NIPH-NIH,
the number of reported cases in the years 2014-2017
were 53. This number seems to be underestimated,
because there are voivodships in which tests on
leptospirosis are not performed but studies of the
reservoir prove that animals infected with Leptospira
spp. occurred.

Najwięcej próbek do badań do Laboratorium
NIZP-PZH nadesłano z województwa mazowieckiego
(13 próbek) i kujawsko-pomorskiego (11 próbek).
Najmniej próbek przesłano do laboratorium z województwa pomorskiego, świętokrzyskiego (po 1
próbce) (Ryc. 1). Z województwa dolnośląskiego,
lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego nie wpłynęła żadna próbka.
Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazuje, że najczęściej chorują osoby w wieku od 11 do
40 roku życia (Ryc. 2). Objawami dominującymi u pacjentów były: gorączka, zapalenie wątroby i żółtaczka,
niewydolność nerek (Tab. II).
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Table. II. Clinical symptoms observed in leptospirosis cases confirmed with serological tests
Tabela. II. Charakterystyka objawów klinicznych u pacjentów z leptospirozą potwierdzoną badaniami serologicznymi
Characteristic
Patients with antibodies to leptospirosis (n=18)
Number of men / women
11/7
Periods of the most frequent cases:
June-September
6/18
October-January
7/18
February-May
5/18
Main symptoms:
Fever
7/18
Pain of muscle, head and stomach
2/18
Nausea
Ryc. 1. Występowanie przeciwciał dla Leptospira spp. u ludzi w Polsce1/18
w latach 2014-2017
Bacteraemia wg województw
2/18
Hepatitis
5/18
Jaundice
5/18
Fig. 1. The occurrence of antibodies to Leptospira spp. in humans, in the
2014-2017 by
Kidney failure voivodships, in Poland
5/18
Meningitis and encephalitis
1/18
liczba przypadków potwierdzonych badaniami serologicznymi w NIZP-PZH
liczba przypadków zarejestrowanych i potwierdzonych badaniami serologicznymi
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Fig. 1. Measles surveillance performance in Poland 2007-2016.
Ryc. 1. Sprawność nadzoru epidemiologicznego nad odrą w Polsce w latach 2007-2016.

In 2006, 7 252 blood sera collected from pigs from
12 provinces were examined. Antibodies to Leptospira
spp. were detected in 97 (1.34%) animals. In the same
year, only 6 cases of leptospirosis were registered
in Poland, and 5 of them occurred in the following
provinces: Kuyavian-Pomeranian (2), Masovia (2) and
Greater Poland (1), where infected pigs were found (19,
20). In the same study in 2006, 1,95% of pigs infected
with Leptospira spp. were detected in the Lower
Silesia Voivodship, 1,36% in the Lubelskie, 0,28% in
the Lodzkie, 0,32% in the Podlaskie Voivodship and 1,
97% in the Warmian-Masurian Voivodship.
In 2010, in the same voivodships the presence of
Leptospira spp. antibodies in examinated pigs, were
detected respectively in 1,37% in the Lower Silesia,
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Obecnie w Polsce leptospiroza podlega obowiązkowi zgłoszenia i rejestracji. Według danych epidemiologicznych Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych
i Nadzoru NIZP-PZH, ilość zgłoszonych przypadków
w latach 2014-2017 wyniosła 53. Liczba ta wydaje
się być niedoszacowana, ponieważ są województwa,
w których nie wykonuje się testów w kierunku leptospirozy a badania rezerwuaru dowodzą, że występują
na tych terenach zwierzęta zakażone krętkami Leptospira spp.
W 2006 roku zbadano 7 252 surowice pobrane od
świń z 12 województw. Przeciwciała dla Leptospira
spp. wykryto u 97 (1.34%) zwierząt. W tym samym
2006 roku na terenie Polski zarejestrowano tylko 6
przypadków zachorowań na leptospirozę, a 5 z nich
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0,86% in the Lubelskie, 0,54% in the Lodzkie, 1,04%
in the Podlaskie and 1,09% in the Warmian-Masurian
voivodships (21).
In the years 2014-2017, no cases of human disease
were reported from these voivodships, although, in
the previous years the percentage of infected pigs
remained at a similar level according to the above
studies. This may indicate that either cases of people
with leptospirosis are incorrectly diagnosed and
therefore they are not examined in these voivodeships
or the cases are not reported.
Studies carried out among wild and free range
animals indicate that Leptospira spp. spirochetes still
are found in the environment and can cause infection.
Serological tests in wild boars in Poland showed that
25% of tested animals had a high level of antibodies
against Leptospira spp..
Positive serological reactions were also found
in 3,4% of examined sheep and in 3,2% of 309 milk
samples collected from cows from the south-western
regions of Poland (22-24). Increase in the number of
cases of leptospirosis in humans and animals is often
associated with the occurrence of natural disasters.
In 1997, during the floods in Poland, increase of
Leptospira spp. infections in humans were occurred.
Similarly, increase in the cases of leptospirosis among
animals was also observed. Such studies were carried
out in the Lublin region, where 32 sera from 41 animals,
41 sera from cows, 30 samples from organs (kidneys
and liver) of small mammals (Apodemus agrariusz,
Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Microtus
agrestis, Microtus arvalis, Myodes glareolus, Sorex
araneus) 40 water samples, 40 soil samples and 540
Ixodes ricinus ticks were collected from flooded areas.
At the same time, a similar number of samples for
research were collected and examined from areas of
this province but not affected by floods. Then 34,4% of
pigs, 26% of cows from the floodplains had antibodies
to Leptospira spp., compared to 4,9% of pigs and
15,0% of cows from “dry” areas. DNA of Leptospira
spp. was detected in 20% of small mammals, 15,6%
of ticks and in 5% of water samples. For comparison,
in areas where there was no flood, DNA Leptospira
spp. was detected in 30% of small mammals and
1,4% of ticks. Water samples in this area and soil in
both areas were negative. These studies show that the
most important for dissemination of Leptospira spp.
infection seems to be ticks, farm animals, mice and
contaminated water (25-27).
Based on epidemiological reports of the
Department of Epidemiology NIPH-NIH, the number
of leptospirosis cases varies from 2 cases in 2017, 3
cases in 2003, to 12 cases in 2000 and 2007 in Poland.
In the years 1996-2017, two significant increases in
the incidence of leptospirosis were observed. The first
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występowało na terenach województw: Kujawsko-Pomorskiego (2), Małopolskiego (2) i Wielkopolskiego
(1), na których stwierdzono zakażone świnie (19, 20).
W tym samym badaniu 2006 roku w województwie dolnośląskim występowało 1,95% zakażonych
krętkami Leptospira spp. świń, w województwie lubelskim 1,36%, w województwie łódzkim 0,28%,
w województwie podlaskim 0,32% a w województwie
warmińsko-mazurskim 1,97%. W 2010 roku obecność przeciwciał dla Leptospira spp. w tych samych
województwach wynosiła odpowiednio: w województwie dolnośląskim 1,37%, w województwie lubelskim
0,86%, w województwie łódzkim 0,54%, w województwie podlaskim 1,04% a w województwie warmińsko-mazurskim 1,09% badanych świń (21).
W latach 2014-2017 z tych województw nie zgłoszono żadnego przypadku zachorowania u ludzi, mimo
że jak wynika z powyższych badań, w poprzednich latach odsetek zakażonych świń utrzymywał się na podobnym poziomie. Może to świadczyć o tym, że albo
przypadki osób chorych na leptospirozę są nieprawidłowo rozpoznawane i w związku z tym nie są one
badane w tych województwach, albo nie są zgłaszane.
Badania prowadzone wśród zwierząt dziko żyjących i z wolnego wybiegu wskazują, że krętki Leptospira spp. stale występują także w środowisku, mogąc
wywoływać zakażenia. Badania serologiczne na dzikach w Polsce wykazały, że 25% zbadanych dzików
miało wysoki poziom przeciwciał przeciw Leptospira
spp. Dodatnie odczyny serologiczne stwierdzono także
u 3,4% zbadanych owiec, natomiast w 309 próbkach
mleka krowiego, pochodzących z południowo-zachodnich regionów Polski obecność przeciwciał dla
Leptospira spp. stwierdzono u 3,2%. (22-24).
Nagły wzrost liczby zachorowań na leptospirozę
u ludzi i zwierząt jest często związany z wystąpieniem
klęsk żywiołowych. Taki wzrost stwierdzono w 1997
roku, w czasie powodzi w Polsce. Zaobserwowano
także wzrost liczby zakażeń wśród zwierząt. Badania takie przeprowadzono na terenie Lubelszczyzny,
gdzie zebrano 32 surowice krwi od świń, 41 surowic
od krów, 30 próbek organów (nerki i wątroby) drobnych ssaków (myszarka polna, myszarka leśna i zaroślowa, nornik pospolity i bury, nornica ruda, ryjówka
aksamitna), 40 próbek wody i 40 próbek gleby oraz
540 kleszczy Ixodes ricinus z obszarów zalewanych
przez powodzie. Jednocześnie podobną liczbę próbek
do badań zebrano i zbadano z obszarów województwa
niedotkniętych powodziami. 34,4% świń, 26% krów
z terenów zalewowych miało przeciwciała dla Leptospira spp. w porównaniu do 4,9% świń i 15,0% krów
z terenów „suchych”. DNA Leptospira spp. wykryto
u 20% drobnych ssaków i 15,6% kleszczy oraz w 5%
próbek wody.
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increase of leptospirosis took place in 1997, when
the flood occurred (mentioned above). Then 21 cases
were recorded at that time (incidence 0.05 per 100,000
population), what was a big increase compared to
the below 10 usual cases. Of these 21 cases, 12
cases occurred in flooded areas. Another increase
in human cases occurred in 2014 and amounted 25
cases (incidence 0.06 per 100,000 population). It was
triggered by outbreak of leptospirosis associated with
seasonal work (strawberry harvest) in Germany. At
that time people from various areas of Poland were
infected. Ten people with symptoms of leptospirosis
after being on a strawberry plantation were examined
in the Laboratory of Rickettsia, Chlamydia and
Spirochetes of NIPH-NIH. In six persons (60%) a high
level of antibodies to Leptospira spp. by ELISA test
was detected. In 2 of 6 persons high titres were obtained
using the MAT test (microscopic agglutination test).
At the same time, another 4 people from Poland
were hospitalized in Germany because due to clinical
symptoms of Weil’s disease (26, 28). The small
number of confirmed leptospirosis cases are caused
improperly collected material for tests or inadequate
time of sampling. Low detection by laboratories it is
also arise by the fact that often the tests are carried out
once, and it is impossible to determine the dynamics
of antibodies.
The basic method used in laboratories to diagnose
these infection it is the ELISA test, which determined
the IgM and IgG classes of specific antibodies for
the spirochetes Leptospira spp. in blood serum. The
presence of IgM class antibodies can be detected
already about 4-5 days after the onset of symptoms and
it can persist for several months. IgG class antibodies
appear around the 7 day of the onset of symptoms and
may be detectable in the blood serum for several years
(up to 6 years after infection). Due to the fact that blood
culture and the microscopic agglutination test (MAT)
are laborious and required time, they are rarely used in
diagnosis (17, 18, 29).
A very sensitive method used during the acute
phase of infection is PCR or Real-Time PCR. This
test could be done using the patient’s blood, urine and
tissues. Sequences of the most often applied primers in
this molecular method is complementary to the genes:
lipL32, lfb1 (only present in pathogenic species) or
characteristic for the whole genotype: rrs (16S rRNA),
secY, gyrB (genes of basic metabolism) (30, 31). The
DNA of spirochetes Leptospira spp. can be detected in
the blood only during the first week of the disease in
untreated patients.
In the next, later phase, DNA of these spirochetes
can be detected only in the urine, but incorrect
preparation of this samples after collection often
lead to a false negative results. Bacteria of the genus
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Dla porównania, na obszarach gdzie nie było powodzi, DNA Leptospira spp. wykryto u 30% drobnych
ssaków i 1,4% kleszczy. Próbki wody na tym terenie
i gleby na obu obszarach były ujemne. Z badań tych
wynika, że najistotniejsze w szerzeniu zakażenia Leptospira spp. wydają się być kleszcze, zwierzęta hodowlane, myszy polne oraz skażona woda (25-27).
Na podstawie meldunków epidemiologicznych
Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
NIZP-PZH, w Polsce liczba zachorowań na leptospirozę ludzi waha się od 2 przypadków w 2017, 3 przypadków w 2003 roku, do 12 przypadków w 2000 i 2007
roku. W latach 1996-2017, zaobserwowano dwa znaczące wzrosty liczby zachorowań na leptospirozę.
Pierwszy wzrost zachorowań, jak już wspomniano powyżej, miał miejsce w 1997 roku, kiedy to miała miejsce powódź. Zarejestrowano wówczas 21 przypadków
zachorowań (zapadalność 0,05 na 100 tys. ludności),
co w stosunku do poniżej 10 zwykle występujących
przypadków jest dużym wzrostem. Z tych 21 przypadków zachorowań aż 12 przypadków występowało na
terenach objętych powodzią. Kolejny wzrost zachorowań przypadł na 2014 rok i wynosił 25 przypadków
(zapadalność 0,06 na 100 tys. ludności). Wynikało to
z wystąpienia ogniska leptospirozy związanego z pracami sezonowymi (zbiorami truskawek) na terenie
Niemiec, gdzie doszło w tym czasie do zakażenia osób
z różnych terenów Polski. Dziesięć osób z objawami
leptospirozy po pobycie na plantacji truskawek było
badanych w Samodzielnej Pracowni Riketsji, Chlamydii i Krętków Odzwierzęcych NIZP-PZH. U 6 osób
(60%) wykryto metodą ELISA wysoki poziom przeciwciał dla Leptospira spp. U 2 z 6 uzyskano wysokie miana przy zastosowaniu testu MAT (microscopic
agglutination test). W tym samym czasie kolejne 4
osoby z Polski były hospitalizowane w Niemczech ze
względu na występowanie u nich objawów choroby
Weil’a (26, 28).
Przyczyną małej liczby potwierdzonych zgłoszeń
leptospirozy, jest nieprawidłowo pobrany materiał do
badań lub nieodpowiedni czas. Niska wykrywalność
przez laboratoria wynika też z faktu, że często badanie
wykonywane jest jednorazowo, co nie daje możliwości stwierdzenia dynamiki przeciwciał.
Podstawową metodą diagnostyczną tych zakażeń
stosowaną w laboratoriach jest test ELISA, którym oznacza się swoiste przeciwciała klasy IgM i IgG dla krętków
Leptospira spp. w surowicy krwi. Obecność przeciwciał
klasy IgM można wykryć już ok. 4-5 dnia od wystąpienia
objawów. Mogą one się utrzymywać przez kilka miesięcy. Przeciwciała klasy IgG pojawiają się ok.7 dnia od wystąpienia objawów i mogą być obecne w surowicy krwi
przez kilka lat (nawet do 6 lat po zakażeniu). Ze względu
na to, że posiew krwi oraz test mikroskopowej aglutynacji (MAT) są pracochłonne i wymagają czasu, obecnie są
rzadko wykonywane (17, 18, 29).
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Leptospira are very susceptible for acidic environment
(pH below 6,8) and after 90 minutes in contact with
acid urine, the spirochetes are not detectable with PCR
(32, 33, 34).
According to procedures described in scientific
studies, the collected urine should be centrifuged
several times, and the sediment should be rinsed with
PBS buffer (sodium chloride buffered with phosphates
pH 7.2) and also sterile distilled water. In the last stage,
the sediment should be incubated for 10 min at 100 ºC
and thus prepared used in the diagnose or frozen at
-20ºC sent to the laboratory.
SUMMARY AND CONCLUSION
1. In Poland, the number of diagnosed Leptospira
spp. infections in humans is small compared to the
number of infected people in other countries.
2. In connection to the occurrence of spirochetes
Leptospira spp. in animals, it can be assumed that
infections with these pathogens in humans are
more frequent than reported in Poland.
3. In some provinces, leptospirosis is not diagnosed.
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DNA krętków Leptospira spp. można wykryć we krwi
tylko w ciągu pierwszego tygodnia choroby. W późniejszej fazie, DNA tych krętków można wykrywać
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3. W niektórych województwach, leptospiroza nie
jest diagnozowana.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Bacterial meningitis (BM) is one of the most severe clinical form of infections, which is
well known for an acute course and high mortality. Therefore, it is crucial to establish the etiology and antibiotic
susceptibility of frequently isolated microorganisms.
AIM. The aim of this study was to present the etiological agents of BM in adults and antibiotic susceptibility of
Streptococcus pneumoniae.
MATERIALS AND METHODS. The inpatient medical records with positive results of the cerebrospinal fluid
(CSF) samples obtained from the patients of Regional Specialist Hospital of dr Wł. Biegański in Łódź between
January 2009 and January 2016 were analyzed.
RESULTS. In total 1303 CSF samples were taken from 863 patients during this study period, of which 130
CSF specimens were positive for bacterial growth. However, 29 of them were recognized as the contamination
and rejected. Therefore, 101 bacterial strains isolated from the CSF samples of 96 patients were analyzed. Five
patients had the recurrence of BM. S. pneumoniae was the predominant isolated species (36 strains, 35.6%)
which antimicrobial susceptibility results were presented.
CONCLUSIIONS. S. pneumoniae was the most common etiological agent of BM in both patient age groups:
adults aged >50 years and adults aged 20-50 years. N.meningitidis was isolated most frequent from patients ≤50
years, while S. aureus and Gram-negative bacilli were obtained mainly from group > 50 years old. All tested
strains of S. pneumoniae were sensitive to vancomycin, linezolid, levofloxacin, rifampicin and chloramphenicol.
High percentage of fully sensitivity to ceftriakson (97.2%) and meropenem (96.4%) was observed. Resistance to
penicillin was detected in 27.8% of all strains.
Key words: meningitis, cerebrospinal fluid, Streptococcus pneumoniae, antibiotic susceptibility
STRESZCZENIE
WSTĘP. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych charakteryzuje się gwałtownym przebiegiem i wysoką śmiertelnością, dlatego istotne znaczenie ma wiedza o czynnikach etiologicznych i lekowrażliwości bakterii.
CEL. Przedstawienie czynników etiologicznych bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentów dorosłych oraz lekowrażliwości szczepów Streptococcus pneumoniae wyizolowanych z płynu mózgowo-rdzeniowego.
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MATERIAŁY I METODY. Dane zebrano poprzez retrospektywną analizę wyników posiewów płynu mózgowo-rdzeniowego dorosłych pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Wł.
Biegańskiego w Łodzi w latach 2009 – 2016.
WYNIKI. Przebadano 1 303 próbki płynu mózgowo-rdzeniowego pobrane od 863 pacjentów, z których 130 próbek było dodatnich. Jednakże 29 próbek PMR odrzucono, uznając jako pewne kontaminacje i ostatecznej analizie
poddano 101 szczepów bakteryjnych wyizolowanych ze 101 próbek, pobranych od 96 pacjentów. U 5 pacjentów
zaobserwowano nawrót ZOMR. Najczęściej izolowanym gatunkiem, stanowiącym 35,6% wszystkich szczepów,
był Streptococcus pneumoniae (36 szczepów), dla którego wykonano analizę lekowrażliwości.
WNIOSKI. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym bakteryjnego ZOMR, zarówno w grupie wiekowej >50
lat, jak i 20-50 lat jest Streptococcus pneumoniae (36,5%). Neisseria meningitidis częściej izolowano u osób
w grupie < 50 lat, a Staphylococcus aureus oraz pałeczki Gram-ujemne od pacjentów > 50 lat. Wszystkie badane szczepy Streptococcus pneumoniae wykazywały wrażliwość na wankomycynę, linezolid, lewofloksacynę,
rifampicynę i chloramfenikol. Zaobserwowano wysoki odsetek pełnej wrażliwości wobec ceftriaksonu (97,2%)
i meropenemu (96,4%). Oporność na penicylinę stwierdzono u 27,8% szczepów.
Słowa kluczowe: Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, płyn mózgowo-rdzeniowy, Streptococcus pneumoniae, lekowrażliwość
INTRODUCTION

WSTĘP

Bacterial meningitis (BM) is one of the most severe
clinical forms of infection, which is well known for
an acute course and high mortality. In addition, this
kind of infection may develop a high risk of severe
complications. Infection is transmitted via droplets
by kissing, close contact with coughing and sneezing,
or sharing one cigarette and cutlery with a carrier.
The infection can also develop after injury, when the
continuity of the nerve tissue is interrupted or less
commonly after neurosurgical treatment. Medical
progress enables to deploy advanced, often invasive
diagnostic and therapeutic techniques, which could
extend patient’s life. On the other hand, this situation,
increases the group of patients susceptible to infection.
Moreover, due to inappropriate antibiotic strategy
increase resistance among the various bacterial
species is still observed. In view of very dangerous
repercussions of BZOMR, it is important to quickly
recognize the infection and enable effective antibiotic
treatment. Therefore, it is crucial to understand
the etiology and antibiotic susceptibility of most
frequently isolated microorganisms. Streptococcus
pneumoniae is indicated as the most common
etiological agent of BM, and because of that reason
this antibiotic susceptibility has been analyzed in this
elaboration.

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (BZOMR) jest jedną z najcięższych postaci klinicznych zakażeń o gwałtownym przebiegu i dużej
śmiertelności. Ponadto zachorowania obarczone są
ryzykiem ciężkich powikłań. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą kropelkową poprzez pocałunki,
bliski kontakt z osobą kichającą lub kaszlącą, używanie wspólnych sztućców lub dzielenie się jednym
papierosem z nosicielem. Infekcja może się rozwinąć
po urazie, gdy dojdzie do przerwania ciągłości tkanki nerwowej lub rzadziej, podczas zabiegu neurochirurgicznego. Postęp medycyny, umożliwia wdrażanie
zaawansowanych, często inwazyjnych technik diagnostycznych i terapeutycznych, co z jednej strony wydłuża czas życia, ale z drugiej zwiększa grupę pacjentów
o podwyższonym ryzyku wystąpienia infekcji. Ponadto razem na skutek niewłaściwej polityki antybiotykowej obserwuje się ciągły wzrost lekooporności wśród
różnych gatunków bakterii.
Z uwagi na bardzo niebezpieczne następstwa
BZOMR, istotne jest szybkie rozpoznanie zakażenia
oraz włączenie skutecznej antybiotykoterapii. Dlatego
kluczowe znaczenie ma wiedza o etiologii i aktualnej
lekowrażliwości najczęściej izolowanych drobnoustrojów. Jako najczęstszy czynnik BZOMR wskazywany jest Streptococcus pneumoniae, którego lekowrażliwość przeanalizowano w tej pracy.

AIM
Presentation of the etiological factors of BM in
adults and antibiotic susceptibility of S. pneumoniae
between 2009-2016.
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CEL PRACY
Przedstawienie czynników etiologicznych BZOMR
u dorosłych w latach 2009-2016 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Łodzi
oraz ocena lekowrażliwości szczepów S. pneumoniae.

Etiological agents of bacterial meningitis in adults

Czynniki etiologiczne bakteryjnego ZOMR u dorosłych

METHODS

MATERIAŁY I METODY

The analysis was based on a review of adult
patients medical history, who had positive result of the
cerebrospinal fluid (CSF) culture between January 2009
and January 2016 in the Dr. Wł. Biegański Regional
Specialist Hospital in Łódź. Only adult patients over
the age of 20 years old were included in this study,
on the basis of their microbiological and analytical
examination of the CSF, which indicated BM. Cases
with fungal meningitis were excluded. Bacterial strains,
which were cultured from the same patient during the
same hospitalization, were counted once.

Dane zebrano poprzez retrospektywną analizę dodatnich wyników posiewów płynu mózgowo-rdzeniowego
(PMR) pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Łodzi w latach 2009 – 2016. Analiza obejmowała tylko
pacjentów od 20 roku życia, u których na podstawie hodowli mikrobiologicznej oraz badania ogólnego PMR
wykryto bakteryjne zakażenie układu nerwowego. Przypadki o etiologii grzybiczej zostały pominięte. Szczepy
wyhodowane od tego samego pacjenta, podczas tej samej
hospitalizacji, zostały policzone jeden raz.

Microbiological analyse of CSF sample

Badanie mikrobiologiczne próbki PMR

The first part of CFS sample was used to analytical
examination and the second part, after centrifuged was
cultured on Columbia Agar, Chocolate Agar, brainheart infusion broth and pediatric medium BACTEC
(Becton Dickinson), which was incubated in automatic
system of detection during 5 days. Simultaneously,
a smear [...] microscopy using Gram staining method
was directly performed. The supernatant was used to
agglutination method according to the manufacturer’s
instruction (bioMerieux, BioRad, Becton Dickinson).

Pierwsza część próbki PMR została przeznaczona
do badania ogólnego, a druga po odwirowaniu została
posiana na podłoże Columbia, agar czekoladowy, bulion mózgowo-sercowy oraz podłoże płynne BACTEC
(Becton Dickinson), które było inkubowane w systemie automatycznym przez 5 dni. Jednocześnie z osadu
wykonano preparat mikroskopowy barwiony metodą Grama. Z supernatantu wykonano test aglutynacji
szkiełkowej zgodnie z instrukcją producenta (bioMerieux, BioRad, Becton Dickinson).

Species identification

Identyfikacja szczepów:

All strains were identified by colonial morphology,
Gram stain, oxidase test, and then to the species level
by Vitek2Compact (bioMerieux) according to the
manufacturer’s instruction.

Wszystkie szczepy były identyfikowane na podstawie morfologii kolonii, preparatu mikroskopowego,
testu wykrywającego oksydazę cytochromową, a następnie do gatunku za pomocą analizatora Vitek2Compact (bioMerieux).

Susceptibility testing of Streptococcus pneumoniae:
Susceptibility testing was performed using disc
diffusion method and minimal inhibitory concentration
(MIC). The results of the antibiotic susceptibility were
interpreted according to European Committee on
Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) ver.
7.1. guideline.
The analysis was based on a retrospective review
of patients for whom laboratory testing of CSF was
positive. Antibiotic susceptibilityresults to penicillin,
ceftriaxone, meropenem, vancomycin, co-trimoxazole,
levofloxacin and chloramphenicol were performed.
Part of the strains was not tested for their susceptibility
to all antibiotics which were presented in the analysis.
Susceptibility to penicillin and ceftriaxone was always
made by the Etest method, whereas susceptibility to the
rest of antibiotics was evaluated using interchangeably
both of two methods - disc diffusion and the Etest
(bioMerieux, Liofilchem, Oxoid). Quality control
strain used for testing antimicrobial susceptibility of
pneumococci was S. pneumoniae ATCC 49619.

Oznaczanie lekowrażliwości Streptococcus pneumoniae:
Oznaczanie lekowrażliwości wykonano za pomocą
metody dyfuzyjno-krążkowej oraz pasków z gradientem stężenia antybiotyku. Wyniki oznaczeń lekowrażliwości interpretowano zgodnie z wytycznymi European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing
(EUCAST), wersja 7.1. Analiza została wykonana retrospektywnie. Przedstawiono wyniki wrażliwości na penicylinę, ceftriakson, meropenem, wankomycynę, linezolid, rifampicynę, kotrimoksazol, lewofloksacynę oraz
chloramfenikol. Część szczepów nie miała wykonanej
lekowrażliwości na wszystkie przedstawione w pracy
antybiotyki. W przypadku oznaczania wrażliwości na penicylinę i ceftriakson zawsze oznaczano MIC (Minimal
Inhibitory Concentration), natomiast w przypadku pozostałych antybiotyków stosowano wymiennie metodę
dyfuzyjno-krążkową lub gradient stężenia antybiotyku
w pasku (bioMerieux, Liofilchem, Oxoid). W kontroli
jakości stosowano szczep S. pneumoniae ATCC 49619.
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STATYSTYKA

To compare categorical variables between
gender and etiological agent Chi-square distribution,
Yates’ correction for continuity or Fisher’s exact test
(depending on the size of the studied group) were
used. The Kruskal-Wallis test with post-hoc analysis
by Dunn Bonferroni test was used to evaluate the
influence of patient’s age on the etiological agents of
meningitis.

Do oceny występowania zależności pomiędzy
płcią pacjenta a stwierdzoną etiologią zapaleń opon
mózgowo-rdzeniowych użyto testu χ2, testu χ2 z poprawką Yatesa lub dokładnym testem Fishera (w zależności od liczebności grup badanych). Do oceny, czy
wiek wpływa na częstość występowania poszczególnych etiologii ZOMR użyto testu Kruskala-Wallisa
z analizą post-hoc testem Dunn Bonferroni.

RESULTS

WYNIKI

During period of studies, 1303 CSF samples
which were taken from 863 patients were analyzed,
and 130 of them were positive. However, 29 samples
were recognized as a contamination and rejected after
analysis of analytic result and information in medical
history. In group of 34 patients, the following bacterial
genus were cultured: staphylococci, Gram-negative
bacilli, enterococci, viridans group of streptococci
and Actinomyces naeslundii which are not usually
acknowledged as pathogen of meningitis. The
analytical or preanalytical error could be the reason
of the isolation of this species. Moreover, these cases
were enrolled to the study after review of an analytic
result of CSF, which indicated bacterial agent or did
not exclude it when patient had additional clinical
predisposition, like immunosuppression, anatomic
defects of the skull and neurosurgery treatment. 101
strains, in total isolated from 101 CSF sample which
was taken from 96 patients were analyzed. Five patients
had a recurrence within at least 2 month after they were
cured their first BM and left the hospital. In three cases
the next MB were caused by other etiological agent,
whereas in two cases etiological agent was the same S. pneumoniae.
Etiological agents of BM isolated from CFS were
shown in Fig. 1. The most frequent isolated organism is
Streptococcus pneumoniae (36 strains), which consist
35.6% of all positive cases. Listeria monocytogenes
is the second frequent etiological agent – 15.8 %
of all positive cases (16 strains). The next frequent
are: Staphylococcus aureus – 12.9% (13 strains),
coagulase-negative staphylococci – 8.9% (9 strains),
Neisseria meningitidis – 5.9% (6 strains), family
Enterobacteriaceae – 5.9% (6 strains), enterococci
– 5.0% (5 strains). Other streptococci species, like
Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes,
Streptococcus anginosus, Streptococcus equisimilis
and Streptococcus mitis consist 5% of all isolates (5
strains). Moreover 4 strains of Acinetobacter baumanii
are isolated (4%), and one strain of Actinomyces
naeslundii (1%).

W analizowanym czasie przebadano 1303 próbki PMR
pobrane od 863 pacjentów, z których 130 było dodatnich.
Jednakże po zapoznaniu się z wynikiem ogólnego badania
PMR i informacjami zawartymi w karcie pacjenta, dane
te zweryfikowano i 29 próbek PMR odrzucono, uznając
jako pewne kontaminacje. U 34 pacjentów wyhodowano
bakterie, które nie są powszechnie uznane za neuropatogeny u dorosłych, jak Staphylococcus aureus, gronkowce
koagulazo-ujemne, Gram-ujemne pałeczki, enterokoki,
paciorkowce z grupy viridans oraz Actinomyces naeslundii. Izolacja tych drobnoustrojów również może być skutkiem błędu przedlaboratoryjnego lub laboratoryjnego.
Jednakże te przypadki zostały włączone do badania po
analizie wyniku ogólnego badania PMR, który wskazywał
na ropne ZOMR lub go nie wykluczał, przy współistnieniu dodatkowych obciążeń klinicznych pacjenta, takich jak
obniżona odporność, wady anatomiczne czaszki lub wcześniejsze interwencje neurochirurgiczne. Ostatecznie analizie poddano 101 bakteryjnych szczepów wyizolowanych
ze 101 próbek PMR, pobranych od 96 pacjentów. U pięciu
pacjentów doszło do nawrotu w czasie co najmniej 2 miesięcy od wyleczenia i wypisania po pierwszym zachorowaniu. W trzech przypadkach kolejne zachorowanie wywołane było przez inny czynnik etiologiczny, a w dwóch
czynnik etiologiczny był ten sam - S. pneumoniae.
Rycina 1 przedstawia czynniki etiologiczne BZOMR
wyizolowane z posiewów PMR. Najwięcej, bo 35,6%
wszystkich dodatnich próbek zebranych w analizie
stanowił Streptococcus pneumoniae (36 szczepów).
Drugim pod względem częstości izolacji była Listeria monocytogenes (15,8 %), którą wyizolowano w 16
przypadkach. Kolejnymi gatunkami były: Staphylococcus aureus – 12.9% (13 szczepów), koagulazo-ujemne
gronkowce – 8.9% (9 szczepów), Neisseria meningitidis – 5.9% (6 szczepów), pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae – 5.9% (6 szczepów), enterokoki – 5.0% (5
szczepów). Pojedyncze przypadki innych niż pneumokoki paciorkowców, takich jak: Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus anginosus,
Streptococcus equisimilis oraz Streptococcus mitis stanowiły 5% wszystkich izolatów (5 szczepów). Ponadto
wyizolowano 4 szczepy pałeczek Acinetobacter baumannii (4%) oraz jeden Actinomyces naeslundii (1%).
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Fig. 1. Etiological agents of BM isolated between 2009-2016 (n=101).
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The second frequent etiological agents were: Listeria
monocytogenes (13.5%) and coagulase-negative
staphylococci (13.5%). Occasionally were isolated
Neisseria meningitides (8%), other than Streptococcus
pneumoniae streptococci (8%), and Staphylococcus
aureus (8%). The cultures of other species were
rare. Among patients >50 years old also the most
frequent isolated microorganism was Streptococcus
pneumoniae, which consist 31.3% (20 strains), and the
second frequent was Listeria monocytogenes (17.2%).
In patients group >50 years old 10 cases were caused
by Staphylococcus aureus, which consist 15.3%
of all strains in this group. Moreover, all strains of
entrobacteria were cultured from patients >50 years
old. More details were shown in Tab I.

stości izolacji były pałeczki Listeria monocytogenes
(13,5%) oraz gronkowce koagulazo-ujemne (13,5%).
Rzadziej izolowano Neisseria meningitidis (8%), inne
niż pneumokoki paciorkowce (8%), oraz Staphylococcus aureus (8%). Hodowle pozostałych gatunków
były sporadycznie. W grupie wiekowej >50 roku życia
również najczęściej izolowano Streptococcus pneumoniae, który stanowił 31,3% izolatów (20 szczepów),
a drugim pod względem częstości izolacji była Listeria
monocytogenes (17,2%). U pacjentów >50 lat zanotowano 10 przypadków wywołanych przez gronkowca
złocistego, co stanowi 15,3% wszystkich izolacji w tej
grupie wiekowej. Ponadto wszystkie szczepy pałeczek
jelitowych pochodziły od pacjentów > 50 roku życia.
Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli I.

Table I. Patients median age and number of isolated strains according to etiology of BM.
Tabela I. Mediana wieku pacjentów o danej etiologii BZOMR oraz liczba wyhodowanych szczepów.
Etiological agent

Median age

Patients age group
number of isolates (%)
20 - 50 years old

>50 years old

All patients
(%)

Streptococcus pneumoniae
Listeria monocytogenes
Neisseria meningitidis
Staphylococcus aureus
Coagulase-negative staphylococci
Other streptococci
Enterococcus spp.
Family Enterobacteriaceae
Acinetobacter baumannii
Actinomyces naeslundii

52
57
37
67
45
47
54
64
69
67

16 (43%)
5 (14%)
3 (8%)
3 (8%)
5 (14%)
3 (8%)
1 (3%)
0
1 (3%)
0

20 (31.3%)
11 (17.2%)
3 (4.7%)
10 (15.6%)
4 (6.3%)
2 (3.1%)
4 (6.3%)
6 (9.4%)
3 (4.7%)
1 (1.6%)

36 (35.6%)
16 (15.8%)
6 (5.9%)
13 (12.9%)
9 (8.9%)
5 (5%)
5 (5%)
6 (5.9%)
4 (4%)
1 (1%)

Total

53

37

64

101

Antibiotic susceptibility

Lekowrażliwość

All strains of Neisseria meningitidis were sensitive
to penicillin and ceftriaxone. Detailed analysis of
antimicrobial susceptibility was performed to the most
frequent organism isolated from CSF - Streptococcus
pneumoniae. Antimicrobial susceptibility of 36
Streptococcus pneumoniae strains to 9 antimicrobial
drugs was shown in Fig. 2.
All tested strains were sensitive to vancomycin
(n=36), linezolid (n=13), rifampicin (n=8), levofloxacin
(n=7) and chloramphenicol (n=5). One strain was
intermediately sensitive to ceftriaxone (2.8%; n=36),
another one to meropenem (3.6%; n=28) and to cotrimoxazol (5.3% n=19). Resistance to penicillin was
determined in 27.8% of tested strains (n=36), and 21%
were resistant to co-trimoxazol (n=19).

Wszystkie szczepy Neisseria meningitidis wykazywały pełną wrażliwość na penicylinę i ceftriakson.
Szczegółową analizę lekowrażliwości wykonano dla
najczęściej izolowanego patogenu - Streptococcus
pneumoniae. Profil lekowrażliwości 36 wyhodowanych szczepów wobec 9 antybiotyków i chemioterapeutyków rozważanych w terapii ZOMR przedstawia
rycina 2.
Wszystkie badane szczepy S. pneumoniae charakteryzowały się wrażliwością na wankomycynę (n=36),
linezolid (n=13), rifampicynę (n=8), lewofloksacynę
(n=7) oraz chloramfenikol (n=5). Jeden raz odnotowano średnią wrażliwość wobec ceftriaksonu (2,8%;
n=36), meropenemu (3,6%; n=28) oraz kotrimoksazolu (5,3% n=19). Oporność na penicylinę wykazywało
27,8% szczepów (n=36), a 21% było opornych na kotrimoksazol (n=19).
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Between 2009-2016 any significant differences
of susceptibility to penicillin were not observed (Fig.
3.) Only one strain which was isolated in 2009 was
intermediately susceptible to ceftriaxone, whereas rest
of 35 strains were classified as susceptible.
MIC value distribution of antibiotic analyzed in
this study was shown in Table II. The highest MIC
value of penicillin (1.5 mg/L) revealed two strains. The
most prevalent was the lowest penicillin MIC value
≤ 0.023 mg/L which was demonstrated by 25 tested
strains (69.4%). The lowest MIC value of ceftriaxone
≤ 0.023 mg/L was observed in 69.4% of all strains.
Among all of 27 tested pneumococci, 17 strains (63%)
had the lowest MIC value of meropenem, which
accounted ≤0.01 mg/L. One strain from 2009 had
MIC= 0.5 mg/L and it was specified as intermediately
susceptible to meropenem. Resistance to meropenem
was not observed. All pneumococci strains were
sensitive to vancomycin and 40% of them (12 strains)
had MIC=0.25 mg/L. However one strain from 2013
had elevated value of MIC=1 mg/L. Most strains
were susceptible to co-trimoxazole, and 5 among 15
strains had the lowest MIC≤0.1 mg/L. However, two
strains which were isolated in 2009 and 2011 were
resistant (MIC=3 mg/L) and one, isolated in 2016 was
intermediately susceptible (MIC=1.5 mg/L) to this
drug.
The incidence of bacterial meningitis varies
throughout the world. In the UK and Western Europe,
the incidence is 1–2 cases per 100 000 people per year,
whereas it can reach 1000 cases per 100 000 people per
year in the Sahel region of Africa (1). The annual incidence of bacterial meningitis in Poland in 2016 was reported as 2.43 per 100 000 population (2). Streptococcus pneumoniae is pointed as the most frequent etiological agent of BM. These Gram-positive diplococci,
named as “captain of death” are responsible for most
meningitis cases, what was also proved in this study
(1), (3). In Poland vaccination against pneumococci as
a part of the routine immunization schedule has been
introduced in 2017. Earlier this vaccine was only recommended but founded only for high-risk groups of
invasive pneumococcal disease. Specially predicted to
meningitis caused by Streptococcus pneumoniae are
patients with underlying conditions such as splenectomy, multiple myeloma, hypogammaglobulinemia,
alcoholism, chronic liver or kidney disease, malignancy, Wiskott-Aldrich syndrome, diabetes mellitus.
BM caused by Streptococcus pneumoniae is observed
mainly in patients groups at the extremes of age (< 2
and > 50 years old). However, in this study was not
observed any difference in prevalence of pneumococci
in patients group 20-50 years old and > 50 (39% of all
isolated strains vs. 31%) and the mean age of all patients in this study was only 54. Neisseria meningitidis
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W latach 2009-2016 nie zaobserwowano znaczących zmian w lekowrażliwości wyizolowanych z PMR
szczepów Streptococcus pneumoniae na penicylinę, co
przedstawia Ryc. 3. Tylko jeden szczep wyizolowany
w 2009 roku wykazywał średnią wrażliwość na ceftriakson, natomiast 35 pozostałych szczepów sklasyfikowano jaki wrażliwe.
Tabela nr II przedstawia rozkład wartości MIC analizowanych w pracy antybiotyków. Najwyższą wartość
MIC dla penicyliny (1.5 mg/L) wykazywały 2 szczepy. Najwięcej, bo 25 szczepów (69,4%) cechowała niska wartość MIC penicyliny ≤ 0.023 mg/L. Najniższą
wartość MIC ceftriaksonu ≤ 0.023 mg/L uzyskano dla
69,4% szczepów. Spośród 27 badanych szczepów 17
charakteryzowała wysoka wrażliwość wobec meropenemu MIC ≤0.01 mg/L (63%). Jeden szczep pochodzący z 2009 roku wykazywał średnią wrażliwość (MIC=
0.5 mg/L) wobec tego antybiotyku. Nie zaobserwowano oporności na meropenem. Wszystkie pneumokoki charakteryzowała wrażliwość na wankomycynę,
a u 40% z nich (12 szczepów) odnotowano MIC=0.25
mg/L. Jednakże jeden szczep w 2013 roku wykazywał
podwyższoną wartość MIC=1 mg/L. Większość szczepów cechowała wrażliwość na kotrimoksazol, a 5 spośród 15 wykazywało MIC≤0.1 mg/L. Jednakże dwa
szczepy pochodzące z lat 2009 oraz 2011 były oporne
(MIC=3 mg/L), a jeden z 2016 roku średniowrażliwy
(MIC=1.5 mg/L).
Zapadalność na ropne ZOMR różni się w poszczególnych częściach świata. W Wielkiej Brytanii i Europie zachodniej rocznie notuje się 1-2 przypadki/
100 000 ludności, podczas gdy w regionie subsaharyjskim Afryki liczba ta może osiągać nawet 1000 przypadków/ 100 000 osób (1). W Polsce wartość ta w 2016
roku oszacowana została na 2,43/ 100 000 osób (2).
Jako najczęstszy czynnik wywołujący ZOMR wskazywany jest Streptococcus pneumoniae (1), (3) określany
jako “kapitan śmierci”, co również znalazło potwierdzenie w prezentowanej pracy. W Polsce szczepienia przeciw pneumokokom zostały wprowadzone do
obowiązkowego kalendarza szczepień w 2017 roku,
a w latach wcześniejszych były jedynie zalecane,
a refundowane dla grupy podwyższonego ryzyka.
Szczególnie narażone są osoby po splenektomii, z hipergammaglobulinemią, szpiczakiem mnogim, przewlekłymi chorobami wątroby i nerek, z nowotworami
złośliwymi, zespołem Wiskotta-Aldricha, cukrzycą
oraz alkoholicy. ZOMR wywołane przez pneumokoki najczęściej występuje u osób w skrajnych grupach
wiekowych – poniżej 2 oraz powyżej 50 roku życia.
Jednakże w prezentowanym badaniu nie zanotowano
znaczącej różnicy w częstości izolacji Streptococcus
pneumoniae od pacjentów >50 lat (39%) w porównaniu do grupy wiekowej 18-50 lat (31%), a średnia wieku chorych o tej etiologii wyniosła 54 lata.
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is described to be the second frequent agent of BM, but
in this study was isolated only 6 times. The reason of
such low number of this etiology could be prelaboratory or laboratory errors, which could appeared during
transport of CSF sample. Temperature < 36oC could
reduce the vitality of bacterial cells. Probably, part of
cases with unidentified etiology could be caused by
meningococci. The hospital has its own laboratory
with 24 hours access to microbiological diagnostic,
where the samples are always immediately prepared.
However, laboratory and medical wards are located in
separated buildings and the medical samples are transported in isolated boxes. Despite proper attention, this
moment could be critical and may need more analyze.
Nowadays, there are available vaccines against
all most frequent serotypes, but in Poland the refund
includes only population with a medical conditions
that increase their risk of the disease. Beyond this
group meningococcal vaccination is offered as an
additional and private founded. Meningococci are the
most common cause of bacterial meningitis in children
and young adults (6). Our findings are consistent with
this knowledge, because patients infected with this
bacteria were the youngest group, with median age of
37. Despite such low number of strains, this etiological
agent was isolated tree-times more frequently in
patients group ≤50 years than in the older patients
group (consists 9.8% ver. 3.1% of all isolated strains).
Patients infected with Neisseria meningitidis were
younger than those with etiology of Staphylococcus
aureus (p=0,04) and Gram-negative bacilli (p=0.03).
Due to implementation of universal vaccination,
an incidence of Haemophilus influenzae meningitis
in Europe is very low (5). In Poland in 2016 it was
assessed at 0.02 per 100 000 population (2). Morever,
Haemophilus influenzae infect mainly children. For
that reason, do not surprise the fact, that in our study
did not detect any case of Haemophilus influenzae
isolation.
Due to still increasing population of immunocompromised and elderly persons in Europe was observed
an increased incidence caused by other species, like
Listeria monocytogenes (6). It was the second frequent
isolated bacteria in this study, which consist 15.2% of
all cases and median age of infected patients was 57
years. Actually this etiology among adults may consist
4% –16.5% of cases (7).
We noticed, that Gram-negative bacilli and
Staphylococcus aureus were isolated from the oldest
patients group, with median age: 69 and 67, (vs. median
age of all patients: 53). All strains of Gram-negative
bacilli were isolated from patients > 50 years old. It is
interesting, that such controversial agent of bacterial
meningitis, like coagulase-negative staphylococci
(n=9) was most often detected in younger persons with
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Neisseria meningitidis jest określana jako drugi
najczęstszy czynnik ZOMR, jednak w przedstawionej pracy była izolowana tylko w 6 przypadkach. Być
może powodem tak małej liczby uzyskanych hodowli
jest wystąpienie błędów przedlaboratoryjnych lub laboratoryjnych, powstałych wskutek obniżenia temperatury transportu próbki poniżej 36oC, co mogło drastycznie obniżyć żywotność komórek bakteryjnych.
Możliwe, że część przypadków, w których nie udało
się ustalić etiologii, wywołanych było właśnie przez
meningokoki. Szpital posiada własne laboratorium
z całodobowym dostępem do diagnostyki mikrobiologicznej, w którym próbki są zawsze niezwłocznie
opracowywane. Jednakże zarówno laboratorium, jak
i poszczególne oddziały usytuowane są w odrębnych
budynkach, a próbki przenoszone są w izolowanym
pojemniku termicznym. Być może pomimo wszelkich
starań, to jest ten krytyczny etap, któremu należałoby
się bliżej przyjrzeć.
Obecnie dostępne są szczepionki przeciwko większości wywołujących ZOMR serotypów Neisseria meningitidis, jednak w Polsce refundowane są tylko dla
osób z grup podwyższonego ryzyka inwazyjnej choroby meningokokowej. Dwoinki te najczęściej zakażają
dzieci i młodych dorosłych (4), co znalazło potwierdzenie w prezentowanej pracy przedstawiającej chorych o tej etiologii, jako najmłodszą grupę pacjentów
o średniej wieku 37 lat. Pomimo małej liczby wyhodowanych szczepów, meningokoki były 3 razy częściej
izolowane w grupie wiekowej ≤50 lat niż u pacjentów
starszych (9,8% vs. 3,1% wszystkich wyhodowanych
szczepów). Pacjenci zakażeni Neisseria meningitidis
byli statystycznie młodsi od grupy pacjentów z etiologią Staphylococcus aureus (p=0,04) oraz pałeczkami
Gram-ujemnymi (p=0,03).
Wprowadzenie w Europie powszechnych szczepień przeciw Haemophilus influenzae typu B radykalnie zmniejszyło liczbę przypadków ZOMR o tej etiologii (5). W Polsce w 2016 roku zapadalność oszacowano na 0,02/100 000 osób (2). Ponadto drobnoustrój ten
wywołuje infekcje u dzieci. Dlatego brak wystąpienia
przypadków Haemophilus influenzae w tej pracy nie
jest zaskakujący.
W Europie na skutek starzenia się społeczeństwa
i zwiększającej się grupy osób o obniżonej odporności
obserwuje się wzrost zachorowań wywołanych przez
inne drobnoustroje, jak np. Listeria monocytogenes
(6). W prezentowanej pracy był to drugi pod względem częstości izolacji czynnik etiologiczny, stanowiący 15,2% przypadków, ze średnią wieku pacjentów,
równą 57 lat. Szacuje się, że obecnie wśród dorosłych
może wywoływać od 4% –16,5% przypadków bakteryjnego ZOMR (7).
W badaniu tym zaobserwowano, że Gram-ujemne pałeczki oraz Staphylococcus aureus wywoływa321
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median age: 45. This phenomenon could be caused
by the contamination of patients saprophytic flora
(prelaboratory errors) or laboratory stuff (laboratory
errors) and the real pathogen could be different.
However, those cases were included to the study, due
to diagnosis and the result of analytical examination,
which did not exclude bacterial etiology. Other causes
of meningitis, like bacilli from Enterobacteriaceae
family (n=6), enterococci (n=5), streptococci (n=5),
and Gram-negative non-fermentative bacilli (n=4)
were detected in several cases. According to previous
studies these agents are rare and occurs in patients with
risk factors such as older adults, alcoholics, diabetics,
patients with malignancies and immunocompromised
(1).
In patients group >50 years old the most frequent
bacterial etiologic agents of meningitis are Streptococcus
pneumoniae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus
aureus. However, almost 36% of strains belongs to
rarely noticed species, like Escherichia coli (n=4),
Klebsiella pneumoniae (n=2), coagulase-negative
staphylococci (n=4), enterococci (n=4), Acinetobacter
baumannii (n=3), Streptococcus pyogenes (n=1),
Streptococcus anginosus (n=1). Coexisting of
additional conditions and immunocompromised is
associated with appearance of these species, which is
consistent with other studies (8), (4).
Resistance to penicillin was observed in 27.8% of
strains (n = 10), and MIC was range: 0.094 - 1.5 mg/L.
A similar proportion of strains resistant to penicillin
- 24.8% was presented in the BINet study from 20112013 (9). According to a report of the European
Antimicrobial Resistance Surveillance Network
(EARS-Net) from 2015 the percentage of strains not
susceptible to penicillin ranged from 0.6% (Belgium)
to 39.0% (Romania). However, it should be noted that
in those study, strains were isolated from different
forms of invasive infections, not only from meningitis.
According to this report in Poland 24.4% of strains
were described as not susceptible to penicillin, while
in neighboring countries this percentage ranged from
22% in Slovakia, 16.8% in Lithuania, 8.5% in Latvia,
6.8% in Sweden and 6.1% in Germany to 3.2% in the
Czech Republic (10). Unfortunately, in other parts of
the world the sensitivity of S. pneumoniae to penicillin
is much lower. In Nigeria, only 16.7% of invasive
strains had MIC ≤ 0.06 mg/L (11).
Reduced susceptibility to ceftriaxone (MIC >
0.5 mg/L) was observed in one case (2.8%) in this
study, while according to the BINet report, reduced
susceptibility to other third-generation cephalosporinscefotaxime was reported in 10% of all invasive strains
(9). Similar level to presented in this study of reduced
sensitivity to this group of antibiotics was described
in Switzerland, where 2.2% of invasive pneumococi
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ły ZOMR u najstarszych pacjentów, których średnia
wieku wynosiła odpowiednio: 69 oraz 67 lat (vs. średnia wieku wszystkich pacjentów: 53 lata). Wszystkie
szczepy pałeczek jelitowych były izolowane od pacjentów > 50 roku życia. Co ciekawe, tak kontrowersyjny
czynnik bakteryjnego ZOMR, jak gronkowce koagulazo-ujemne (n=9) występowały u pacjentów znacznie
młodszych, których średnią wieku określono na 45
lat. Zjawisko to może mieć związek z kontaminacją
próbki saprofityczną florą skóry pacjenta (błąd przedlaboratoryjny) lub personelu laboratoryjnego (błąd
laboratoryjny), a rzeczywisty drobnoustrój wywołujący infekcję może być zupełnie inny. Jednak z uwagi
na postawione rozpoznanie kliniczne oraz wynik badania ogólnego PMR, który nie wykluczał bakteryjnej
etiologii, przypadki te zostały włączone do analizy.
Pałeczki jelitowe (n=6), enterokoki (n=5), paciorkowce (n=5), czy niefermentujące pałeczki Gram-ujemne
(n=4), były izolowane sporadycznie, a ich pojawianie
się jako czynników ZOMR wiązane jest z obniżeniem
odporności pacjentów wskutek zaawansowanego wieku, cukrzycy, alkoholizmu lub choroby nowotworowej
(1).
W grupie wiekowej > 50 roku życia najczęstszym czynnikiem etiologicznym bakteryjnego ZOMR
były: Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus. Jednakże prawie 36%
szczepów należało do innych gatunków, izolowanych
sporadycznie, jak: Escherichia coli (n=4), Klebsiella
pneumoniae (n=2), gronkowce koagulazo-ujemne (n=
4), enterokoki (n= 4), Acinetobacter baumannii(n= 3),
Streptococcus pyogenes (n= 1), Streptococcus anginosus (n= 1). Na pojawieniesię takich czynników ma
wpływ współistnienie dodatkowych chorób i obciążeń, co znajduje potwierdzenie w literaturze (8), (4).
Oporność na penicylinę wykazywało 27,8% badanych szczepów (n=10), a ich zakres wartości MIC
to 0,094 - 1,5 mg/L. Podobny odsetek szczepów opornych na penicylinę, wynoszący 24,8% przedstawiono
w badaniu BINet z lat 2011-2013 (9). Według raportu European Antimicrobial Resistance Surveillance
Network (EARS-Net) z 2015 roku procent szczepów
niewrażliwych na penicylinę wahała się od 0,6%
(Belgia) do 39,0% (Rumunia). Należy podkreślić, że
przedstawione w tym opracowaniu szczepy pochodziły z różnych postaci zakażeń inwazyjnych, nie tylko
z ZOMR. Według tego raportu w Polsce 24,4% szczepów opisano jako niewrażliwe na penicylinę, podczas
gdy w sąsiednich krajach odsetek ten wynosił od 22%
na Słowacji, 16,8% na Litwie, 8,5% na Łotwie, 6,8 %
w Szwecji i 6,1% w Niemczech do 3,2% w Czechach
(10). Niestety w innych częściach świata wrażliwość
Streptococcus pneumoniae na penicylinę jest znacznie
niższa. W Nigerii tylko 16,7% szczepów z zakażeń inwazyjnych wykazywała MIC ≤0.06 mg/L (11).
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strains showed reduced sensitivity (12). Also in
Nigeria, ceftriaxone shows good activity against local
strains, where 3.8% of strains are characterized as
resistant (11), while according to the global research
carried out between 2004-2013, the resistance of
invasive and non-invasive strains of S. pneumoniae
was assessed to 1.2% (13).
Reduced susceptibility to meropenem (MIC > 0.25
mg/ml) was obtained in one case (MIC = 0.5 mg/L),
it represents 3.7% of all strains. This percentage is
similar to BiNet report (5%) (9), but much lower than
10% of resistance, which was presented in the global
analysis including invasive and non-invasive strains
(13).
All strains showed susceptibility to vancomycin,
which is consistent with other observations (14), (13).
Non susceptibility to co-trimoxasole was observed in
26.3% cases. In the Swiss study 14.4% of invasive
strains isolated between the 2004-2014 from patients
in age: 5-64 years old were resistant to co-trimoxazole
(MIC ≥ 4 mg/ml) (12). High percentage of resistance
is noticed in Africa, especially among patients
infected with HIV, who receive co-trimoxazole in the
prevention of opportunistic infections. In this group
84% of invasive strains of S. pneumoniae are resistant
to this drug (15).
CONCLUSION
S. pneumoniae was the most common etiological
agent (36.5%) of BM in both patient age groups:
adults aged >50 years and adults aged 20-50 years.
N.meningitidis was isolated most frequent from
patients ≤50 years, while S. aureus and Gram-negative
bacilli were obtained mainly from group > 50 years
old. All tested strains of S.pneumoniae were sensitive
to vancomycin, linezolid, levofloxacin, rifampicin and
chloramphenicol. High percentage of full sensitivity
to ceftriakson (97.2%) and meropenem (96.4%) was
observed. Resistance to penicillin was detected in
27.8% of all strains.
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Obniżoną wrażliwość na ceftriakson (MIC >0.5
mg/L) w prezentowanym badaniu zaobserwowano
w jednym przypadku (2,8%), podczas gdy według raportu BINet wobec innej cefalosporyny III generacjicefotaksymu odsetek ten wynosił 10% spośród wszystkich szczepów inwazyjnych (9). Podobny do odnotowanego w tym badaniu poziom obniżonej wrażliwości
na tą grupę antybiotyków opisano w Szwajcarii, gdzie
2,2% pneumokoków z zakażeń inwazyjnych wykazywało obniżoną wrażliwość (12). Również w Nigerii ceftriakson wykazuje doskonałą aktywność wobec tamtejszych szczepów z 3,8% opornością (11), natomiast
według szeroko zakrojonych badań przeprowadzonych w latach 2004-2013 oporność inwazyjnych oraz
nieinwazyjnych szczepów Streptococcus pneumoniae
wynosiła 1,2% (13).
Obniżoną wrażliwość Streptococcus pneumoniae
na meropenem (MIC>0.25 mg/ml) uzyskano w jednym przypadku (MIC= 0.5 mg/L), co stanowi 3,7%
badanych szczepów i jest to podobny odsetek do prezentowanego w raporcie BiNet (5%) (9) i jednocześnie
znacznie mniejszy od danych zebranych w międzynarodowej analizie (10%), która jednak obejmowała
szczepy wyhodowane z różnych postaci klinicznych
zakażeń (13).
Wszystkie szczepy wykazywały wrażliwość na
wankomycynę, co jest zgodne z innymi obserwacjami
(14), (13). Natomiast niewrażliwość na kotrimoksazol
dotyczyła 26,3% badanych szczepów. W pracy opublikowanej przez szwajcarskich badaczy opartej na inwazyjnych szczepach pochodzących od pacjentów w wieku od 5-64 lat zebranych pomiędzy 2004-2014 rokiem,
przedstawiono 14,4 % odsetek szczepów opornych
(MIC≥4 mg/ml) na kotrimoksazol (12). Wysoką oporność notuje się w Afryce, szczególnie wśród pacjentów
zakażonych wirusem HIV, którzy otrzymują trimetoprim z sulfametoksazolem w profilaktyce oportunistycznych zakażeń. W tej grupie oporność inwazyjnych
szczepów Streptococcus pneumoniae wynosi 84% (15).
WNIOSKI
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym bakteryjnego ZOMR, zarówno w grupie wiekowej >50 lat, jak
i 20-50 lat, jest Streptococcus pneumoniae (36,5%).
Neisseria meningitidis była częściej izolowana u osób
w wieku 20-50 lat, natomiast Staphylococcus aureus
oraz pałeczki Gram-ujemne >50 roku życia. W przedstawionej pracy wszystkie szczepy Streptococcus
pneumoniae wykazywały wrażliwość na wankomycynę, linezolid, lewofloksacynę, rifampicynę i chloramfenikol. Wysoki odsetek szczepów charakteryzowała
wrażliwość wobec ceftriaksonu (97,2%) i meropenemu (96,4%). Oporność na penicylinę wykazano
u 27,8% szczepów.
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ABSTRACT
BACKGROUND. The current public health problem is the increasing bacterial resistance to antibiotics.
Microorganisms isolated from infections are more often non-susceptible to most available drugs. The
microorganisms producing resistance mechanisms have been classified as so called alert pathogens.
METHODS. We performed a total number of 3810 tests of bronchoalveolar lavage and sputum of patients
hospitalized for respiratory diseases at the Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis at Public
Clinical Hospital No 3 in Zabrze (Poland). The research was performed in the microbiological laboratory of the
Department of Microbiology and Immunology in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, Poland.
The analysis included Gram-positive and Gram-negative alert species strains.
RESULTS. In the period of five years, 144 strains of alert microorganisms have been isolated. The percentage of Gramnegative alert pathogens producing ESBL and KPC increased. MRSA, Steptococcus pneumoniae and Streptococcus
pyogenes have been found to be the most often present among Gram-positive alert microorganisms. The lowest value
of cultured alert pathogens (3.9%) was noted in 2008, whereas the highest (16.5%) in 2011. Gram-positive alert
microorganisms showed resistance to macrolides and lincosamides, however, Gram-negative alert microorganisms
showed the highest percentage of resistance to penicillins, penicillins with inhibitors and cephalosporins.
CONCLUSIONS. Our work has shown that over the period 2008–2012 an increased percentage of Gramnegative and Gram-positive alert microorganisms was observed.
Key words: alert pathogens, antibiotics, bacterial infections, resistant strains
STRESZCZENIE
WSTĘP. Obecnym problemem zdrowia publicznego jest narastająca oporność bakterii na antybiotyki. Mikroorganizmy izolowane z zakażeń są coraz częściej niewrażliwe na wiele dostępnych leków. Drobnoustroje, które
posiadają szczególnie niebezpieczne mechanizmy oporności zaliczono do tzw. patogenów alarmowych.
METODY. Wykonano łącznie 3 810 badań popłuczyn oskrzelowych oraz próbek plwociny u pacjentów przebywających na oddziale Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Publicznego Szpitala Klinicznego nr 3 w Zabrzu. Badania przeprowadzono w Laboratorium Mikrobiologicznym Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu, Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Analiza obejmowała szczepy alarmowe Gram-dodatnie i Gram-ujemne.
WYNIKI. W okresie pięciu lat wyizolowano 144 szczepy patogenów alarmowych. Wzrósł odsetek bak© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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terii Gram-ujemnych wytwarzających mechanizmy oporności typu ESBL i KPC. Wśród Gram-dodatnich mikroorganizmów najczęściej występował MRSA, Streptococcus pneumoniae i Streptococcus pyogenes. Najniższy odsetek patogenów alarmowych (3,9%) zanotowano w roku 2008, natomiast najwyższy (16,5%) w 2011. Drobnoustroje alarmowe Gram-dodatnie w badanym okresie cechowała oporność
w stosunku do makrolidów i linkozamidów. Natomiast drobnoustroje alarmowe Gram-ujemne wykazywały najwyższy odsetek oporności w stosunku do penicylin, penicylin z inhibitorami oraz cefalosporyn.
WNIOSKI. Wyniki naszych badań pokazują, iż w latach 2008–2012 zaobserwowano wzrost liczby Gram-ujemnych i Gram-dodatnich szczepów patogenów alarmowych.
Słowa kluczowe: patogeny alarmowe, antybiotyki, zakażenia bakteryjne, szczepy oporne
INTRODUCTION

WSTĘP

The resistance to antibiotics is a very serious
and growing public health problem. Microorganisms
isolated from infections, which are resistant to most,
and sometimes even to all available drugs, can be
observed more and more often. They are referred to
as ‘alert pathogens’ (1-2). A problem appears when
microorganisms which are sensitive to antibiotics
become resistant to them, which results from the
process of horizontal exchange of genetic material
between different strains of the species and even
between species. The list of alert pathogens is specified
in Polish Law Gazette No. 294 - 17195 - item. 1741
of 23 December 2011 (3). The most dangerous are
methicyllin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA),
enterococci resistant to vancomycin (VRE), multidrug resistant non-fermenting strains Pseudomonas
aeruginosa and Acinetobacter sp., strains of
Enterobacteriaceae
producing
beta-lactamases
with an extended substrate spectrum (ESBL) and
producing carbapenemases: metallo-beta-lactamases
(MBL), beta-lactamases with carbapenemase activity
(Klebsiella pneumoniae carbapenemase, KPC) or
OXA-48 (4). Strains producing beta-lactamases of
ESBL, MBL and cephalosporinases (Amp C) types are
especially difficult to control.
In the mid-1990s there were identified enzymes
hydrolyzing broad spectrum of beta-lactam
antibiotics including carbapenems. These enzymes
are metallo-beta-lactamases having zinc ions in
the active site. Beta-lactamases of MBL type are
present mainly in aerobic Gram-negative bacilli
Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas spp.,
Aeromonas spp. and Acinetobacter spp., and they are
also present in some bacteria belonging to the family
Enterobacteriaceae, e.g. Klebsiella spp., Enterobacter
spp., and Morganella spp. (5,6). Recently, there have
been identified beta-lactamases of carbapenemases
activity, which have been called KPC. These enzymes
hydrolyze carbapenems, penicillins, cephalosporins
and aztreonam and they are inhibited by clavulanic
acid and tazobactam. Beta-lactamases of KPC type
have been detected in such strains as Klebsiella spp.,
Enterobacter spp., Salmonella enterica, Pseudomonas
aeruginosa and Serratia spp. (7). Staphylococci have
two resistance mechanisms to beta-lactam antibiotics.

Oporność na antybiotyki jest poważnym i narastającym problemem zdrowia publicznego. Mikroorganizmy izolowane z zakażeń są coraz częściej oporne na
większość, a czasem nawet na wszystkie dostępne leki.
Określane są one jako tzw. „patogeny alarmowe” (12). Problem stanowi zjawisko, w którym drobnoustroje
wrażliwe na działanie antybiotyku stają się oporne na
skutek procesu horyzontalnej wymiany materiału genetycznego pomiędzy poszczególnymi szczepami danego
gatunku, a nawet między gatunkami. Lista czynników
alarmowych została określona w Dzienniku Ustaw Nr
294 - 17195 - Poz. 1741 z dnia 23 grudnia 2011 r. (3).
Najbardziej niebezpieczne są metycylinooporne szczepy
gronkowca złocistego (methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA), enterokoki oporne na wankomycynę
(Vancomycin-Resistant Enterococcus, VRE), wielolekooporne niefermentujące szczepy Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter sp., szczepy z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) oraz wytwarzające karbapenemazy: metalo-beta-laktamazy (MBL), beta-laktamazy
o aktywności karbapenemaz (Klebsiella pneumoniae
carbapenemase, KPC) i OXA-48 (4). Szczególnie trudne
do zwalczania są szczepy Gram-ujemnych bakterii wytwarzające ESBL, MBL i cefalosporynazy (AmpC).
W połowie lat 90. ubiegłego wieku zidentyfikowano
enzymy hydrolizujące szerokie spektrum antybiotyków
beta-laktamowych, w tym karbapenemy. Enzymami
tymi są metalo-beta-laktamazy posiadające w centrum
aktywnym jony cynku. Beta-laktamazy MBL występują
u Gram-ujemnych pałeczek, głównie tlenowych tj. Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas spp., Aeromonas spp. i Acinetobacter spp., a także u niektórych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, np. Klebsiella spp.,
Enterobacter spp., Morganella spp. (5,6). Niedawno zidentyfikowano beta-laktamazy o aktywności karbapenemaz, które nazwano – KPC. Enzymy te hydrolizują karbapenemy, penicyliny, cefalosporyny oraz aztreonam i są
hamowane przez kwas klawulanowy oraz tazobaktam.
Beta-laktamazy typu KPC wykryto w szczepach m.in.
Klebsiella spp., Enterobacter spp., Salmonella enterica,
Pseudomonas aeruginosa i Serratia spp. (7). Gronkowce
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One of them is the production of β-lactamases that
causes the resistance to natural penicillins, amino and
ureidopenicillins. The second one is the production of
a new protein PBP2a, known also as PBP2’, with low
affinity to β-lactam antibiotics resulting in resistance
to all beta-lactam antibiotics and defined as resistance
to methicillin (8).
The aim of this study was the analysis of alert
strains occurrence and also their resistance to
antibiotics in diagnostic materials, such as sputum and
bronchoalveolar lavage (BAL) obtained from patients
hospitalized at the Department of Pulmonary Diseases
and Tuberculosis, Public Clinical Hospital No 3 in
Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice,
Poland, in the years 2008-2012. The analysis allowed
for determining microbial alert species occurring most
frequently and their trend of resistance.
MATERIAL AND METHODS
Study design
We evaluated the results of bacteriological
analysis of sputum and bronchoalveolar lavage taken
from patients hospitalized at the Department of
Pulmonary Diseases and Tuberculosis, Public Clinical
Hospital No 3 in Zabrze, Poland from January 2008
to December 2012. The patients were hospitalized
for chronic obstructive pulmonary disease, interstitial
lung fibrosis, lung cancer, unspecified obstructive
lung disease, Wegener’s granulomatosis, pneumonia,
bronchiectasis, sarcoidosis, cystic fibrosis, asthma,
emphysema, and pulmonary tuberculosis. The analysis
included Gram-positive and Gram-negative alert
species strains from the period of five years as well
as drug resistance profiles of applicable classes of
antibiotics used in the treatment of infections.
Microbiological analysis
The microbiological analysis involved 3 810
tests of bronchoalveolar lavage (BAL) and sputum.
The list of alert pathogens was specified in the Law
Gazette, Annex 1 to the Regulation of the Minister of
Health. The analysis does not include the antibiotics
of carbapenem groups due to the change of diagnostic
recommendations from the Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI) to the European Committee
on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)
in 2011 which resulted in diversity of the analyzed
results. The study was performed at the microbiological
laboratory of the Department of Microbiology and
Immunology in Zabrze, registered by National
Chamber of Laboratory Diagnosticians under the
registration number 2397.
The susceptibility of antibiotics was tested
by the disk diffusion method (Kirby–Bauer) on
Mueller-Hinton Agar plates. The diameters of the
growth inhibition zones were interpreted according
to EUCAST guidelines (9). For the determination

natomiast posiadają dwa mechanizmy oporności na antybiotyki beta-laktamowe. Jednym z nich jest produkcja
beta-laktamaz skutkująca opornością na penicyliny naturalne, amino i ureidopenicyliny. Drugim jest produkcja
nowego białka PBP2a, zwanego także PBP2’ o niskim
powinowactwie do antybiotyków beta-laktamowych
skutkującą opornością na wszystkie antybiotyki beta-laktamowe obecnie stosowane w leczeniu i określaną mianem oporności na metycylinę (8).
Celem podjętych badań była analiza występowania
drobnoustrojów alarmowych, a także ocena ich lekooporności w materiałach diagnostycznych tj. próbkach
plwociny i popłuczynach oskrzelowych, uzyskanych od
pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Płuc
i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 3 w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2008-2012. Analiza ta pozwoliła określić gatunki drobnoustrojów alarmowych występujące najczęściej oraz określić ich trend oporności.
MATERIAŁ I METODY
Projekt badania
Ocenie poddano wyniki badań bakteriologicznych
próbek plwociny i popłuczyn oskrzelowych pobranych
od pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Płuc
i Gruźlicy, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 3 w Zabrzu od stycznia 2008 do grudnia 2012.
Pacjenci byli hospitalizowani z powodu schorzeń układu
oddechowego: przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,
śródmiąższowego włóknienia płuc, nowotworu płuca,
nieokreślonej zaporowej choroby płuc, ziarniniaka Wegenera, zapalenia płuc, rozstrzenia oskrzeli, sarkoidozy,
mukowiscydozy, astmy, rozedmy płuc i gruźlicy płuc.
Analizą zostały objęte gatunki szczepów alarmowych
Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, występujących
w okresie pięciu lat oraz profile lekooporności grup antybiotyków mających zastosowanie w leczeniu zakażeń.
Analiza mikrobiologiczna
Analiza mikrobiologiczna obejmowała 3 810 badań
popłuczyn oskrzelowych (BAL) oraz próbek plwociny.
Lista drobnoustrojów alarmowych została określona
w Dzienniku Ustaw w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia. Ze względu na zmianę rekomendacji diagnostycznych w 2011 r., z rekomendacji CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute) na EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) i wynikających z tego faktu niejednorodności analizowanych wyników, nie uwzględniono
w niniejszej analizie antybiotyków z grupy karbapenemów. Badania wykonano w Laboratorium Mikrobiologicznym Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii SUM w Zabrzu, wpisanym na listę Krajowej Izby
Diagnostów Laboratoryjnych z nr ewidencyjnym 2397.
327

Teresa Nalewajek, Małgorzata Kłósek i inni
of ESBL production, the Double Disk Synergy Test
(DDST) was used (10,11). In this test, synergy was
determined between a disk of augmentin (20μg
amoxicillin and 10μg clavulanic acid) and two discs
of the third-generation cephalosporin antibiotics
ceftazidime (30μg) and cefotaxime (30μg), on the
surface of a Mueller Hinton Agar plates inoculated
with the tested organisms. Metallo-beta-lactamases
production was detected by combined disc diffusion
method using imipenem (10μg) and imipenem/
ethylenediaminetetracetate discs. For the detection of
KPC double disc diffusion assay, meropenem (10μg)
in combination with phenyl boronic acid (300 μg) was
used. All of the isolates were identified according to
TNW Pro6.5 Program.
Statistical analysis
For data analysis Microsoft Excel 2007 and
Statistica version 10.0 (StatSoft) were used. Fisher test
was applied and the p-values < 0.05 was considered
significant.
RESULTS
In the period of five years, 144 strains of alert
microorganisms have been isolated. In 2008 the
percentage of alert pathogens was 3.9%. In the
following years the percentage increased and in
2009 it was 11.3% and in 2010 - 11.1%. In 2011 the
percentage of alert microorganisms was 16.3%, while
in 2012 it was 13.6%. The highest value of the alert
microorganisms was noted in 2011. The percentage
share of alert microorganism was small in 2008;
in the sputum it was 4.5% and in bronchoalveolar
lavage - 1.9%. In the subsequent years 2009-2011, the
number of alert strains and their percentage increased
and in the case of tested sputum it was 11.4%; 11.9%
and 21.9%, respectively, whereas in 2012 it was
16.7%. In bronchoalveolar lavage the percentage of
alert microorganisms remained at a similar level in
2009-2012 and amounted to 11%, 9.1%, 9.3%, and
10%, respectively. In subsequent years significant
differences were found between the incidence of
tested alarm organisms (p = 0.043) dependent on the
tested material. The percentage of alert Gram-negative
microorganisms was higher and amounted to 2.6%,
9.1%, 7.0%, 2%, and 9.5%, while the percentage of
alert Gram-positive microorganisms was 1.3%, 2.2%,
4.0%, 1.1%, and 4.1%.
The cultured Gram-positive alarm microorganisms
belonged to the species: MRSA, Streptococcus
pneumoniae and Streptococcus pyogenes. The
most numerous species of alert Gram-negative
microorganisms were: Enterobacter cloacae ESBL
(+), Klebsiella pneumoniae ESBL (+), Enterobacter
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Lekowrażliwość oznaczano metodą dyfuzyjno-krążkową (Kirby–Bauera) na podłożu Mueller-Hintona. Wielkość strefy zahamowania wzrostu bakterii interpretowano zgodnie z zaleceniami EUCAST (9). Do
określenia mechanizmu ESBL zastosowano test
dwóch krążków, DDST (ang. double-disc synergy test)
(10,11). W teście tym określano synergizm pomiędzy
krążkiem z augmentinem (20μg amoksycylina i 10μg
kwas klawulanowy) a dwoma krążkami z cefalosporynami trzeciej generacji ceftazydymem (30μg) i cefotaksymem (30μg). Produkcję metalo-beta-laktamaz
określano przy użyciu krążków imipenem (10μg)
i imipenem/EDTA. W celu detekcji mechanizmu oporności KPC zastosowano krążki z meropenemem (10
μg) w kombinacji z kwasem fenyloboronowym (300
μg). Wszystkie szczepy zostały zidentyfikowane przy
użyciu program TNW Pro6.5.
Analiza statystyczna
W analizie statystycznej wykorzystano arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 oraz program Statistica wersja 10.0 (StatSoft). Zastosowano test Fishera,
poziom istotności statystycznej wynosił p<0,05.
WYNIKI
W okresie pięciu lat wyizolowano 144 szczepy drobnoustrojów alarmowych. W 2008 roku odsetek patogenów alarmowych wynosił 3,9%. W kolejnych dwóch latach odsetek wzrósł i wynosił w 2009 r. 11,3%, a w 2010
11,1%. W 2011r. odsetek drobnoustrojów alarmowych
wyniósł 16,3%, natomiast w 2012 roku 13,6%. Najwyższa wartość odsetka drobnoustrojów alarmowych przypadła na 2011 rok. Odsetkowy udział drobnoustrojów alarmowych w 2008 roku był niewielki i w próbkach plwociny wynosił 4,5%, a w popłuczynach oskrzelowych 1,9%.
W kolejnych latach 2009-2011 liczba szczepów alarmowych oraz ich odsetek wzrastały i w przypadku badanych próbek plwociny, odsetek wynosił: 11,4%; 11,9%
i 21,9%, a w 2012 roku – 16,7%.W popłuczynach oskrzelowych odsetek drobnoustrojów alarmowych w latach
2009-2012 utrzymywał się na podobnym poziomie i wynosił: 11%; 9,1%; 9,3%; 10%. Stwierdzono istotnie częściej występujące w kolejnych latach różnice pomiędzy
częstością występowania badanych drobnoustrojów alarmowych (p=0,043) w zależności od badanego materiału.
Odsetek drobnoustrojów alarmowych Gram-ujemnych
był większy i wynosił: 2,6%; 9,1%; 7,0%; ,2%; 9,5%.
Natomiast odsetek drobnoustrojów alarmowych Gram-dodatnich wynosił: 1,3%; 2,2%; 4,0%; 1,1%; 4,1%.
Wyhodowane drobnoustroje alarmowe Gram-dodatnie należały do gatunku: MRSA, Streptococcus
pneumoniae i Streptococcus pyogenes. Najliczniej występującymi gatunkami drobnoustrojów alarmowych
Gram-ujemnych były: Enterobacter cloaceae ESBL
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aerogenes ESBL (+), Serratia odorifera ESBL (+),
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca ESBL
(+) and Stenotrophomonas maltophilia. Gram-negative
microorganisms showed the highest rate of resistance
to penicillins and penicillins with inhibitors and
cephalosporins. The rate of resistance to penicillins
and penicillin with inhibitors in a five year period
was respectively: 100%, 90.5%, 76.2%, 82.5% and
95.6%. In the following years the rate of resistance to
cephalosporin was: 100%, 71.4%, 90.5%, 87.5% and
100%. Alert Gram-positive microorganisms within
five years showed the highest resistance compared to
macrolides, which was respectively: 66.7%, 100%,
58.3%, 66.7% and 90%. In 2008 and 2010, alert Grampositive microorganism also showed resistance to
lincosamides, and it was 66.7% and 58.3% respectively.
On the other hand, in 2011, the rate of resistance to
tetracyclines and macrolides reached the same value,
i.e. 66.7% (Fig.1).

(+), Klebsiella pneumoniae ESBL (+), Enterobacter
aerogenes ESBL (+), Serratia odorifera ESBL (+),
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca ESBL
(+) oraz Stenotrophomonas maltophilia. Drobnoustroje Gram-ujemne wykazały najwyższy odsetek oporności w stosunku do penicylin oraz penicylin z inhibitorami oraz cefalosporyn. Odsetek oporności w stosunku
do penicylin i penicylin z inhibitorami w ciągu pięciu lat wyniósł odpowiednio: 100%, 90,5%, 76,2%,
82,5% oraz 95,6%. Odsetek oporności w stosunku
do cefalosporyn wyniósł w kolejnych latach: 100%,
71,4%, 90,5%, 87,5% i 100%. Drobnoustroje alarmowe Gram-dodatnie w okresie pięciu lat wykazały
najwyższą oporność w stosunku do makrolidów, odpowiednio: 66,7%, 100%, 58,3%, 66,7% i 90%. W 2008
i 2010 drobnoustroje alarmowe Gram-dodatnie wykazały oporność również w stosunku do linkozamidów,
odpowiednio: 66,7% i 58,3%. Z kolei w 2011 roku
odsetek oporności w stosunku do tetracyklin i makrolidów osiągnął taką samą wartość: 66,7%. (Fig.1).
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was 0.3%, and that of Streptococcus pyogenes it was
1.3%, of which 1% strains were cultured in sputum,
and 0.3% in bronchoalveolar lavage. In 2011, the
percentage share of MRSA was 0.8% and that of
Streptococcus pyogenes 0.4%. The highest percentage
share of MRSA was noted in 2012 – 4.2%, of which
1.7% strains were cultured in sputum and 2.5% strains
were cultured in bronchoalveolar lavage.
Macrolides, tetracyclines, lincosamides, quinolones,
glycopeptides, aminoglycosides, sulfonamides and
trimethoprim are groups of antibiotics referred to
determine the susceptibility of Gram (+) microorganisms.
Alert microorganisms showed the highest resistance
to macrolides and lincosamides (66.7%) in 2008, to
macrolides (100%) in 2009, to macrolides (58.3%) in
2010, to macrolides (66.7%) in 2011 and macrolides
(90%) in 2012 (Fig. 1).

Streptococcus pneumoniae – 0,3%, a odsetek Streptococcus pyogenes -1,3%, gdzie 1% to szczepy izolowane
z próbek plwociny, a 0,3% z popłuczyn oskrzelowych.
W 2011 roku odsetek MRSA wynosił 0,8% a Streptococcus pyogenes - 0,4%. W 2012 roku zanotowano największy odsetek MRSA – 4,2%, gdzie 1,7% to szczepy
izolowane z próbek plwociny, a 2,5% to szczepy izolowane z popłuczyn oskrzelowych.
Makrolidy, tetracykliny, linkozamidy, chinoliny, glikopeptydy, aminoglikozydy oraz sulfonamidy i trimetoprim
to grupy antybiotyków wskazane do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów Gram-dodatnich. Drobnoustroje
alarmowe wykazały najwyższą oporność w 2008r. w stosunku do makrolidów i linkozamidów – 66,7%, w 2009 r.
do makrolidów – 100%, w 2010 r. do makrolidów - 58,3%,
w 2011 r. do makrolidów i tetracyklin - 66,7%, a w 2012
w stosunku do makrolidów 90% (Fig. 1).

1.2. The percentage share of alert Gram-negative
microorganisms and resistance to antibiotics

1.2. Odsetkowy udział poszczególnych gatunków
drobnoustrojów alarmowych Gram-ujemnych w latach 2008-2012

In 2008, alert Gram-negative microorganisms belonging to Enterobacteriaceae family were found in the
tested material. Enterobacter cloacae ESBL (+) was the
bacterial strain which constituted the largest percentage share (0.9%). In 2009, bacteria from Enterobacteriaceae family as well as non-fermenting bacteria were
found among alert microorganisms. Klebsiella pneumoniae ESBL (+) was the species of the highest percentage share (2.1%) and then in 2010 it was Pseudomonas
aeruginosa (1.3%) and Enterobacter cloacae ESBL (+)
(1.3%), in 2011, Klebsiella pneumoniae ESBL (+) – 6.1%
and in 2012, Klebsiella oxytoca ESBL (+) – 3.8%.
Penicillins, penicillins with inhibitors, cephalosporins, tetracyclines, sulfonamides and trimethoprim, quinolones, aminoglycosides are groups of antibiotics indicated for determining drug sensitivity of
Gram-negative microorganisms. The alert microorganisms showed the highest resistance to penicillins,
penicillins with inhibitors and cephalosporins (100%)
in 2008, to penicillins and penicillins with inhibitors
(90.5%) in 2009, to cephalosporins (90.5%) in 2009, to
cephalosporins (87.5%) in 2011, and to cephalosporins
(100%) in 2012 (Fig. 2)
1.3. The number and percentage of Gram-negative
and Gram-positive alert microorganisms resistant
to various groups of antibiotics cultured in sputum
and BAL in 2008-2012
The alert microorganisms showed the highest
percentage of resistance to penicillin, penicillin with
inhibitors, cephalosporins and tetracyclines (66.7%)
in 2008, to penicillin and penicillin with inhibitors
(73%) in 2009, to cephalosporins (57.5%) in 2010, to
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W 2008 r. wyizolowano z badanych materiałów drobnoustroje alarmowe Gram-ujemne, należące do rodziny
Enterobacteriaceae. Szczepem występującym w najwyższym odsetku był Enterobacter cloaceae ESBL (+)
- 0,9 %. W 2009 r. wśród wyhodowanych drobnoustrojów
alarmowych znalazły się drobnoustroje z rodziny Enterobacteriaceae oraz z rodziny pałeczek niefermentujących.
Gatunkiem występującym w najwyższym odsetku była
Klebsiella pneumoniae ESBL (+) - 2,1%. W 2010 szczep
alarmowy występujący w najwyższym odsetku należał
do gatunku: Pseudomonas aeruginosa - 1,3% oraz Enterobacter cloaceae ESBL (+) - 1,3%. W 2011 r. Klebsiella
pneumoniae ESBL (+) - 6,1%, w 2012 r. Klebsiella oxytoca ESBL (+) - 3,8%
Penicyliny oraz penicyliny z inhibitorami, cefalosporyny, tetracykliny, sulfonamidy i trimetoprim, chinolony, aminoglikozydy to grupy antybiotyków wskazane
do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów Gram-ujemnych. Drobnoustroje alarmowe wykazały najwyższą oporność w 2008 r. w stosunku do: penicylin oraz
penicylin z inhibitorami i cefalosporyn - 100%, w 2009
do penicylin oraz penicylin z inhibitorami 90,5%,
w 2010 do cefalosporyn - 90,5%, w 2011 do cefalosporyn - 87,5%, w 2012 do cefalosporyn - 100%, (Fig. 2)
1.3. Liczba oraz odsetek Gram-ujemnych i Gram-dodatnich drobnoustrojów alarmowych wyizolowanych z próbek plwociny i BAL-u w latach 2008-2012,
opornych na poszczególne grupy antybiotyków.
Drobnoustroje alarmowe wykazały najwyższy
odsetek oporności w 2008 r. w stosunku do: penicylin oraz penicylin z inhibitorami, cefalosporyn i tetracyklin – 66,7%, w 2009 r. do penicylin oraz penicy-

Klebsiella pneumoniae ESBL (+) – 6.1% and in 2012, Klebsiella oxytoca ESBL (+) – 3.8%.
Penicillins, penicillins with inhibitors, cephalosporins, tetracyclines, sulfonamides and
trimethoprim, quinolones, aminoglycosides are groups of antibiotics indicated for determining
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drug sensitivity of Gram-negative microorganisms. The alert microorganisms showed the
highest resistance to penicillins, penicillins with inhibitors and cephalosporins (100%) in 2008,
to penicillins
and and
penicillins
with inhibitors (90.5%)
in 2009, to cephalosporins
cephalosporins (81.4%)
in 2011
to cephalosporins
lin z inhibitorami
- 73%, w (90.5%)
2010 r.indo cefalosporyn
(69.6%) in 2012 (Fig.
3,
Table
1).
57,5%,
w
2011
r.
do
cefalosporyn
- 81,4% i w 2012 r.
2009, to cephalosporins (87.5%) in 2011, and to cephalosporins (100%) in 2012 (Fig.2)
do cefalosporyn 69,6% (Fig.3, Tabela 1).

Fig. 2 The number of Gram (-) alert microorganisms showing resistance to individual classes of antibiotics cultured in sputum and
BAL in 2008-2012
Fig. 2 The number of Gram (-) alert microorganisms showing resistance to individual classes of
Fig. 2 Zestawienie liczby Gram-ujemnych drobnoustrojów alarmowych wykazujących oporność w stosunku do poszczególnych
antibiotics cultured in sputum and BAL in 2008-2012
grup antybiotyków wyizolowanych z próbek plwociny i BAL-u w latach 2008-2012
Tabela I. Gram-positive and Gram-negative alert pathogens resistance to antibiotics isolated from BAL and sputum from
2008 to 2012
Table I. Gram-positive and Gram-negative alert pathogens resistance to antibiotics isolated from BAL and sputum from
2008 to 2012
6
Year
Antibiotics

Macrolides

2008

2009

2010

2011

2012

G(+)
(3)

G(-)
(6)

G(+)
(5)

G(-)
(21)

G(+)
(12)

G(-)
(21)

G(+)
(3)

G(-)
(40)

G(+)
(10)

G(-)
(23)

2a
(66.7)b

-

5
(100)

-

7
(58.3)

-

2
(66.7)

-

9
(90.0)

-

12
(57.1)

2
(66.7)

17
(42.5)

6
(60.0)

12
(52.2)

Tetracyclines

1
5
(33.3) (83.3)

Linkosamides

2
(66.7)

-

-

1
(4.8)

-

4
(80)

-

5
(41.7)

-

1
(33.3)

-

6
(60.0)

-

Sulphonamides
and trimethoprim

1
3
(33.3) (50.0)

3
(60)

7
(33.3)

1
(8.3)

14
(66.7)

1
(33.3)

17
(42.5)

1
(10.0)

21
(91.3)

Chinolones

1
3
(33.3) (50.0)

2
(40)

3
(14.3)

6
(50.0)

4
(19.0)

1
(33.3)

27
(67.5)

3
(30.0)

19
(82.6)

Aminoglycosides

-

3
(50.0)

-

3
(14.3)

-

4
(19.0)

-

16
(40)

2
(20.0)

6
(26.1)

Penicillins/ penicillins
with inhibitors

-

6
(100)

-

19
(90.5)

-

16
(76.2)

-

33
(82.5)

-

22
(95.7)

Cephalosporins

-

6
(100)

-

15
(71.4)

-

19
(90.5)

-

35
(87.5)

-

23
(100)

Values in parentheses indicate the number of alert pathogens found in each year.
Values in parentheses indicate the percentage of alert pathogens found in each year.
The bolded data indicate the total number and percentage of that group

a

b
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There were statistically significant differences
between the incidence of both pathogenic and alert
microorganisms (p = 0.043) in the following years
depending on the material tested.
DISCUSSION
Infections caused by alert pathogens have become
one of the most important problems of modern medicine.
The alert microorganisms constitute a considerable
part of pathogenic flora isolated from sputum and
bronchoalveolar lavage in patients hospitalized for
lung diseases at the Department of Pulmonary Diseases
and Tuberculosis. Based on the obtained results it is
difficult to draw definite conclusions regarding the
trend of changes of the assessed indicator in subsequent
years. One can only conclude that in comparison to the
first analyzed year, in subsequent years this indicator
has increased significantly and fluctuates around
an average value of about 13%. The percentage of
Gram-negative alert microorganisms was higher than
that of Gram-positive alert microorganisms. Grampositive bacteria cause exacerbation of many lower
respiratory tract diseases. Infections are most common
in long-term hospitalized patients, patients with
prolonged mechanical ventilation, patients undergoing
broad-spectrum antibiotic treatment, patients after
invasive diagnostic procedures, patients with a serious
underlying disease, such as, e.g. chronic obstructive
pulmonary disease (COPD), cancer, cystic fibrosis,
as well as patients with immunosuppression or
neutropenia (12-15).
Until 2012, there were no publications showing
the incidence of alert microorganisms in inpatient
medical facilities in individual provinces of Poland.
Some information can be found only on the websites
of provincial sanitary and epidemiological stations.
In Lesser Poland Province in 2012, in comparison
to the years 2011 and 2010, there was increased
percentage share of Enterobacteriaceae ESBL (+)
family (Klebsiella sp., Escherichia coli, Enterobacter
sp.), 30%, 27% and 27%, respectively. In the same
years, a similar upward trend remained in Greater
Poland Province with regard to the percentage share
of Enterobacteriaceae ESBL+ (24.6%, 16.8% and
17.3%, respectively). In 2012, as compared to 2011 and
2010, in Lesser Poland the number of Acinetobacter
baumannii infections decreased slightly (12%, 14%
and 14%, respectively). In 2012, the percentage of
patients with MRSA infections was similar in both
provinces (about 10%) (16).
In 2012, in West Pomeranian Province the
following alert microorganism dominated in medical
wards, surgical wards and intensive care units for
adult patients: Klebsiella spp. ESBL (+) – (16.72%),
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Stwierdzono istotnie częściej występujące w kolejnych latach różnice pomiędzy częstością występowania badanych drobnoustrojów zarówno chorobotwórczych, jak i alarmowych (p=0,043) w zależności
od badanego materiału.
DYSKUSJA
Zakażenia powodowane przez patogeny alarmowe stały się jednym z najważniejszych problemów
współczesnej medycyny. Drobnoustroje alarmowe
stanowią znaczną część flory chorobotwórczej izolowanej z próbek plwociny i popłuczyn oskrzelowych
pochodzących od pacjentów hospitalizowanych na
oddziale chorób płuc. Na podstawie uzyskanych wyników trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski odnośnie trendu zmian ocenianego wskaźnika w kolejnych
latach. Można jedynie stwierdzić, że w stosunku do
pierwszego analizowanego roku w kolejnych latach
wskaźnik ten wzrósł istotnie i oscyluje wokół średniej
wartości ok. 13%. Odsetek drobnoustrojów alarmowych Gram-ujemnych był większy od drobnoustrojów
alarmowych Gram-dodatnich. Drobnoustroje Gram-ujemne są przyczyną zaostrzeń wielu chorób dolnych
dróg oddechowych. Zakażeniom najczęściej ulegają
pacjenci długotrwale hospitalizowani, pacjenci z przedłużającą się wentylacją mechaniczną, poddawani
antybiotykoterapii o szerokim spektrum, po inwazyjnych zabiegach diagnostycznych, z poważną chorobą
podstawową np. z POChP, z chorobą nowotworową,
z mukowiscydozą, w stanach immunosupresji, w neutropenii (12-15).
Do roku 2012 nie istniały publikacje, które przedstawiałyby częstość występowania drobnoustrojów
alarmowych w placówkach lecznictwa zamkniętego
w poszczególnych województwach Polski. Pojedyncze informacje w tym zakresie można odnaleźć jedynie na stronach internetowych wojewódzkich stacji
sanitarno-epidemiologicznych. W Małopolsce w roku
2012 w porównaniu z latami 2011 i 2010 stwierdzono
zwiększenie udziału procentowego pałeczek z rodziny
Enterobacteriaceae ESBL (+) (Klebsiella sp., Escherichia coli, Enterobacter sp.) odpowiednio: 30%, 27%
i 27%. Podobna tendencja wzrostowa utrzymywała się
w tych latach w województwie wielkopolskim w zakresie udziału procentowego pałeczek Enterobacteriaceae ESBL (+) odpowiednio 24,6%, 16,8% i 17,3%.
W 2012 r., w porównaniu z latami 2011 i 2010, w Małopolsce liczba zakażeń Acinetobacter baumannii nieznacznie spadła (odpowiednio 12%, 14% i 14%). Odsetek pacjentów z zakażeniem wywołanym szczepem
MRSA w 2012 r. był podobny w obu województwach
(około 10%) (16).
W województwie zachodniopomorskim w 2012
na oddziałach niezabiegowych dla dorosłych, zabie-

Alert pathogens in bacterial diseases in hospitalized patients …

Patogeny alarmowe w chorobach bakteryjnych u hospitalizowanych pacjentów …

Escherichia coli ESBL (+) – (9.86%), Enterobacter
spp. ESBL (+) – (4.57%), MRSA – (10.83%),
Acinetobacter – (6.71%).
The greatest number of Pseudomonas aeruginosa
strains was found in the hospital wards mentioned
above and also in burns unit (8.65%) (17). From 2012
reports on the sources of hospital-acquired infections
have been collected under the new regulation of the
Minister of Health of 23 December 2011 regarding
the list of alert factors, hospital infections registration
and reports on the current epidemiological situation
of hospital (Law Gazette Nr 294, item. 1741). The
most common alert factors which caused outbreaks
of epidemic foci in Polish hospitals in the years 2011
and 2012 are: Acinetobacter baumannii 7.7% and 9%,
Klebsiella pneumoniae ESBL (+) 5.6% and 4.7%,
Klebsiella pneumoniae KPC 1.5% and 1.3%, MRSA
6.2% and 3.7%, Pseudomonas aeruginosa 4.4% and
1%, Enterobacter cloacae ESBL (+) 1.8% and 0.7%
(18).
The results of our study are similar to the results
obtained by P. Paluchowska at al. who determine the
prevalence and susceptibility of alert strains from
Enterobacteriaceae family producing ESBL derived
from clinical specimens taken from patients hospitalized
in different wards of the Rydygier Specialist Hospital
in Cracow from October 2008 to February 2010 (19).
The total of 134 strains were analyzed, among which
there were 96 isolates of Klebsiella pneumoniae (72%)
and 38 isolates of Escherichia coli (28%). The results
obtained by our research also prove that in 2009
Klebsiella pneumoniae ESBL (+) was isolated in the
highest percentage of bronchoalveolar lavage and
sputum. P. Paluchowska et al., showed that among
of all the tested strains, the majority of samples came
from the respiratory tract, urine, swabs from wounds
and blood (24%, 24%, 21% and 18%, respectively).
The isolates showed the highest sensitivity to amikacin
(92%) and piperacillin with tazobactam (76%).
In another paper Paluchowska conducted an
assessment of the prevalence and susceptibility of nonfermenting bacilli isolated from patients hospitalized
in different wards of the Rydygier Specialist Hospital
in Cracow from October 2008 to February 2010 (20).
105 (70%) isolates of multidrug-resistant strains
Acinetobacter baumannii and 46 (30%) multiresistant
strains Pseudomonas aeruginosa, which were the most
common species of alert pathogens, were examined.
Clinical material from the upper respiratory tract,
wounds and blood was the main source of multidrugresistant strains. Acinetobacter baumannii strains were
characterized by resistance to most antibiotics used.
100% strains were found to be piperacillin-resistant,
98% ticacycline-resistant, 97% starins were resistant
to ticarcillin with clavulanate and 92% were resistant

gowych chirurgicznych dla dorosłych oraz oddziałach
intensywnej terapii dorosłych dominowały następujące czynniki alarmowe: Klebsiella spp. ESBL (+) –
(16.72%), Escherichia coli ESBL (+) – (9.86%), Enterobacter spp. ESBL (+) – (4.57%), MRSA – (10.83%),
Acinetobacter – (6.71%). Największą liczbę szczepów
Pseudomonas aeruginosa stwierdzono w w/w oddziałach oraz w oddziale oparzeniowym (8,65%) (17). Od
2012 roku raporty o ogniskach zakażeń szpitalnych są
gromadzone i raportowane w oparciu o nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r.
w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów
zakażeń szpitalnych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. Nr 294, poz.
1741). Najczęstsze czynniki alarmowe, które wywoływały ogniska epidemiczne w polskich szpitalach w latach 2011 i 2012 to: Acinetobacter baumannii 7,7%
i 9%, Klebsiella pneumoniae ESBL (+) 5,6% i 4,7%,
Klebsiella pneumoniae KPC 1,5% i 1,3%, MRSA
6,2% i 3,7%, Pseudomonas aeruginosa 4,4% i 1%,
Enterobacter cloacae ESBL (+) 1,8% i 0,7% (18).
Wyniki naszych badań podobne są do wyników
uzyskanych przez P. Paluchowską i wsp., którzy analizowali występowanie i określali lekowrażliwość
szczepów alarmowych z rodziny Enterobacteriaceae
wytwarzających ESBL, pochodzących z materiałów
klinicznych pobranych od pacjentów hospitalizowanych w różnych oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie w okresie od października 2008 do lutego 2010 (19). Analizie poddano
134 szczepy. Wśród nich były: Klebsiella pneumoniae
– 96 izolatów (72%) i Escherichia coli – 38 izolatów (28%). Wyniki naszych badań również dowodzą,
iż w roku 2009 w najwyższym odsetku z popłuczyn
oskrzelowych oraz próbek plwociny izolowana była
Klebsiella pneumoniae ESBL (+). P. Paluchowska
i wsp., wykazali, że spośród wszystkich badanych
szczepów większość otrzymano z próbek dróg oddechowych, moczu, wymazów z ran i krwi (odpowiednio
24%, 24%, 21% i 18%). Izolaty wykazały najwyższą
wrażliwość na amikacynę (92%) i piperacylinę z tazobaktamem (76%).
W kolejnej pracy Paluchowska P. przeprowadziła
ocenę częstości występowania oraz lekowrażliwości
pałeczek niefermentujących izolowanych od chorych
hospitalizowanych w różnych oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie
w okresie od października 2008 do lutego 2010 (20).
Przebadano 105 (70%) izolatów wieloopornych szczepów Acinetobacter baumannii oraz 46 (30%) wieloopornych szczepów Pseudomonas aeruginosa, które
były najczęściej występującymi gatunkami patogenów alarmowych. Głównym źródłem wieloopornych
szczepów był materiał kliniczny pochodzący z górnych dróg oddechowych, z ran i krwi. Szczepy Acine333
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to piperacillin with tazobactam. Our study also proved
that in 2009 strains of Gram-negative bacteria showed
the highest resistance to beta-lactam antibiotics.
Paluchowska also noted a high percentage of isolates
insensitive to ceftazidime (96%) and cefepime (99%).
With regard to aminoglycosides, the percentage of
resistant Acinetobacter baumannii strains was 95% for
gentamicin, 36% for amikacin and 18% for tobramycin,
respectively. There were no strains resistant to
fluoroquinolones represented by ciprofloxacin and
pefloxacin. The production of metal ß-lactamase
MBL using the phenotypic (E-test MBL) method was
found among 24 (22.9%) Acinetobacter baumannii
isolates. The highest resistance among strains of
Pseudomonas aeruginosa was shown in relation to the
ticarcillin (98%), ticarcillin with clavulanate (95%)
and ceftazidime (93%). Resistance to meropenem in
88% and imipenem in 41%, as well as high resistance
to aminoglycosides in the range of 91% to amikacin
of 98% for gentamicin was found. However, no
resistance to fluoroquinolones was detected. Seven
strains (15.2%) out of 46 tested by E-test method have
shown the production of metallo-β-lactamase (MBL).
The production of ESBL was more frequent among
Klebsiella pneumoniae isolates.
A. Behroozi et al. noted the most common
occurrence of ESBL mechanism in Escherichia coli
(from 45.2% to 67.2% of isolates) and in Klebsiella
pneumoniae (from 44.2% to 52% of isolates), which
correlates with the above cited Paluchowska’s study
results and the results obtained by our team (21).
Ceftriaxone/tazobactam and piperacillin/tazobactam
have shown efficacy against Klebsiella pneumoniae
and Escherichia coli producing ESBL mechanism. In
turn, amikacin showed efficacy against Escherichia
coli ESBL (+). In works of other authors the efficacy of
combination of ceftriaxone with tazobactam has been
demonstrated in animal models against several species
of bacilli from Enterobacteriaceae family, however
there is no information about this kind of antibiotic
combination in relation to non-fermenting bacteria (2224). Research of A. Fatima et al. focused on defining the
pattern of drug resistance of Pseudomonas aeruginosa,
cultured from sputum, which was the cause of lower
respiratory tract infections among patients admitted
to various hospitals in 2010-2011 (25). Pseudomonas
aeruginosa was isolated from 24% of sputum. Our
research has shown that this alarm microorganism was
most often isolated in 2010. Researchers showed that
the resistance of this bacterium to amikacin was 35%,
to piperacillin with tazobactam 42% and to cefepime
40%. Imipenem turned out to be the most effective
antibiotic (76%). The resistance of Haemophilus
influenzae to penicillins may be subject to change
depending on the region. The prevalence of BLNAR
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tobacter baumannii charakteryzowały się opornością
wobec większości stosowanych antybiotyków. Wykazano 100% szczepów opornych na piperacylinę, 98%
na tikarcylinę, 97% na tikarcylinę z kwasem klawulanowym oraz 92% na piperacylinę z tazobaktamem.
Wyniki naszych badań również pokazują, iż w roku
2009 szczepy bakterii Gram-ujemnych wykazywały najwyższą oporność w stosunku do antybiotyków
beta-laktamowych. Paluchowska P. odnotowała również wysoki procent izolatów o braku wrażliwości na
ceftazydym (96%) oraz cefepim (99%). W odniesieniu do aminoglikozydów, odsetek opornych szczepów
Acinetobacter baumannii wyniósł odpowiednio 95%
dla gentamycyny, 36% dla amikacyny oraz 18% dla
tobramycyny. Nie stwierdzono szczepów opornych na
fluorochinolony reprezentowane przez ciprofloksacynę oraz pefloksacynę. Wytwarzanie metalo-beta-laktamazy MBL, przy użyciu metody fenotypowej (Etest
MBL) stwierdzono u 24 (22,9%) izolatów Acinetobacter baumannii. Największą oporność wśród szczepów
Pseudomonas aeruginosa wykazano w odniesieniu
do tikarcyliny (98%), tikarcyliny z kwasem klawulanowym (95%) oraz ceftazydymu (93%). Stwierdzono
również oporność na meropenem w 88% i imipenem
w 41%. Odnotowano również wysoką oporność na
aminoglikozydy w zakresie od 91% dla amikacyny do
98% dla gentamycyny. Nie stwierdzono oporności na
fluorochinolony. Siedem szczepów (2%) spośród 46
badanych w metodzie Etest, wykazało wytwarzanie
metalo-beta-laktamazy MBL. Produkcja ESBL występowała częściej u izolatów Klebsiella pneumoniae.
Behroozi A. i wsp. odnotowali najczęstsze występowanie mechanizmu ESBL u Escherichia coli (od
45,2% do 67,2% izolatów) i u Klebsiella pneumoniae (od 44,2% do 52% izolatów), co koreluje z wyżej przytoczonymi wynikami badań Paluchowskiej
P. oraz wynikami uzyskanymi przez nasz zespół
(21). Ceftriakson/tazobaktam i piperacylina/tazobaktam wykazały skuteczność w stosunku do Klebsiella
pneumoniae i Escherichia coli wytwarzające mechanizm ESBL. Amikacyna z kolei wykazała skuteczność
na Escherichia coli z mechanizmem oporności ESBL.
W pracach innych autorów skuteczność połączenia
ceftriaksonu z tazobaktamem została dowiedziona na
modelach zwierzęcych w stosunku do kilku gatunków
pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae, natomiast nie
ma pozytywnych informacji działania tego połączenia
antybiotyków w stosunku do pałeczek niefermentujących (22- 24).
Badania Fatima A. i wsp. skupiły się nad określeniem wzoru lekooporności Pseudomonas aeruginosa,
hodowanych z próbek plwociny, który powodował
zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów
przyjmowanych do różnych szpitali w latach 20102011 (25). Pseudomonas aeruginosa wyizolowano

Alert pathogens in bacterial diseases in hospitalized patients …

Patogeny alarmowe w chorobach bakteryjnych u hospitalizowanych pacjentów …

strains has increased significantly in some countries,
such as Japan, Spain and France. A particularly rapid
growth was observed in Japan, where it amounted
to 5.8 % in 2000, and 34.5% in 2004. The lowest
percentage of strains was recorded in Germany 3%,
while in Korea it was 65% (26).
Our work has shown that over the period of 2008–
2012 an increased percentage of Gram-negative alert
pathogens producing ESBL and KPC was observed
in Public Clinical Hospital No 3 in Zabrze (Poland).
MRSA, Steptococcus pneumoniae and Streptococcus
pyogenes have been found to be the most often
occurring among Gram-positive alert microorganisms.
The percentage of alarm pathogens increased from
2008 (3.9%) to 2011 (16.3%). In 2012, as compared to
the last year, a slight decrease of 13.6% was observed.
Gram-negative and Gram-positive pathogens
were more frequently isolated. Gram positive alert
microorganisms within five years showed the highest
resistance to macrolides and lincosamides. Gram
negative alert pathogens showed the highest percentage
of resistance to penicillins, penicillins with inhibitors
and cephalosporins. In the analyzed material, only one
case of a mechanism characterized by the presence
of metalobetalactamase MBL among Pseudomonas
aeruginosa was noted. There was no occurrence of
Staphylococcus aureus VISA, VRSA, Enterococcus
VRE, Klebsiella pneumoniae KPC (+) nor OXA-48
strains.
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z 24%. Nasze badania wykazały, iż ten drobnoustrój
alarmowy najczęściej izolowany był w roku 2010. Badacze wykazali, że oporność Pseudomonas aeruginosa
w stosunku do amikacyny wynosiła 35%, w stosunku
do piperacyliny z tazobaktamem 42%, a do cefepimu
40%. Najbardziej skutecznym antybiotykiem okazał
się imipenem - 76%. Oporność Haemophilus influenzae w stosunku do ampicyliny może ulegać zmianom w zależności od regionu. Częstość występowania
szczepów BLNAR zwiększyła się znacznie w niektórych krajach, w tym w Japonii, Hiszpanii i Francji.
Szczególnie szybki wzrost nastąpił w Japonii, gdzie
w 2000 r. wynosił 5,8%, a w 2004r. 34,5%. Najniższy
odsetek szczepów zanotowano w Niemczech - 3% natomiast w Korei - 65% (26).
Wyniki naszych badań pokazują, że w latach 20082012 w Szpitalu Klinicznym nr 3 w Zabrzu nastąpił
wzrost odsetka Gram-ujemnych patogenów alarmowych produkujących mechanizmy ESBL i KPC.
Stwierdzono, że najczęściej występującymi Gram-dodatnimi mikroorganizmami alarmowymi były MRSA,
Steptococcus pneumoniae i Streptococcus pyogenes.
Odsetek patogenów alarmowych wzrastał od roku
2008 (3,9%) do roku 2011 (16,3%). W 2012 roku
w porównaniu z rokiem ubiegłym zaobserwowano
nieznaczny spadek wynoszący 13,6 %. Częściej izolowano patogeny alarmowe Gram-ujemne niż Gram-dodatnie. W ciągu pięciu lat mikroorganizmy Gram-dodanie wykazały najwyższą odporność w stosunku do
makrolidów i linkozamidów. Z kolei bakterie Gram-ujemne w ciągu pięciu analizowanych lat wykazały największą oporność w stosunku do penicylin, penicylin
z inhibitorami i cefalosporyn. W analizowanym materiale zidentyfkowano tylko jeden przypadek mechanizmu MBL, który wykryto u Pseudomonas aeruginosa.
Nie wykryto szczepów Staphylococcus aureus VISA,
VRSA, Enterococcus VRE, Klebsiella pneumoniae
KPC (+) ani OXA-48.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Acute gastroenteritis (AGE) is considered one of the most common reasons for hospitalization
and the third leading cause of death related to infectious diseases in children. The incidence and prevalence of
campylobacteriosis is lower in Poland than in other parts of the European Union.
THE AIM OF THE STUDY. The aim of the study was to investigate the epidemiology and clinical features of
AGE in hospitalized children.
MATERIALS AND METHODS. The study population comprised 462 consecutive patients with AGE,
hospitalized in the Department of Pediatric Infectious Diseases and Hepatology at John Paul II Hospital in
Krakow during 2016. After admission in the hospital, the patients’ stool samples were collected and tested
for viral or bacterial pathogens. The specimens were analyzed using classical cultural methods and qualitative
immunochromatographic assays for pathogens screening. The patients’ age, sex, etiological factor, seasonal
distribution, hospital length of stay and symptoms of disease were collected retrospectively.
RESULTS. The median age of AGE patients was 3.0 years [1.5-5.5]. Eighty percent of all AGE cases occurred in
patients under 5 years of age (p<0.001). Rotavirus was the leading cause of AGE and Campylobacter was the most
common bacterial pathogen (p=0.001, p=0.05 respectively). The average length of hospital stay was 3.1 ± 1.6 days.
The longest hospitalization stays were related to patients with enteropathogenic Escherichia coli and Salmonella
(p<0.001 for all). A seasonal pattern was observed for etiological factors of AGE (p<0.001). Fever, diarrhea and
pathological stool contaminations occurred more frequently in patients with bacterial AGE (p<0.001 for all).
SUMMARY AND CONCLUSIONS. This study showed that routine diagnosis of Campylobacter in all children
with AGE is associated with a higher than reported prevalence of campylobacteriosis.
Key words: acute gastroenteritis, epidemiology, Campylobacter
STRESZCZENIE
WSTĘP. Ostre zakażenie przewodu pokarmowego (AGE) to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji oraz
trzecia przyczyna śmierci dzieci z powodu chorób zakaźnych. Zapadalność na kampylobakteriozę w Polsce jest
mniejsza w porównaniu do całej Unii Europejskiej.
CEL PRACY. Analiza przebiegu i ocena epidemologiczna AGE u dzieci hospitalizowanych w naszym oddziale.
MATERIAŁ I METODY. Badaniem objęto 462 kolejnych pacjentów hospitalizowanych w 2016 roku
w Oddziale Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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im. Jana Pawła II, u których rozpoznano AGE. U każdego pacjenta zgłaszającego się z objawami AGE badano
kał w kierunku infekcji wirusowej i bakteryjnej. Materiał poddano analizie mikrobiologicznej wykorzystując
do diagnostyki klasyczną metodę posiewu mikrobiologicznego stolca oraz screening, oparty o jakościowe testy
immunochromatograficzne. W badaniu retrospektywnym analizowano wiek, płeć, czynnik etiologiczny AGE,
sezonowość zachorowania, długość hospitalizacji oraz objawy chorobowe.
WYNIKI. Mediana wieku chorych wynosiła 3,0 roku [1,5-5,5]. 80% wszystkich przypadków AGE wystąpiło
u dzieci < 5 r.ż. (p<0,001). Najczęstszym czynnikiem etiologicznym AGE był rotawirus (p=0,001). Natomiast
spośród czynników bakteryjnych dominowały zakażenia wywołane przez pałeczki Campylobacter (p=0,05).
Średnia długość hospitalizacji wynosiła 3,1 ± 1,6 doby. Najdłuższego pobytu w szpitalu wymagali chorzy, u których
przyczyną AGE była enteropatogenna Escherichia coli i Salmonella (dla obu p<0,001). Zaobserwowano zależność
pomiędzy czynnikiem etiologicznym a kwartałem wystąpienia zachorowania (p<0,001). Gorączka, biegunka oraz
patologiczne domieszki w kale dominowały u pacjentów z bakteryjną etiologią AGE (dla wszystkich p<0,001).
WNIOSKI. Rutynowe wykonywanie diagnostyki w kierunku zakażenia pałeczkami Campylobacter u wszystkich
dzieci z AGE pozwala przypuszczać występowanie większej liczby zachorowań na kampylobakteriozę niż
aktualnie rejestrowana.
Słowa kluczowe: ostre zakażenie przewodu pokarmowego, epidemiologia, Campylobacter
INTRODUCTION

WSTĘP

Acute gastroenteritis (AGE) in children is
considered one of the most common causes of
admission to health centers, one of the most frequent
reason of hospitalization and the third leading cause
of death related to infectious diseases worldwide (1,2).
Only about 20% of AGE are caused by bacteria and the
other cases have mainly viral etiology (3).
Rotavirus is the leading cause of AGE in infants and
young children and the major contributor to hospitalization
for diarrhea in countries that have no rotavirus vaccines
in their national immunization schedules (3,4,5). With the
continuing decline in cases of rotavirus-associated AGE,
since the implementation of routine childhood vaccination
against rotavirus, norovirus infection has become the
most common cause of medically treated AGE (6,7).
However, rotavirus is still responsible for most cases of
AGE and overall childhood mortality from diarrhea. In
2013, rotavirus mortality was estimated at 215,000 deaths
among children younger than 5 years of age, a decline from
453,000 rotavirus deaths in 2008 (2,8). Rotavirus disease
constitutes a large public health burden in the European
Union (EU). It is estimated that 3.6 million episodes of
rotavirus disease occur annually among children younger
than 5 years of age. Every year in Europe, rotavirus
accounts for 231 deaths, almost 700,000 outpatient visits
and more than 87,000 hospitalizations (9).
Campylobacter is the most commonly reported AGE
bacterial pathogen in the EU and worldwide (10,11,12).
In Poland the number of reported confirmed cases of
campylobacteriosis has increased over the last years
(13,14). Nevertheless, routine diagnosis of Campylobacter
species is only performed in a few laboratories in Poland.
This lack of diagnosis is most likely the reason the
incidence and prevalence of campylobacteriosis is lower
in Poland than in other parts of the EU (1.69 vs 71 per

Ostre zakażenie przewodu pokarmowego (acute gastroenteritis-AGE) to częsty powód konsultacji dziecka w podstawowej opiece zdrowotnej, jedna
z najczęstszych przyczyn hospitalizacji dzieci na oddziałach pediatrycznych i zakaźnych oraz trzecia najczęstsza przyczyna śmierci z powodu chorób zakaźnych na całym świecie (1,2) Szacuje się, że tylko 20%
AGE spowodowana jest przez czynniki bakteryjne,
a znaczna większość wywołana jest przez wirusy (3).
W krajach niemających w obowiązku szczepień przeciwko rotawirusom, wirus ten jest najczęstszą przyczyną
AGE u niemowląt i małych dzieci oraz głównym powodem hospitalizacji dzieci z biegunką (3,4,5). W państwach,
gdzie szczepienia przeciwko rotawirusom zostały włączone do narodowego programu szczepień, zaobserwowano
zmniejszenie liczby hospitalizacji dzieci z powodu infekcji
rotawirusowej oraz znaczne zwiększenie udziału norowirusa w etiologii AGE (6,7). Niemiej jednak rotawirus
nadal odpowiada za znaczną większość zachorowań oraz
znaczny odsetek zgonów dziecięcych na całym świecie.
Według globalnych szacunków liczba zgonów wywołana przez rotawirusy w populacji dzieci poniżej 5 r.ż.
w 2013 roku wyniosła 215 000. Liczba ta zmniejszyła się
z 453 000 w 2008 roku (2,8). Infekcja rotawirusowa stanowi duże obciążenie dla zdrowia publicznego w krajach
Unii Europejskiej (UE). Szacuje się, że w UE u dzieci poniżej 5 r.ż. występuje rocznie 3,6 miliona epizodów choroby rotawirusowej, co powoduje rocznie około 700 000
wizyt ambulatoryjnych i 87 000 hospitalizacji (9).
Wśród czynników bakteryjnych wywołujących
AGE zarówno w krajach UE, jak i na całym świecie
najczęstsze są zakażenia wywołane pałeczkami Campylobacter (10,11,12). W Polsce w ostatnich latach liczba rejestrowanych zachorowań na kampylobakteriozę
wykazuje stale trend wzrostowy (13,14). Pomimo tego,

338

Epidemiological characteristics of children with acute gastroenteritis…

Ocena epidemiologiczna ostrych zakażeń przewodu pokarmowego u dzieci …

100,000 population in 2014) (10,12,14). According to the
National Institute of Public Health-National Institute of
Hygiene, Salmonella is the most common bacterial cause
of AGE in Poland (787 cases of campylobacteriosis vs
9 701 cases of salmonellosis in 2016) (14).
Routine diagnosis of Campylobacter in all children
with AGE is performed in the Department of Pediatric
Infectious Diseases and Hepatology at John Paul II
Hospital in Krakow.
THE AIM OF THE STUDY
The aim of the current study was to investigate
the epidemiology and clinical features of AGE in
hospitalized children. We assessed the type of pathogens
(viral, bacterial, parasitic, mixed or indefinite) and we
sought to investigate the links between the etiological
factor and the clinical course. We hypothesized that
routine diagnosis of Campylobacter in all children
with AGE is associated with a higher than reported
prevalence of campylobacteriosis.
MATERIALS AND METHODS
Patients. The study was performed in accordance
with the Declaration of Helsinki. 1 435 children were
hospitalized in the Department of Pediatric Infectious
Diseases and Hepatology at John Paul II Hospital in
Krakow in 2016. The study population comprised 462
consecutive patients with AGE. AGE was defined as the
sudden onset of diarrhea (loose or watery stool, with or
without blood, pus or mucus, more than 3 times per day)
and/or vomiting with or without fever. Exclusion criteria
were any signs of illness that persisted more than two
weeks (classified as persistent or chronic gastroenteritis).
The patients’ age, sex, etiological factor, seasonal
distribution, hospital length of stay and symptoms of
disease (fever, vomiting and diarrhea with or without
presence of blood, mucus and/or pus) were collected
retrospectively. Stool samples were examined after
admission to the hospital for rotavirus, norovirus,
adenovirus, Campylobacter, Salmonella and Yersinia
enterocolitica. Also, in children under 2 years of age, the
stool was studied for enteropathogenic Escherichia coli
(EPEC). In case of indefinite pathogens and persistent
diarrhea, the specimen was checked for parasitic infection
(Giardia lamblia, Entamoeba, Cryptosporydium). In
children with risk factors (long-term antibiotic therapy,
previous hospitalization), stool samples were examined
for toxigenic strains of Clostridium difficile. An analysis
to detect verotoxin-producing Escherichia coli. eg
O:157:H7 was not performed.
Microbiological analysis. Stool specimens (liquid
or semi liquid) were analyzed using classical cultural
methods and qualitative immunochromatographic
assays for pathogens screening.

diagnostyka w kierunku zakażeń pałeczkami Campylobacter nadal prowadzona jest rutynowo jedynie w kilku ośrodkach na terenie kraju. Prawdopodobnie z tego
powodu zapadalność na kampylobakteriozę w Polsce
odbiega od średniej rejestrowanej w całej UE (1,69 vs
71 na 100 tys. w 2014 roku) (10,12,14). Wg raportów
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w Polsce nadal dominują,
wśród bakteryjnych przyczyn AGE, infekcje wywołane
pałeczkami Salmonella (w 2016 roku stwierdzono 787
przypadków Campylobacter vs 9 701 zakażeń pokarmowych wywołanych przez Salmonella) (14).
Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii
Dziecięcej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. J. Pawła II jest ośrodkiem wykonującym rutynowo
diagnostykę w kierunku zakażeń pałeczkami Campylobacter u dzieci zgłaszających się z objawami AGE.
CEL PRACY
Celem przedstawionego badania była ocena przebiegu i analiza epidemiologiczna AGE u dzieci, hospitalizowanych w naszym oddziale. W tym celu ocenialiśmy czynnik etiologiczny AGE (wirusowy, bakteryjny,
pasożytniczy, mieszany, nieokreślony) oraz analizowaliśmy przebieg kliniczny zakażeń w zależności od
przyczyn choroby. W badaniu postawiliśmy hipotezę,
że rutynowe wykonywanie testów na Campylobacter
u wszystkich dzieci z AGE wykaże większą liczbę zachorowań niż aktualnie rejestrowana.
MATERIAŁ I METODY
Pacjenci. Badanie przeprowadzono zgodnie z założeniami Deklaracji Helsińskiej. Spośród 1 435 chorych
hospitalizowanych w Oddziale Chorób Infekcyjnych
Dzieci i Hepatologii Dziecięcej KSS im. Jana Pawła II
w 2016 roku, do badania włączono 462 kolejnych pacjentów, u których rozpoznano AGE. AGE definiowano
jako nagłe wystąpienie u dotychczas zdrowego dziecka wymiotów i/lub biegunki, z lub bez towarzyszącej
gorączki. Jako kryterium biegunki przyjęto oddawanie
zwiększonej ilości stolca na dobę (≥ 3/dobę) lub zmianę konsystencji stolców na płynną lub półpłynną, albo
pojawienie się stolców zawierających domieszkę krwi,
ropy lub śluzu. Jako kryterium rozpoznania AGE przyjęto utrzymywanie się objawów do 2 tygodni. Z badania
wykluczono chorych z biegunką przetrwałą (trwającą >
14 dni) oraz z biegunką przewlekłą (trwającą > 30 dni).
W badaniu retrospektywnym analizowano wiek, płeć,
czynnik etiologiczny AGE, sezonowość zachorowania,
długość hospitalizacji oraz objawy chorobowe (gorączka,
wymioty, biegunka, oraz patologiczne domieszki w kale
- krew/śluz). Rutynowo u każdego pacjenta zgłaszającego się z objawami AGE badano kał w kierunku zakaże339
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Classical cultural methods were used to detect
aerobic bacteria such as Salmonella, Shigella, Yersinia
enterocolitica or EPEC (15). Stool samples were cultured
using the following types of agar media: MacConkey
Agar (bioMerieux, Marcy-l’Étoile, France), Chromid
ID CPSE (bioMerieux, Marcy-l’Étoile, France) and SS
agar (bioMerieux, Marcy-l’Étoile, France). Specimens
were incubated at 35 ± 2 °C for 24 hours or at 28-30
°C for 48 hours to identify Yersinia enterocolitica on
MacConkey agar (15,16).
Antibiotic
susceptibility
was
performed
using a disc-diffusion test with Mueller Hinton 2
Agar (bioMerieux, Marcy-l’Étoile, France) (16).
Determination of minimum inhibitory concentration
were consistent with the European Committee on
Antimicrobial Susceptibility Testing.
Also, qualitative immunochromatographic assays
were performed. VIKIA Rota-Adeno test (bioMerieux,
Marcy-l’Étoile, France) was used to detect rotavirus and
adenovirus antigens and RIDA®QUICK Norowirus
test (R-Biopharm AG, Dermstadt, Germany) to detect
norovirus. In case of bacterial etiology of AGE,
RIDA®QUICK Campylobacter test (R-Biopharm
AG, Dermstadt, Gemany), C. DIFF QUIK CHEK
COMPLETE test (TECHLAB® Inc., Orlando, USA),
One Step Salmonella Card test (CERTEST BIOTEC S.L.,
Zaragoza, Spain) and Card test for Yersinia enterocolitica
O:3+O:9 (CERTEST BIOTEC S.L., Zaragoza, Spain)
were performed. For parasitic infections, RIDA®QUICK
Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba
Combi
test
(R-Biopharm AG, Dermstadt, Germany) was used. We
did not culture stool samples for Campylobacter.
Statistical analysis. Categorical variables were
presented as numbers (n) and percentages (%). Continuous
variables were presented as mean and standard deviation
(±) or median and quartiles, as appropriate. The χ2 test
was used to compare distributions of categorical variables
between independent groups. Two-sided p-values of <0.05
were considered statistically significant. Statistical analysis
was performed with Statistica 10.0 (StatSoft, Tulsa, USA).
RESULTS
Of the 462 children with AGE enrolled in this study,
451 were included in the analysis. Eleven patients
were excluded because of their being in small groups
of cases (5 patients with Clostridium difficile, 3 with
Yersinia enterocolitica and 3 with Giardia lamblia).
Age. The median age of patients was 3.0 years [1.55.5], (minimum age -1 month, maximum 17 years).
Eighty percent of all AGE cases occurred in children
under 5 years of age and the largest group consisted of
patients between 2 and 5 years (p<0,001 and p=0,001
respectively), (Tab. I).
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nia następującymi patogenami: Rotawirus, Norowirus,
Adenowirus, Campylobacter, Salmonella oraz Yersinia
enterocolitica. Ponadto u dzieci poniżej 2. roku życia
kał badano również w kierunku infekcji enteropatogenną
Escherichia coli (EPEC). W przypadku braku identyfikacji czynnika etiologicznego zachorowania i utrzymywania się biegunki, wykonywano badanie w kierunku
infestacji pasożytniczej (Giardia lamblia, Entamoeba,
Cryptosporydium). Dodatkowo u dzieci z czynnikami
ryzyka (długotrwała antybiotykoterapia, wcześniejsze
pobyty w szpitalu) próbki kału badano pod kątem zakażenia toksynotwórczym szczepem Clostridium difficile.
Nie prowadzano badań wykrywających werotoksyczne
szczepy Escherichia coli np. serotyp O:157:H7.
Badania mikrobiologiczne. Materiał od badanej
grupy pacjentów (płynny lub półpłynny stolec) poddano analizie mikrobiologicznej wykorzystując do diagnostyki klasyczną metodę posiewu mikrobiologicznego stolca oraz screening, oparty o jakościowe testy
immunochromatograficzne.
Klasyczną metodę posiewu mikrobiologicznego zastosowano celem prowadzenia hodowli w kierunku bakterii tlenowych, takich jak Salmonella, Shigella, Yersinia
enterocolitica czy EPEC (15). Posiew stolca prowadzono
wykorzystując następujące rodzaje pożywek mikrobiologicznych: MacConkey Agar (bioMerieux, Marcy-l’Étoile,
Francja), Chromid ID CPSE (bioMerieux, Marcy-l’Étoile,
Francja) oraz SS agar (bioMerieux, Marcy-l’Étoile, Francja). Posiany materiał inkubowano w temperaturze 35 ± 2
°C przez około 24 h oraz w zakresie temperatur 28-30°C
przez 48 h, aby umożliwić wzrost pałeczek z rodzaju Yersinia enterocolitica na podłożu MacConkeya (15,16).
Oznaczenie lekooporności na określone antybiotyki prowadzono metodą dyfuzyjno - krążkową na
podłożu Mueller Hinton 2 Agar (bioMerieux, Marcy-l’Étoile, Francja) (16). Wartości stref zahamowania
wzrostu interpretowano wg. zaleceń European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing.
Poza klasyczną metodą posiewu stosowano także testy oparte o technikę chromatograficzną. Diagnostyka
biegunek wirusowych wywołanych rotawirusem i adenowirusem oparta była o testy VIKIA Rota-Adeno (bioMerieux, Marcy-l’Étoile, Francja), natomiast norowirusem
o testy RIDA®QUICK Norowirus (R-Biopharm AG,
Dermstadt, Niemcy). Przy podejrzeniu etiologii bakteryjnej wykorzystywano następujące testy: RIDA®QUICK
Campylobacter (R-Biopharm AG, Dermstadt, Niemcy),
wykrywające antygeny Campylobacter jejuni i coli, C.
DIFF QUIK CHEK COMPLETE (TECHLAB® Inc.,
Orlando, USA) stosowane w diagnostyce toksynotwórczych szczepów Clostridium difficile, One Step Salmonella Card (CERTEST BIOTEC S.L., Zaragoza, Hiszpania) przy diagnostyce salmonellozy oraz Card Test
(CERTEST BIOTEC S.L., Zaragoza, Hiszpania) wykrywający antygeny Yersinia enterocolitica O:3+O:9.

4 (5.3)

15 (20)

17 (22.6)

48 (64)

105 (23.3)

191 (42.3)

59 (13.1)
33 (7.3)

95 (21.1)

125 (27.7)

89 (19.7)

142 (31.5)

215 (41.6)

219 (48.5)
17 (3.8)

1-≤2, n (%)

2-5, n (%)

6-10, n (%)

11-17, n (%)
Seasonality of illness
(quarter of the year)
1., n (%)

2., n (%)

3., n (%)

4., n (%)
Hospital length of stay
(days)
1-2, n (%)

3-6, n (%)

>7, n (%)

310 (68.7)
415 (92)

166 (36.8)

vomiting, n (%)

diarrhea, n (%)

stools with blood, mucus and/or pus, n (%)

51 (68)

75 (100)

26 (34.6)

67 (89.3)

1 (1.3)

26 (34.6)

17 (22.6)

26 (34.7)

8 (10.6)

31 (41.3)

33 (68.7)

48 (100)

25 (52)

44 (91.6)

1 (2)

13 (27)

15 (31.2)

21 (43.7)

19 (39.5)

6 (12.5)

2 (4.1)

7 (14.5)

13 (27)

19 (39.5)

3 (6.2)

6 (12.5)

20 (41.7)

5.4±4.2

5 (50)

9 (90)

5 (50)

7 (70)

3 (30)

6 (60)

1 (10)

4 (40)

1 (10)

4 (40)

1 (10)

0 (0)

1 (10)

2 (20)

4 (40)

3 (30)

3 (30)

2.1±2.8

30 (49.1)
4 (6.5)

14 (12.1)

57 (93.4)

17 (27.9)

2 (3.3)

29 (47.5)

30 (49.2)

23 (37.8)

4 (6.6)

10 (16.4)

24 (39.3)

4 (6.6)

3 (4.9)

31 (50.8)

17 (27.9)

6 (9.8)

26 (42.6)

3.3±3.2

Norovirus
(n=61)

112 (97)

103 (89.5)

64 (55.6)

4 (3.5)

65 (6.5)

46 (40)

27 (23.4)

6 (5.2)

52 (45.2)

30 (26)

3 (2.6)

17 (14.8)

56 (48.6)

30 (26)

9 (7.8)

51 (44.3)

3.5±2.7

Data were presented as n (%) or mean ± standard deviation.
Dane przedstawiono jako ilości zdarzeń (n) oraz wartości procentowe (%) oraz jako średnia i odchylenie standardowe (±).
EPEC-enteropathogenic Escherichia coli.
EPEC-entropatogenna Escherichia coli.

269 (59.6)

fever, n (%)

Clinical signs

16 (21.3)

63 (13.9)
16 (21.3)

34 (45.3)

3.1±3.6

206 (45.7)

3.7±3.6

male sex, n (%)
Age distribution
(year of life)
<1, n (%)

age (years)

Demographic data

Table I. Demographic data and clinical manifestations by pathogens in children with acute gastroenteritis.
Tabela I. Dane demograficzne i objawy kliniczne u dzieci z ostrym zakażeniem przewodu pokarmowego.
Campylobacter Salmonella EPEC Rotavirus
All
Etiological factor of AGE
(n=75)
(n=48)
(n=10)
(n=115)
(n=451)

5 (26.3)

19 (100)

14 (73.7)

4 (21)

2 (10.5)

8 (42)

9 (47.3)

5 (26.3)

9 (47.3)

4 (21)

1 (5.3)

0 (0)

2 (10.5)

11 (57.9)

5 (26.3)

1 (5.3)

7 (36.8)

2.6±1.7

Adenovirus
(n=19)

13 (44.8)

28 (96.5)

18 (62)

18 (62)

1 (3.4)

13 (44.8)

15 (51.7)

11 (37.9)

9 (31)

8 (27.5)

1 (3.4)

1 (3.4)

2 (6.9)

12 (41.3)

8 (27.5)

6 (20.6)

12 (41.3)

2.6±2.8

mixed
(n=29)

41 (43.6)

94 (100)

62 (65.9)

48 (51)

2 (2.1)

40 (42.5)

52 (55)

34 (36.1)

24 (25.5)

15 (15.9)

21 (22.3)

14 (14.9)

13 (13.8)

29 (30.8)

22 (23.4)

16 (17)

53 (56.3)

4.5±4.7

undefined
(n=94)

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

0.005

0.014

<0.001

0.080

<0.001

<0.001

0.001

0.012

0.056

0.073

0.130

0.069

0,470

0,002

p
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Fig. 1. The analysis of detected pathogens in children with acute gastroenteritis (n=451).
EPEC-enteropathogenic Escherichia coli.

Ryc. 1. Rozkład wykrytych patogenów u dzieci z ostrymi zakażeniami przewodu pokarmowego (n=451).
EPEC-entropatogenna Escherichia coli.
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Rys. 2. Sezonowy rozkład patogenów u dzieci z ostrymi zakażeniami przewodu pokarmowego.

Rysunek 2. Sezonowy rozkład patogenów u dzieci z ostrymi zakażeniami przewodu
Sex. pokarmowego.
The ratio of male and female children W diagnostyce pasożytniczej stosowano test RIDA®QUwith AGE were similar (46% girls, p=0,470). No ICK Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba Combi (R-Biodifferences in gender were noted between analyzed pharm AG, Dermstadt, Niemcy), w kierunku antygenów
groups regarding frequencies of occurrence of clinical Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia oraz Entamosigns, etiologic factors, seasonality of illness, age and eba histolytica sensu lato. Nie wykonywano posiewów
hospital length of stay (p=0,867, p=0,138, p=0,358, stolca w celu hodowli pałeczek Campylobacter.
p=0,481and p=0,219 respectively ), (Tab. I).
Analiza statystyczna. Zmienne jakościowe przedEtiologic factor. Viral pathogens were the leading stawiono za pomocą obserwowanej liczby zdarzeń (n)
cause of AGE (p=0,001). Among the viruses, rotavirus oraz wartości procentowych (%), zmienne ciągłe przedwas the most commonly identified pathogen (59%), stawiono za pomocą wartości średniej i odchylenia
followed by norovirus infection (31%), (p=0,001). standardowego (±) lub jako mediana i przedział mięCampylobacter was the most common in the bacterial dzykwartylowy. Porównanie parametrów jakościowych
pathogens (56%), followed by Salmonella (36%), przeprowadzono za pomocą testu χ2. Wyniki uznano za
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(p= 0,05), (Tab. I), (Fig. 1). Among the mixed AGE
patients, rotavirus with EPEC infections were the most
frequently observed, but without significant difference
(p=0,459), (Tab. II).
Table II. Analysis of mixed pathogens in children with acute
gastroenteritis.
Tabela II. Rozkład patogenów mieszanych u dzieci z ostrymi
zakażeniami przewodu pokarmowego.
Mixed patogens
Bacterial+Viral
EPEC+Rotavirus
EPEC+Norovirus
EPEC+Adenovirus
Salmonella+Rotavirus
Salmonella+Norovirus
Salmonella+Adenovirus
Campylobacter+Rotavirus
Campylobacter+Adenovirus
Campylobacter+Salmonella+Norovirus
Bacterial
Campylobacter+EPEC
Campylobacter+Salmonella
Viral
Rotavirus+Norovirus
Rotavirus+Adenovirus

EPEC-enteropathogenic Escherichia coli.
EPEC-entropatogenna Escherichia coli.

Number
of patients
(n=29)
21
6
3
2
4
2
1
1
1
1
5
4
1
3
2
1

Seasonal pattern. A seasonal pattern was observed
for etiological factors of AGE (p<0,001). Cases of viral
gastroenteritis increased during the first and second
quarter of the year, whereas bacterial pathogens were
most common during the summer, i.e. in the third quarter
of the year ( p<0,001). Rotavirus infections dominated
(45%) during the second quarter of the year, while
during the third quarter they were rarest (5%), (p=0,05),
similar to norovirus gastroenteritis (7%). No seasonal
trend was observed for Campylobacter gastroenteritis.
Salmonella infections occurred mainly in the second and
third quarter of the year (p=0,001), (Tab. I), (Fig. 2-4).
Hospital length of stay. The average length
of hospital stay was 3,1 ± 1,6 days (minimum 1,
maximum 14) and only 17 children (4%) stayed more
than 6 days. The longest length of stays was related
to patients with EPEC and Salmonella (p<0,001).
There was a correlation between length of stay in
hospital and seasonality of illness and the shortest
hospitalization was observed in the fourth quarter of
the year (p=0,036), (Tab. I).

statystycznie istotne przy poziomie istotności p<0,05.
Analiza statystyczna została wykonana za pomocą programu Statistica 10.0 (StatSoft, Tulsa, USA).
WYNIKI
Spośród 462 chorych z rozpoznaniem AGE analizą
statystyczną objęto 451 pacjentów. Z analizy wykluczono 11 pacjentów ze względu na ilościowo niewielkie grupy (5 chorych, u których czynnikiem etiologicznym było Clostridium difficile, u 3 Yersinia enterocolitica oraz 3 z rozpoznaniem Giardia lamblia).
Wiek. Mediana wieku wynosiła 3,0 roku [1,5-5,5],
(min.-1 miesiąc, maksimum 17 lat). 80% wszystkich
przypadków AGE wystąpiło u dzieci poniżej 5 r.ż., a najliczniejszą grupę (n=191, 42%) stanowiły dzieci w wieku
od 2 do 5 lat (odpowiednio p<0,001 i p=0,001), (Tab. I)
Płeć. W przestawionym badaniu nie stwierdzono
różnic częstości występowania AGE w zależności od
płci (46% dziewczynek, p=0,470). Płeć nie odgrywała
również roli w częstości występowania objawów klinicznych, rodzaju czynnika etiologicznego, sezonowości oraz wieku zachorowania a także czasu trwania hospitalizacji (odpowiednio p=0,867, p=0,138, p=0,358,
p=0,481i p=0,219), (Tab. I).
Czynnik etiologiczny. Najczęstszym (43%) czynnikiem etiologicznym AGE był czynnik wirusowy
(p=0,001). Wśród czynników wirusowych dominowały (59%) zakażenia spowodowane przez rotawirusy
(p=0,001). Infekcje norowirusem odpowiedzialne były
za 31% wszystkich przypadków wirusowego AGE.
Natomiast spośród czynników bakteryjnych najczęstsze były (56%) zakażenia wywołane przez Campylobacter, przed infekcjami Salmonellą (36%) (p= 0,05),
(Tab. I), (Ryc. 1). Spośród zakażeń mieszanych najczęściej występowało zakażenie wywołane przez rotawirus i EPEC, jednak bez istotnych statystycznie
różnic w porównaniu do innych zakażeń mieszanych
(p=0,459), (Tab. II).
Sezonowość. W badaniu zaobserwowano zależność pomiędzy czynnikiem etiologicznym a kwartałem roku wystąpienia zachorowania (p<0,001). Czynnik wirusowy był głównym czynnikiem etiologicznym
AGE w 1. i 2. kwartale roku, natomiast etiologia bakteryjna dominowała w okresie letnim, tj. w 3. kwartale
roku ( p<0,001). Do AGE o etiologii rotawirusowej
dochodziło najczęściej w 2. kwartale (45%) a najrzadziej w 3. kwartale roku (5%), (p=0,05). Podobnie infekcje o etiologii norowirusowej miały najniższą częstość występowania (7%) w 3. kwartale roku (p=0,01).
Nie zaobserwowano zależności pomiędzy zakażeniem
pałeczkami Campylobacter a porą roku. W przypadku
zakażeniami Salmonellą stwierdzono istotnie częstsze występowanie choroby w 3. i 4. kwartale roku
(p=0,001), (Tab. I), (Ryc. 2-4).
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DISCUSSION
According to the European Food Safety Authority
and European Centre for Disease Prevention and
Control, in the EU since 2005, Campylobacter AGE is
more common than Salmonella gastroenteritis (10,11).
In Poland, where routine diagnosis of Campylobacter
species are not performed, Salmonella AGE is still the
most commonly notified infection (14). In this study
we showed that routine diagnosis of Campylobacter in
all children with AGE is associated with higher than
actually reported incidences of campylobacteriosis.
Viral gastroenteritis is regarded as the most frequent
cause of AGE in our hospital. Rotavirus was the most
commonly identified pathogen, followed by norovirus
infections, which is in line with other reports (1,17,18).
Our study showed that the largest group of
patients comprise of children between 2 and 5 years
of age and this finding is consistent with other study
results (17,19,20). Also in line with other studies, the
incidence of AGE in boys was slightly higher than in
girls (21,22).
A seasonal trend for AGE was observed in many
studies. A. López-de-Andrés et al. showed seasonal
distribution of rotavirus gastroenteritis with peak
incidence in winter (23). In our study, a seasonal pattern
was also observed. Rotavirus infections dominated
over the second quarter of the year, while during the
third quarter they were rarest, similar to norovirus
infections (7% of cases), as in other studies (17).
Salmonella infections occurred mainly in the second
and third quarter of the year and we did not observe
a seasonal trend for Campylobacter gastroenteritis,
only a statistically insignificant prevalence of
Campylobacter disease in the second quarter. This
finding is consistent with previous studies that
demonstrated a seasonal summer pattern of Salmonella
and no seasonality in cases of Campylobacter
gastroenteritis (24).
There was a correlation between hospital length of
stay and etiological pathogen or month of admission.
The longest length of stay was related to patients with
EPEC and Salmonella. The shortest hospitalization
stays were during the autumn months when viral
infections prevailed, a finding that was not observed in
other studies. Our analysis reveled that children under
2 years of age have had the longest hospital stays and
this observation is consistent with other study results
(19,25).
The correlations between clinical signs and
etiological factors in this study were consistent with
other results (17,20,26, 27). Fever, diarrhea and stools
with blood, mucus and/or pus occurred more frequent
in patients with bacterial AGE, while vomiting
appeared more often in children with viral infections.

Objawy kliniczne. W przedstawionej analizie
wykazano zależność pomiędzy czynnikiem etiologicznym a rodzajem objawów klinicznych. Gorączka,
biegunka oraz patologiczne domieszki w kale dominowały u pacjentów z bakteryjną etiologią AGE (dla
wszystkich p<0,001). Natomiast wymioty występowały znamiennie częściej u dzieci z zakażeniami wirusowymi (p<0,001). Również wiek dziecka miał wpływ
na częstość występowania analizowanych objawów
klinicznych. Dzieci powyżej 2. r.ż. częściej miały wymioty niż młodsi pacjenci (p<0,001). Z kolei u dzieci
poniżej 2. r.ż. statystycznie częściej występowały patologiczne domieszki w kale (p=0,008), (Tab. I).
DYSKUSJA
Wg raportów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority)
oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention
and Control) od 2005 roku, w krajach członkowskich
UE, pałeczki Campylobacter powodują więcej przypadków AGE u dzieci niż bakterie Salmonella (10,11).
W Polsce, gdzie nie stosuje się standardowo testów diagnostycznych w kierunku kampylobakteriozy, wśród
bakteryjnych przyczyn AGE nadal dominują infekcje
wywołane pałeczkami Salmonella (14). W przedstawionym badaniu wykazano, że rutynowe zastosowanie
testów diagnostycznych w kierunku kampylobakteriozy u wszystkich dzieci z AGE może pokazać większą
liczbę zachorowań na kampylobakteriozę niż aktualnie
rejestrowana.
Analiza całościowej epidemiologii zachorowań
na AGE w naszym Oddziale wykazała, że najczęstszą
przyczyną są zakażenia wirusowe. Nasze wyniki potwierdzają znaczący udział norowirusa jako drugiej po
rotawirusie przyczynie AGE, co jest zgodne z pracami
innych autorów (1,17,18).
Większość literatury wykazuje, że AGE najczęściej dotyczą niemowląt oraz małych dzieci do 5 r.ż.
(17,19,20). Nasze badanie potwierdza te obserwacje,
gdyż w przedstawionej analizie dominowały dzieci
poniżej 5 r.ż., a najliczniejszą grupę chorych stanowiły dzieci pomiędzy 2. a 5. r.ż. Również rozkład płci,
w którym nieznacznie dominowali chłopcy, był zgodny z innymi doniesieniami (21,22).
Istnieją liczne badania oceniające sezonowość
zachorowań na AGE, w zależności od wywołującego
go czynnika etiologicznego. Szczyt zachorowań na
infekcje rotawirusowe w miesiącach jesienno-zimowo-wiosennych w porównaniu do letnich wykazał
A. López-de-Andrés i wsp. (23). W naszym badaniu
również najwięcej infekcji rotawirusowych obserwowano w tym okresie, ze szczytem zachorowań w 2.
kwartale roku. Podobnie było w przypadku etiologii
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This study has several limitations. The size
of the study group was limited. The data covered
gastroenteritis cases entered to a single center and
covering a period of 12 months. Future studies
should include patients from other hospitals with
a longer observation time. This would allow a more
accurate assessment of the incidence and prevalence
of AGE in Poland. We did not culture stool samples
for Campylobacter species, although this method is
considered as the gold standard of identification of
campylobacteriosis (28). Culturing stool specimens
for Campylobacter species is an expensive and timeconsuming process and to obtain results we have to
usually wait about 5-7 days. This is the reason this
method of Campylobacter identification is performed
in only a few centers in Poland (28,29,30). The
advantages of the immunochromatographic assays for
Campylobacter diagnosis are a shorter waiting time
for the results (15 minutes) and the high sensitivity
and specificity of this method. Finally, unidentified
AGE consisted of a large group of infections in this
study (Tab. I). The most probable reason for this is
that tests for other pathogens of gastroenteritis, such
as astrovirus, human bocavirus or sapovirus, were
not performed. This is consistent with the results of
other studies, that demonstrated a 30-40 % share of
unidentified pathogens in etiology of AGE (31,32). It
would be of interest to assess associations between the
clinical signs and the markers of inflammation during
infection.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
This study showed that routine diagnosis of
Campylobacter in all children with AGE, based on
immunochromatographic assays, is associated with
a higher than reported prevalence of campylobacteriosis.
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ABSTRACT
Co-infections of HIV and other pathogens constitute an important clinical and epidemiological problem. Many
studies have played attention to opportunistic co-infections due to the fact that they are used as an indicator
for development of AIDS and are present on the all continents. However, in HIV-infected patients helminth
infections, which are not aetiologic agents of opportunistic infections, are becoming more and more important.
Prevalence of helminth infection depends on parasite species, environmental and socio-economic factors,
therefore the results of published research mainly refer to populations of patients in developing countries and
endemic regions.
In many cases, pathogenetic mechanisms of these co-infections are not fully recognized, and the obtained results
are ambiguous.
Thus we performed literature review concerning the course and implications of co-infections with three selected
helminth species, of different tissue/organ tropism (Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, Schistosoma
sp.), in patients with HIV infection.
Key words: HIV, helminths, pathogen, parasites, coinfections
STRESZCZENIE
Współzakażenia HIV i innymi patogenami stanowią poważny problem kliniczny i epidemiologiczny. Wiele
badań poświęcono zakażeniom oportunistycznym, ze względu na fakt, iż stanowią one wskaźnik rozwoju AIDS
i występują na wszystkich kontynentach.
Coraz bardziej znaczące są jednak koinfekcje HIV z helmintami, które nie są czynnikami etiologicznymi zakażeń/zarażeń oportunistycznych. Częstość infekcji uwarunkowana jest miejscem występowania danego gatunku
pasożyta oraz czynnikami socjoekonomicznymi, dlatego też wyniki publikowanych prac badawczych odnoszą się przede wszystkim do populacji pacjentów zamieszkujących kraje rozwijające się i rejony endemiczne.
W wielu przypadkach mechanizmy patogenetyczne tych koinfekcji nie są do końca poznane, a uzyskiwane
wyniki są niejednoznaczne.
Celem pracy jest przegląd aktualnego stanu wiedzy, dotyczącego przebiegu i konsekwencji koinfekcji HIV i wybranymi gatunkami pasożytów: Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, Schistosoma sp.
Słowa kluczowe: HIV, helminty, pasożyty, patogen, współzakażenia
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INTRODUCTION

WPROWADZENIE

One of serious health problems among people
with HIV infection are co-infections caused by other
pathogens, such as viruses, bacteria, single-celled
and multicellular parasites and fungi. The prevalence
of co-infections is 20-60%, and usually co-infections
involve pathogens occurring in the same geographical
regions (1).
Many papers deal with infections that are indicators
of AIDS diagnosis and are used to determine the
stage of the disease (2). There is also an interesting
group of pathogens that are not aetiological factors of
opportunistic infections/infestations including, among
others, helminths.
Helminths are parasitic worms that form a diverse
and clinically significant group of organisms.
The prevalence of helminth infection depends on
geographical range of a certain parasite and socioeconomic factors. Therefore, the results of the majority
of published studies pertain to patient populations
residing in developing countries and endemic regions
(i.e. Kenya, Cameroon, Congo, Ethiopia, Zimbabwe,
Iran, Venezuela, Nigeria, China) or present case reports
of single patients, migrating e.g. to Italy or Spain (3-9).

Jednym z poważnych problemów zdrowotnych
osób zakażonych HIV są koinfekcje wywołane innymi
patogenami, takimi jak wirusy, bakterie, pasożyty jedno- i wielokomórkowe oraz grzyby. Częstość współzakażeń wynosi 20 – 60% i zwykle dotyczy patogenów
występujących na tych samych obszarach geograficznych (1).
Wiele prac poświęcono zakażeniom, które stanowią wskaźnik rozpoznania i określenia stopnia zaawansowania AIDS (2). Interesującą grupę patogenów
stanowią także te, które nie są czynnikami etiologicznymi zarażeń oportunistycznych, m. in. helminty.
Helminty są to robaki pasożytnicze, stanowiące
zróżnicowaną i istotną klinicznie grupę organizmów.
Częstość zarażeń uwarunkowana jest zasięgiem geograficznym danego pasożyta oraz czynnikami socjoekonomicznymi, dlatego też wyniki publikowanych
prac badawczych odnoszą się do populacji pacjentów
zamieszkujących kraje rozwijające się i rejony endemiczne (Kenia, Kamerun, Kongo, Etiopia, Zimbabwe,
Iran, Wenezuela, Nigeria, Chiny) lub przedstawiają
opisy pojedynczych przypadków, pacjentów migrujących np. do Włoch, czy Hiszpanii (Ryc.1); (3-9).

Fig. 1. The regions with the highest prevalence of helminth (A. lumbricoides, S. mansoni, S. stercoralis) and HIV co-infections.
Ryc. 1. Obszary o najczęstszym występowaniu współzarażeń helmintami (A. lumbricoides, S. mansoni, S. stercoralis i HIV.

In many cases, pathogenetic mechanisms of these
co-infections are not fully recognized, and the obtained
results are ambiguous or contradictory.
The purpose of this work was to review the current
knowledge on the course and consequences of coinfections with selected (differing with respect to
location and parasitism pattern) helminth species most
commonly accompanying HIV infection.
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W wielu przypadkach mechanizmy patogenetyczne tych współzarażeń nie są do końca poznane, a uzyskiwane wyniki są niejednoznaczne lub sprzeczne.
Celem pracy jest analiza aktualnego stanu wiedzy
na temat przebiegu i konsekwencji współzarażeń wybranymi (różniącymi się lokalizacją i sposobem pasożytowania), gatunkami helmintów, najczęściej towarzyszącymi zakażeniu HIV.

Selected aspects of helminth infections with HIV

Wybrane aspekty zarażeń helmintami i HIV

THE CONSEQUENCES OF PARASITE
AND HIV CO-INFECTIONS

KONSEKWENCJE WSPÓŁZARAZEŃ
PASOŻYTAMI I HIV

HIV infection continues to pose a significant
epidemiological and clinical problem. It is estimated
to affect about 35 million people, with annual
mortality of 1.5 million (2,5,10). Introduction of
combined antiretroviral therapy has fundamentally
changed prognosis of the infected patients (11).
Significant decrease of mortality after AIDS diagnosis
was observed – from 79.5% to 62%. At present,
HIV infection is considered a chronic disease, and
a consequence of this fact is the increase of virus
carriers observed in the society.
The course of co-infection with HIV and other
pathogens is different than the course of HIV infection
alone or particular other pathogen alone. The reasons
are either the immune system disorders resulting
from CD4 T lymphocyte (CD4 TL) dysfunction as
a consequence of HIV infection, as well as interactions
between HIV and other pathogens (11,12). The
following changes are observed: aggravation of the
course of viral infections and earlier development of
cancers (e.g. HIV and HPV [human papilloma virus]);
enhanced HIV replication (e.g. during infections with
HIV and HHV8 [human herpesvirus type 8] or HIV
and Plasmodium sp.); or HIV replication inhibition
(HIV and Schistosoma spp.); (13-16).

Zakażenie HIV stanowi nadal istotny problem epidemiologiczny i kliniczny. Szacuje się, że dotyczy ok.
35 mln. ludzi, których 1,5 mln rocznie umiera (2,5,10).
Wprowadzenie skojarzonej terapii antyretrowirusowej
zmieniło zasadniczo rokowanie osób zakażonych (11).
Zaobserwowano znaczący spadek śmiertelności po
rozpoznaniu AIDS z 79,5% do 62%. Obecnie zakażenie HIV uważa się za chorobę przewlekłą, czego konsekwencją jest obserwowany w społeczeństwie wzrost
liczby nosicieli tego wirusa (11).
Przebieg współzarażeń patogenami i HIV różni się
od przebiegu zakażenia tylko HIV, czy pojedynczymi
patogenami. Przyczyną jest zaburzenie układu immunologicznego, u którego podłoża leży dysfunkcja limfocytów T CD4 (LT CD4), będąca następstwem zakażenia
HIV oraz wzajemne interakcje pomiędzy HIV i innymi
patogenami (11,12). Obserwowane zjawiska dotyczą:
zaostrzenia przebiegu zakażeń wirusowych i szybszej
progresji do rozwoju nowotworu (np. HIV i HPV (wirus brodawczaka ludzkiego)); nasilenia replikacji HIV
(np. podczas zakażeń HIV i HHV8 (ludzki herpeswirus
typu 8) czy HIV i Plasmodium sp.)); czy zahamowania
replikacji HIV (HIV i Schistosoma sp.);(13-16).

MULTICELLULAR PARASITE INFECTIONS
More than 25% of people are infected with
one or more helminth species, belonging mainly to
the Platyhelminthes (trematodes, tapeworms) and
Nemathelminthes (ascarids, nematomorpha) phyla
(26). In Sub-Saharan Africa, prevalence of infection
with Ascaris, Ancylostoma and Trichuris spp. is 22%25%, 29 and 24%, respectively (1, 20-23).
The results of a study by Fekadu et al. (17) show
that prevalence of intestinal parasites was 37.3%
in 343 patients with HIV/AIDS, and the fraction of
patients infected with helminths (22.7%) was higher
than patients infected with protozoa (14.6%).
One of clinical symptoms accompanying helminth
infection is acute or chronic diarrhoea, severity of which
depends on the genus/species of the parasite and on the
patient immune system condition (23,24). In the study
conducted by Fekadu et al., 57% of HIV/AIDS patients
infected with intestinal parasites had chronic diarrhoea,
whereas acute diarrhoea was observed in 3.4% of them
(17). It is interesting that in many cases the course of
infections with intestinal parasites such as A. lumbricoides,
Taenia spp. or S. stercoralis was independent of patient’s
immune status (determined by CD4 TL counts), and
diarrhoea was not always the only clinical symptom.

ZARAŻENIA PASOŻYTAMI
WIELOKOMÓRKOWYMI
Ponad 25% ludzi zarażonych jest jednym lub więcej gatunkami robaków, należącymi głównie do typów
Platyhelminthes (przywry, tasiemce) oraz Nemathelminthes (glisty, nitnikowce) (26). Na obszarach Afryki Subsaharyjskiej, odsetek osób zarażonych Ascaris,
Ancylostoma oraz Trichuris spp. wynosi odpowiednio
22% -25%, 29% oraz 24% (1, 20-23).
Wyniki badań prowadzonych przez Fekadu i wsp.
(17) wskazują, że częstość występowania pasożytów
jelitowych wynosiła 37,3%, u 343 pacjentów z HIV/
AIDS, przy czym odsetek pacjentów zarażonych helmintami (22.7%) był wyższy niż u osób zarażonych
pierwotniakami (14.6%).
Jednym z objawów klinicznych towarzyszących
robaczycom są ostre lub przewlekłe biegunki, których
nasilenie zależy od rodzaju/gatunku pasożyta i kondycji
immunologicznej pacjenta (23,24). W badaniach prowadzonych przez Fekadu i wsp. (23,24) u 57% pacjentów z HIV/AIDS i zarażonych pasożytami jelitowymi
stwierdzano przewlekłą biegunkę, podczas gdy u 3,4%
obserwowano biegunkę ostrą (17). Interesujące jest, że
przebieg zarażeń pasożytami jelitowymi, takimi jak A.
lumbricoides, Taenia spp. czy S. stercoralis w wielu przypadkach był niezależny od statusu immunologicznego
pacjenta (określony liczbą LT CD4), przy czym biegunka
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Abdominal pain, nausea and persistent subfebrile state
were also frequently observed (17,23,24). The obtained
results show that parasitic infection may be suspected in
patients with HIV also if chronic diarrhoea is absent and
CD4 TL counts are relatively high.
SELECTED ASPECTS OF THE COURSE
OF PARASITIC INFECTION
A modulatory effect of the parasite on the immune
system of the host is observed in the course of parasitic
infections, in particular in case of intestinal parasites.
Disturbances of the immune response (hypersensitivity,
autoimmunisation, deficiency) occur most commonly,
which favours both parasite survival in the organism of
the host and development of other infections.
Many parasitic infections (Taenia, A. lumbricoides in
an early phase of infestation) may occur without typical
clinical symptoms and these parasites are eliminated
only through the action of the immune system without
the need to use any treatment (25,26). Other species, e.g.
E. multilocularis, S. stercoralis, Schistosoma, Ascaris,
have complex life cycles that lead to severe pathologies
caused by disturbances of organ functions (caused by
growing parasites), blood pressure increase and blood
vessel obstruction (27). Migration of parasites (e.g.
Schistosoma, Toxocara spp.) during their life cycle may
lead to direct mechanical tissue damage or to injuries
caused by immune reactions in the mechanism of
hypersensitivity of all types (28,29).
In the course of long-term infections with some
helminth species, e.g. A. lumbricoides or Toxocara canis,
stimulation of the immune system by antigens results in
its strong activation leading to inflammatory changes,
e.g. in the skin, lungs, liver, intestines or central nervous
system (22,30). Development of local allergic reactions,
in the form of eosinophilia (e.g. eosinophilic pneumonia
observed during S. stercoralis infection) or joint oedema
(during Ascaris sp. infection) are noted (1,30,31,32).
Modulation of the immune system in the course of
some parasitic infection may contribute to activation
of HIV life cycle, including its replication. It was
observed that increased expression of CCR5 (cysteinecysteine chemokine receptor 5) on the surface of CD4
TL occurs during infection with Trichuris sp. that
facilitates HIV ‘anchorage’ on the surface of the cell
and virus penetration into the cell (29,30).
THE COURSE OF PARASITE
AND HIV CO-INFECTIONS
The most severe course of co-infections is observed
in the developing countries, in the tropical and
subtropical regions, in the area of Sub-Saharan Africa
[Fig. 1]; (17,27,34). Worm infections, in particular
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nie zawsze była jedynym objawem klinicznym. Często
obserwowano także ból brzucha, nudności, utrzymujący
się stan podgorączkowy. Uzyskane wyniki wskazują, że
zarażenia pasożytami można podejrzewać u pacjentów
zakażonych HIV, także przy braku przewlekłej biegunki
oraz pomimo stosunkowo wysokiej liczby LT CD4.
WYBRANE ASPEKTY PRZEBIEGU
ZARAŻEŃ PASOŻYTNICZYCH
W przebiegu zarażeń pasożytniczych, zwłaszcza
pasożytami jelitowymi, obserwuje się modulujący
wpływ pasożyta na układ immunologiczny żywiciela.
Najczęściej dochodzi do zaburzeń odpowiedzi immunologicznej (nadwrażliwość, autoimmunizacja, niedobór), co sprzyja zarówno utrzymywaniu się pasożyta
w organizmie żywiciela, jak i rozwojowi innych zakażeń, czy zarażeń.
Wiele zarażeń pasożytniczych (Taenia, A. lumbricoides we wczesnej fazie zarażenia) może przebiegać
bez charakterystycznych objawów klinicznych i do ich
eliminacji dochodzi jedynie poprzez działanie układu
odpornościowego, bez konieczności stosowania leczenia (25,26). Inne gatunki np. E. multilocularis S. stercoralis, Schistosoma, Ascaris charakteryzuje złożony
przebieg cyklu rozwojowego, prowadzący do ciężkich
patologii spowodowanych zaburzeniem funkcji narządów wewnętrznych przez rosnące pasożyty, wzrostem
ciśnienia krwi, zaczopowaniem naczyń krwionośnych
(27). Migracje pasożytów (np. Schistosoma, Toxocara
spp.) podczas ich cyklu życiowego mogą prowadzić
do bezpośrednich, mechanicznych uszkodzeń tkanek
lub uszkodzeń spowodowanych reakcjami immunologicznymi w mechanizmie wszystkich typów nadwrażliwości (28,29).
W przebiegu długotrwałych zarażeń niektórymi
gatunkami helmintów np. glistą ludzką czy glistą psią,
konsekwencją stymulacji antygenami układu immunologicznego jest jego silne pobudzenie, prowadzące
do zmian zapalnych, np. w skórze, płucach, wątrobie,
jelitach, czy ośrodkowym układzie nerwowym (22,30)
. Obserwowano rozwój lokalnych reakcji alergicznych w postaci eozynofilii np. eozynofilowe zapalenie
płuc podczas zarażenia węgorkiem S. stercoralis, czy
obrzęk stawów (podczas zarażenia glistą Ascaris sp.);
(1, 30,31,32).
Modulacja układu immunologicznego w przebiegu niektórych zarażeń pasożytniczych może przyczynić się do aktywacji cyklu życiowego HIV, w tym jego
procesów replikacyjnych. Podczas zarażenia włosogłówką Trichuris sp. zaobserwowano wzrost ekspresji
receptora CCR5 (cysteine-cysteine chemokine receptor 5) na powierzchni LT CD4, co ułatwia „zakotwiczenie” się HIV na powierzchni komórki i wniknięcie
wirusa do jej wnętrza (29,33).
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Schistosoma spp., significantly contribute to the
increasing risk of vertical HIV transmission – by 1545%, and to the progression of HIV infection (13,30).
In this group of patients, AIDS development is observed
twice as frequently as in case of monoinfection (25).
The underlying factors of pathogenetic mechanisms
involved here are, first of all, impaired immune system
function resulting from its prolonged activation during
chronic or recurrent infections. Often is observed:
activation of pro-inflammatory cytokine action,
disturbances of proliferation and distribution of immune
cells, enhanced expression of HIV receptors (CCR5,
CXC-R4) and a shift of the type of immune response
from Th1 (T helper lymphocytes type 1) to Th2 (T
helper lymphocytes type 2), with helminth-induced
activation of type 2 cytokine release (IL4 [interleukin 4],
IL5 [interleukin 5], IL13 [interleukin 13]) and feedback
inhibition of type Th1 response (25,35,36,37,38).
A consequence of this shift is, among others, a high level
of IgE antibodies (immunoglobulin E), which may in
turn be a factor favouring HIV replication (7,39,40). This
mechanism was well-recognized in animal models (7).
Changes in the immune system caused by Ascaris
sp. infection and their significance for the course of
HIV infection were studied by Mkhize-Kwitshana (41).
Prevalence of intestinal worms in the analysed group of 200
patients ranged from 40 to 60%. These patients presented
high titres of IgE antibodies, irrespective of HIV infection.
However, relatively high physiological IgE antibody titres
are typical for African population (40,42,43).
Other consequences of intestinal parasitic infections
are also disturbances of T lymphocyte counts (36).
A statistically significant association was reported
between CD4 TL counts and the prevalence of parasitic
infestations, and particularly with parasitaemia severity
(26). People with higher CD4 TL counts (more than 500
cells/ml) were more frequently infected with helminths
than people with lower cell counts (20). However, people
with CD4 TL counts below 200 cells/ml and impaired
immune response have also poorer physical condition
that negatively impacts their professional activity (e.g.
involvement in agricultural works) and likely results
with lower exposition to helminth infective stages in
endemic regions (20).
Reverse associations have been observed in
Uganda, among women infected with HIV-1. Low CD4
lymphocyte levels correlated with a high prevalence
of Ancylostoma duodenale infections (16). A decrease
of CD4 cell counts was also observed during heavy
Strongyloides sp. infection (43).
During intestinal parasite infections, disturbances
of immune system function are often observed which
results in decreased control of HIV infection as reported
by Vouking et al. (2014), contributing to progression of
HIV infection observed in patients (1).
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PRZEBIEG WSPÓŁZARAŻENIA
PASOŻYTAMI I HIV
Najcięższy przebieg koinfekcji obserwowany jest
wśród ludności w krajach rozwijających się, w regionie tropikalnym i subtropikalnym, na terenach Afryki
Subsaharyjskiej (Ryc.1); (17,27,34). Zarażenia robakami, zwłaszcza Schistosoma sp., w istotny sposób przyczyniają się do wzrostu ryzyka transmisji wertykalnej
HIV o 15% - 45% oraz progresji zakażenia HIV (13,
30). W tej grupie pacjentów rozwój AIDS obserwuje
się dwukrotnie częściej niż przy monoinfekcji (25).
U podłoża mechanizmów patogenetycznych leżą
przede wszystkim zaburzenia funkcji układu immunologicznego, powstałe na skutek jego długotrwałej aktywacji podczas przewlekłych lub nawracających zarażeń.
Związane są one z: aktywacją prozapalnego działania cytokin, zaburzeniem proliferacji i dystrybucji komórek odpornościowych, zwiększoną ekspresją receptorów HIV
(CCR5, CXC-R4) oraz przesunięciem typu odpowiedzi
immunologicznej z Th1 (limfocyty T pomocnicze typu
1) na Th2 (limfocyty T pomocnicze typu 2), z wywołaną przez helminty aktywacją wydzielania cytokin typu
2 (IL4 (interleukina 4), IL5 (interleukina 5), IL13 (interleukina 13)) i zwrotnego hamowania odpowiedzi typu
Th1 (25,35,36,37,38). Konsekwencją tego przesunięcia
jest m. in. obserwowany wysoki poziom przeciwciał klasy IgE (immunoglobulina E), co może być czynnikiem
sprzyjającym replikacji HIV (7,39,40). Mechanizm ten
został dobrze zobrazowany na modelach zwierzęcych (7).
Zmiany w układzie immunologicznym wywołane
zarażeniem Ascaris sp. i ich znaczenie dla przebiegu
zakażenia HIV badała Mkhize-Kwitshana (41). Wykazano, że częstość występowania zarażeń robakami jelitowymi w analizowanej grupie 200 pacjentów wynosiła
od 40% do 60%. Pacjenci charakteryzowali się wysokim mianem przeciwciał IgE, niezależnie od zakażenia
HIV. Może to jednak wynikać z faktu, że stosunkowo
wysokie, fizjologiczne miano przeciwciał IgE jest charakterystyczne dla rasy afrykańskiej (40,42,43).
Następstwem zarażenia pasożytami jelitowymi są
również zaburzenia liczby limfocytów T (36). Wykazano istotny statystycznie związek pomiędzy liczbą LT
CD4 a częstością zarażeń pasożytniczych, ze szczególnym uwzględnieniem intensywności parazytemii
(26). Wyniki prowadzonych badań wskazują, że osoby
z wyższą liczbą komórek LT CD4 (ponad 500 kom/
ml) są częściej zarażone helmintami niż osoby z niższą liczbą komórek (20). Tłumaczyć to można tym, że
osoby z liczbą LT CD4 poniżej 200 kom/ml i związanymi z tym zaburzeniami układu immunologicznego,
cechuje m.in. słabsza kondycja fizyczna, co przekłada
się na mniejszą aktywność zawodową (np. rzadszą pracę w polu) i w związku z tym mniejszą ekspozycję na
zarażenie helmintami w rejonach endemicznych (20).
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CO-INFECTION WITH
SCHISTOSOMA MANSONI/HEMATOBIUM AND HIV
It is estimated that schistosomiasis affects 230 mln
people worldwide, 90% of them live in the Sub-Saharan
Africa (44). Regions of high endemia are observed in
Ethiopia, Nigeria, RSA, Zimbabwe or Zambia. The
proportion of infected individuals exceeds 50% and in
such regions as Mozambique or Madagascar it may be
much higher (10,45,46). The estimated HIV infection
prevalence in these countries ranges 15% - 28%.
Two factors influencing occurrence of HIV and
S. mansoni co-infection are patient age and sequel of
infections, however, the reported results are equivocal
(47,48,49). In the case of children, HIV is usually
the primary infection (e.g. as a result of vertical
transmission), followed by Schistosoma sp. infection.
The opposite is observed in adults (40).
Depending on the situation, different effects
on immune system dysfunction, pathogen-induced
modulation and efficacy of co-infection treatment may be
observed (50,51). Studies conducted by Ayash-Raskovsky
et al. (2007) on rhesus monkeys infected with SHIV
(simian-human immunodeficiency virus, analogous to
HIV) and subsequently infected with S. mansoni revealed
a significant increase in virus replication and faster
disease progression than in animals not infected with
parasite (50). Studies on mice with decreased CD4 TL
counts infected with S. mansoni and then treated with
antiparasitic drugs reported significantly weaker output
of the antiparasitic treatment, as compared with animals
with normal immune system (51).
In patients primarily infected with flukes and
subsequently infected with HIV fewer parasite eggs
are expelled (45,52). These results suggest that
preserved function of the immune system, expressed
as normal CD4 TL counts, is necessary for the normal
reproduction and completion of the fluke life cycle.
Other studies on co-infections revealed that S.
mansoni infection accelerates HIV progression in coinfected individuals (22,53). Chronic immune system
activation and activation of Th2-mediated response
are observed in the course of fluke infections which
favours mycobacterial and viral infections, including
HIV infection (28,48). During infection with S.
haematobium mucous membranes of the genital
tracts get damaged and become more susceptible
to HIV infection (28,54,55). Infiltration with CD4
TL, macrophages, CD68 cells (antigen of cell
differentiation 68) is observed, as well as apoptosis
activation. Schistosoma haematobium induces
haemorrhagic, inflammatory and then hypertrophic
and papillary changes in the walls of the bladder and
in other pelvic organs (54,55). Dendritic cells become
activated via signalling pathway modulation (54,55).
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Odwrotne zależności obserwowano w Ugandzie,
wśród kobiet zakażonych HIV-1. Niski poziom limfocytów CD4 korelował tutaj z wysoką częstością zarażenia
tęgoryjcami Ancylostoma duodenale (16). Spadek liczby komórek CD4 obserwowano także w czasie nasilonego zarażenia węgorkami Strongyloides sp. (43).
Podczas zarażeń pasożytami jelitowymi obserwuje się zaburzenia funkcji układu immunologicznego,
czego konsekwencją jest obniżenie jego efektywności
w ograniczeniu zakażenia HIV, co wykazali w badaniach Vouking i wsp. (2014), tłumacząc obserwowaną
u pacjentów progresję zakażenia (1).
WSPÓŁZARAŻENIA
SCHISTOSOMA MANSONI/HEMATOBIUM I HIV
Szacuje się, że schistosomoza występuje u 230 mln
ludzi na świecie, z których 90% żyje w regionie Afryki Subsaharyjskiej (44). Obszary o wysokiej endemii
obserwuje się w Etiopii, Nigerii, RPA, Zimbabwe czy
Zambii. Odsetek zarażonych osób przekracza 50%,
a może być znacznie wyższy na obszarach takich jak
Mozambik czy Madagaskar (10,45,46). Częstość zakażeń HIV w tych krajach szacuje się od 15% do 28%.
W przebiegu koinfekcji HIV i S. mansoni wydaje
się, że istotne znaczenie ma kolejność zakażenia/zarażenia oraz wiek pacjenta, jednakże uzyskiwane wyniki
nie są jednoznaczne (47, 48,49). U dzieci, najczęściej
pierwszym zakażeniem jest HIV (np. w wyniku transmisji pionowej), później Schistosoma sp., u osób dorosłych jest odwrotnie (40).
W zależności od sytuacji można obserwować różny
efekt dysfunkcji i modulacji układu immunologicznego
przez patogeny oraz zróżnicowaną skuteczność leczenia współzakażeń (50,51). W badaniach prowadzonych
przez Ayash-Raskovsky i wsp. (2007) na małpach (rezusy) zakażonych SHIV (simian-human immunodeficiency
virus, analogiczny do HIV), które następnie zarażano
cerkariami Schisosoma mansoni, zaobserwowano znaczący wzrost replikacji wirusa i szybszą progresję choroby w porównaniu do zwierząt niezarażanych pasożytami
(50). Badania myszy z obniżoną liczbą LT CD4, zarażonych S. mansoni, a następnie leczonych przeciwpasożytniczo, wskazały na znacznie słabszy efekt leczenia przeciwpasożytniczego w porównaniu do zwierząt z prawidłowo funkcjonującym układem immunologicznym (51).
U pacjentów pierwotnie zarażonych przywrami,
a następnie zakażonych HIV, obserwuje się mniej
wydalanych jaj pasożytów (45,52). Uzyskane wyniki
sugerują, że dla prawidłowego przebiegu cyklu życiowego przywry (zachowania płodności pasożyta),
konieczne jest zachowanie aktywności układu immunologicznego, wyrażonej prawidłową liczbą LT CD4.
Badania wskazują, że S. mansoni przyspiesza progresję HIV u osób współzakażonych (22,53). Podczas
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The prevalence of HIV infection in women with genital
schistosomiasis has been estimated to be three times as
high as in women not infected with this parasite (55).
The results of studies conducted in Uganda by
Sanya et al. (2015) in a group of 1412 patients did not
clearly show that HIV infection favoured infection
with S. mansoni (56,57). However, it was found that
the numbers of parasite eggs (per gram of the examined
stool) were significantly lower in people co-infected
with HIV, as compared to HIV-negative individuals
(56,57).
Activation of Th2 TL-mediated immune response
is more favourable for HIV replication than the Th1mediated one, which may explain the observed enhanced
HIV replication during co-infections with parasites that
activate Th2 type of immune response (57).
In children, much higher mortality values are
observed and the effects of HIV and Schistosoma sp.
infections are rather synergistic (42). Marked cachexia
occurs, in the course of both viral and parasitic disease.
Anaemia and disturbances of metabolic processes that
play a key role in the normal development of children
are the most common findings. This is confirmed by the
results of cohort studies of children chronically infected
with HIV and other pathogens (Pneumocistis jiroveci,
Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis),
and also with parasites (e.g. Cryptosporidium,
Toxoplasma spp.) in Zimbabwe and in South Africa
(6,34,40,48,49,59,60).
The studies on patients infected with S. mansoni (61)
reported significant damage of the intestinal mucosa
leading to malabsorption (35,54). Understanding of
these mechanisms, in particular in people with HIV
and Schistosoma spp. co-infections may considerably
improve patient prognosis and contribute to the higher
efficacy of prevention.
Environmental and socio-economic factors play an
important role in the failure of preventive activities,
including no access to ‘safe’ water and sanitary
facilities, failure to follow basic hygiene principles
and low socio-economic status (61). There is a need
to improve the knowledge on epidemiology, biology
and transmission routes of pathogens/parasites
in populations at risk. As far as HIV infection is
concerned, risky sexual behaviour and intravenous
drug use shall be pointed; for Schistosoma sp. it
concerns the contacts with contaminated water during
household or work activities (the fluke is widespread
in fishing communities) (61).
Among numerous programmes on prevention of
co-infections in HIV-infected patients promoted by
the WHO, helminth infections got limited interest and
have not yet been included into the group of so called
‘multiple endemic diseases’.
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przebiegu zarażenia przywrą obserwuje się przewlekłą
aktywację układu immunologicznego oraz aktywację
odpowiedzi Th2 zależnej, co sprzyja zakażeniom mykobakteryjnym i wirusowym, w tym HIV (28,48). Podczas
zarażenia S. hematobium, dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej narządów płciowych i wzrostu wrażliwości
na zakażenie HIV (28,54,55). Obserwuje się naciek ze
strony LT CD4, makrofagów, komórek CD68 (antygen
różnicowania komórkowego 68), a także aktywację apoptozy. S. haematobium wywołuje zmiany krwotoczne
i zapalne, a potem przerostowe i brodawczakowe ścian
pęcherza moczowego i innych narządów miednicy mniejszej (54,55). Dochodzi do aktywacji komórek dendrytycznych, poprzez modulowanie ścieżek sygnałowych
(54,55). Oszacowano, że częstość zakażenia HIV u kobiet ze schistosomozą narządów płciowych była trzykrotnie wyższa niż u kobiet niezarażonych pasożytem (55).
Wyniki badań prowadzonych w Ugandzie przez Sanya i wsp. (2015) w grupie 1412 pacjentów nie wykazały jednoznacznie, że zakażenie HIV sprzyja zarażeniu
S. mansoni (56). Zaobserwowano natomiast, że liczba
jaj pasożyta (liczona na gram badanego stolca) była
znacząco niższa u osób zakażonych jednocześnie HIV
w porównaniu do osób z inwazją pojedynczą (56,57).
Aktywacja odpowiedzi immunologicznej zależnej
od LT Th2 jest bardziej korzystna dla replikacji HIV,
niż w odpowiedzi immunologicznej zależnej od Th1,
co może tłumaczyć obserwowany wzrost replikacji
HIV podczas współzarażenia pasożytami aktywującymi odpowiedź immunologiczną typu Th2 (57).
W przypadku dzieci, obserwuje się znacznie wyższą śmiertelność i raczej działanie synergistyczne HIV
i Schistosoma sp. (42). Dochodzi do znacznego wyniszczenia organizmu, zarówno w przebiegu choroby
wirusowej, jak i pasożytniczej. Najczęściej obserwowana jest niedokrwistość oraz zaburzenie procesów metabolicznych, które odgrywają kluczową rolę
w przebiegu prawidłowego rozwoju dzieci. Znajduje to potwierdzenie w wynikach badań kohortowych
dzieci przewlekle zakażonych HIV i innymi patogenami (Pneumocistis jiroveci, Klebsiella pneumoniae,
Mycobacterium tuberculosis), także pasożytami (np.
Cryptosporidium sp, Toxoplasma sp.) w Zimbabwe
oraz Afryce Południowej (6,34,40,48,49,59,60).
Wyniki badań pacjentów zakażonych S. mansoni
prowadzonych przez Jourdan i wsp. wskazywały na
znaczne uszkodzenie komórek błony śluzowej jelita,
prowadzące do zaburzeń wchłaniania (31,48). Poznanie tych mechanizmów, zwłaszcza u osób z koinfekcją HIV i Schistosoma spp. może znacznie poprawić
rokowania pacjentów i przyczynić się do podniesienia
efektywności profilaktyki.
Istotną rolą w niepowodzeniu działań profilaktycznych przypisuje się czynnikom środowiskowym oraz
socjoekonomicznym. Należy do nich brak dostępu do
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CO-INFECTION WITH
ASCARIS LUMBRICOIDES AND HIV
The consequences of parasite infections depend to
a large extent on the specific traits of parasite life cycle,
e.g. time and migration route/localization of particular
developmental stages (30). In the case of Ascaris sp.
infections, larvae are released from ingested eggs in the
intestines, then migrate to the blood vessels, bronchi
and lung alveoli. Expectorated to the oral cavity, larvae
are swallowed and reach the intestines again where
they mature. Ascaris inhabits the intestine for a period
of 13-15 months and then spontaneous recovery
occurs. As much as several hundred of worms may live
in the intestine at a time, which leads to an increased
probability of re-infections and/or complications (e.g.
ileus, appendicitis, pneumonia).
Respiratory tract diseases are a major cause of death
in HIV-infected people (59). There is a wide spectrum
of aetiological agents responsible for the development
of respiratory disease; opportunistic pathogens
(Aspergillus sp., Cryptococcus sp., Histoplasma sp.
Coccidioides sp., CMV), but also parasitess, i.e.
Toxoplasma sp., Strongyloides sp. (2,6,15,18,34).
As clinical symptoms and imaging results are often
similar, it is often difficult to identify the agent of the
disease, i.e. species of the pathogen (59,62).
Ascaris sp. is not included in the group of
opportunistic pathogens. The symptoms of infection
in HIV-infected patients are similar to that in the HIVnegative individuals. In patients with marked immunity
deficits, clinical symptoms involve commonly the
pulmonary form of ascariasis (pulmonary eosinophilia);
(30,63). However, such cases are not frequently
observed, even in endemic regions (30,63). This is
explained by rarely observable clinical symptoms and
difficulties in accurate diagnosis of parasite infections
(30,63). Eosinophilic infiltrates and bronchiolitis are
found in patients, but frequently these symptoms fail to
be attributed to a parasite (30). During the first infection,
in the phase of larvae migration, the result of stool
examination for parasites may be false negative (at this
stage the larvae may be found only in stomach content
aspirates), which may mislead the diagnosis (30).
Pneumonia may be caused by the presence
of migrating parasites (larvae) itself, but also by
an excessively activated immune response, in the
mechanism of type 1 hypersensitivity, which explains
episodic asthma-like bronchial symptoms and
peripheral eosinophilia (30,63).
During Ascaris sp. infections there is an increase
of CD4 and CD8 TL activation marker, as well as
an increase in HLA DR activity. Expression of proinflammatory and regulatory cytokines (IL 1β, IL10,
IL 13) is observed (28).
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„bezpiecznej” wody, urządzeń sanitarnych, nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny oraz niski
status społeczno-ekonomiczny (61). Konieczne jest
upowszechnienie wiedzy dotyczącej epidemiologii,
biologii i sposobów transmisji patogenów. W przypadku HIV chodzi o ryzykowne zachowania seksualne,
dożylne zażywanie narkotyków, u Schistosoma sp. to
kontakt ze skażoną wodą podczas prac domowych,
czy czynności zawodowych (przywra szeroko rozpowszechniona w społecznościach rybackich); (61).
Wśród licznych programów zapobiegających koinfekcjom promowanym przez WHO, robaczyce stanowią temat poboczny i nie zostały uznane za tzw.
„multiple endemic diseases”.
WSPÓŁZARAŻENIE
ASCARIS LUMBRICOIDES I HIV
O konsekwencjach zarażeń pasożytniczych decyduje w znacznym stopniu specyfika cyklu rozwojowego pasożytów, np. miejsce i czas migracji poszczególnych stadiów rozwojowych (30). W zarażeniu Ascaris
sp., po połknięciu jaj, w jelitach uwalniają się larwy,
które wędrują do naczyń krwionośnych, oskrzeli i pęcherzyków płucnych. Odkrztuszane do jamy ustnej,
po połknięciu ponownie dostają się do jelit, gdzie dojrzewają. Glista pasożytuje w jelicie przez okres 1315 miesięcy, po czym dochodzi do samowyleczenia.
W jelicie może przebywać nawet kilkaset glist jednocześnie, przez co wzrasta prawdopodobieństwo ponownych zarażeń i/lub powikłań (np. niedrożność jelita, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie płuc).
U osób zakażonych HIV, choroby dróg oddechowych
stanowią istotną przyczynę zgonów (59). Spektrum czynników etiologicznych jest szerokie i obejmuje, oprócz
zakażeń oportunistycznych (Aspergillus sp., Cryptococcus sp., Histoplasma sp. Coccidioides sp, CMV), zarażenia pasożytnicze t.j. Toxoplasma sp., Strongyloides sp.;
(2,6,15,18,34). Ponieważ objawy kliniczne i wyniki badań
radiologicznych są często podobne, trudno jest jednoznacznie określić przyczynę, tj. rodzaj patogenu (59,62).
Glista Ascaris sp. nie jest zaliczana do patogenów
oportunistycznych. Objawy zarażenia u pacjentów zakażonych HIV są podobne jak w populacji osób niezakażonych. U pacjentów ze znacznym upośledzeniem
odporności, obserwowane objawy kliniczne częściej
dotyczą postaci płucnej glistnicy (eozynofilia płucna);
(30,63). Nie są jednak często odnotowywane, nawet
w rejonach endemicznych (30,63). Tłumaczy się to
rzadko występującymi objawami klinicznymi i trudnościami w prawidłowym rozpoznaniu zarażenia (30,63).
U pacjentów obserwuje się nacieki eozynofiliów oraz
zapalenie oskrzelików, często niekojarzone z występowaniem pasożyta (30). Podczas pierwszego zarażenia,
w fazie migracji larw, wynik badania kału w kierunku
obecności pasożyta może być fałszywie negatywny (na
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CO-INFECTION WITH
STRONGYLOIDES SP. AND HIV
Strongyloides stercoralis is the aetiological agent
of strongyloidiasis. It is estimated that about 30100 million people worldwide are infected with this
parasite, mainly in tropical and subtropical regions
(64). Co-infections with HIV and Strongyloides are
common, affect 5-25% of population (1,65,66).
The entire life cycle of the parasite may take place in
the human body and, due to auto-infection, the disease
may last for many years. In the majority of cases, the
course of infection is asymptomatic (65). Clinical
symptoms include abdominal pain and cutaneous
symptoms. In case of a complicated strongyloidiasis,
nausea, vomiting, diarrhoea, and colitis may also
occur, which may result in weight loss and cachexia
of the patient body. Respiratory symptoms are rarely
observed (43,67).
In immunodeficient people, including HIV-infected
patients, strongyloidiasis may lead to death caused by
parasite hyperinfection, by the mechanism of respiratory
insufficiency (27,68). These complications are observed
in 87% of patients with co-infection (27,68).
The most common clinical symptoms in patients
with S.stercoralis and HIV co-infection include
chronic diarrhoea, fever and persistent cough (43,65).
In years 1986-1987 the occurrence of S. stercoralis
“hyperinfection” was one of AIDS diagnostic criteria
(69,70). Due to the lack of association between the
prevalence of HIV and S. stercoralis infections in the
endemic regions, it was concluded that HIV infection
is not a risk factor for strongyloidiasis (65,66,68,69).
It was demonstrated that disturbances of cellular
immune response observed during S. stercoralis
infection and treatment with corticosteroids are the
factors predisposing to the “hyperinfection” syndrome
(8,66,70). Patients have eosinophilia that is elicited
by promotion of Th2 lymphocyte-mediated immune
response, whose consequence is eosinophil recruitment
to the areas populated by the parasites, in particular
during their migration (31,32).
Some studies suggest also the association between
colitis caused by Strongyloides sp. and HIV infection;
however, the pathogenetic mechanism seems to be
complex and is not fully recognized (65,69,71).
THE EFFECT OF ANTIRETROVIRAL
THERAPY (HAART) ON THE INCIDENCE
OF CO-INFESTIONS
Statistically significant decrease in prevalence of
some parasite infections, e.g. T. trichura, A. lumbricoides
and S. stercoralis, was observed among patients
undergoing antiretroviral therapy, which suggests that
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tym etapie larwy można znaleźć np. tylko w aspiratach
żołądka), co może przesądzić o rozpoznaniu (30).
Przyczyną zapalenia płuc może być tylko obecność
migrujących pasożytów (larwy), a także nadmiernie pobudzona odpowiedź ze strony układu immunologicznego, w mechanizmie nadwrażliwości typu pierwszego,
co tłumaczy epizodyczne objawy oskrzelowe, przypominające astmę oraz obwodową eozynofilię (30,63).
Podczas zarażenia Ascaris sp. dochodzi do wzrostu ekspresji markerów aktywacji LT CD4 oraz CD8,
a także wzrostu aktywności HLA DR. Obserwuje się
ekspresję cytokin prozapalnych i regulacyjnych (IL
1β, IL10, IL 13) (28).
WSPÓŁZARAŻENIE
STRONGYLOIDES sp. i HIV
Strongyloides stercoralis jest czynnikiem etiologicznym węgorczycy. Szacuje się, że 30-100 milionów ludzi na świecie jest zarażonych tym pasożytem, głównie
w rejonach tropikalnych i subtropikalnych (64). Częstość
występowania współzarażenia HIV i Strongyloides jest
powszechne, przy czym szacuje się na 5-25% (1,65,66).
Cały cykl rozwojowy pasożyta może się odbyć w organizmie człowieka, natomiast wskutek autozarażeń choroba może trwać wiele lat. Przebieg zarażenia w większości przypadków jest bezobjawowy (65). Wśród objawów
klinicznych notowane są bóle brzucha i objawy skórne.
W przypadku powikłanej węgorczycy, mogą wystąpić
także nudności, wymioty, biegunka, zapalenie jelita grubego, co może być przyczyną utraty masy ciała i wyniszczenia organizmu pacjenta (43,67). Rzadko obserwuje się
objawy ze strony układu oddechowego.
U osób z obniżoną odpornością, w tym zakażonych
HIV, strongyloidoza może prowadzić do śmierci wywołanej nadkażeniem („hiperinfekcja”) pasożytem, na skutek
niewydolności oddechowej (27,68). Częstość tych powikłań obserwuje się u 87% pacjentów z koinfekcją (27,68).
Najczęstsze objawy kliniczne w tej grupie pacjentów
to przewlekłe biegunki, gorączka oraz uporczywy kaszel
(43,65). W latach 1986-1987 występowanie „hiperinfekcji” Strongyloides stercoralis stanowiło jedno z kryteriów
definiowania AIDS (69,70). Ze względu na brak korelacji
pomiędzy częstością zakażenia HIV a zarażeniem Strongyloides stercoralis na terenach endemicznych stwierdzono, że HIV nie jest czynnikiem ryzyka węgorczycy
(65,66,68,69). Wykazano, iż czynnikiem predysponującym do zespołu „hiperinfekcji” jest zaburzenie odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego, obserwowane
w przebiegu zarażenia Strongyloides stercoralis oraz leczenie kortykosteroidami (8,66,70). U pacjentów występuje eozynofilia wywołana promowaniem odpowiedzi
immunologicznej zależnej od limfocytów Th2, której konsekwencją jest rekrutacja eozynofilii do miejsc bytowania
pasożytów, zwłaszcza podczas ich migracji (31,32).
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improvement of the function of the immune system
contributes to limitation/elimination of intestinal parasite
infections (2,7,20). The results of some studies revealed
that, apart from a decrease in HIV viraemia levels, the
HAART therapy causes a decrease in IgE antibody levels.
This leads to a conclusion that HIV is one of the factors
that promote IgE production (39,60,72,73,74).
The use of antihelminthic drugs, e.g. albendazole,
causes a shift of immunity type towards Th1, which is
of key importance in the anti-HIV immune response
(67). If anti-parasitic and anti-HIV therapies are
used concurrently, better results of the antiretroviral
therapy are achieved (2). Thus, massive deworming of
HIV-infected patients should be accompanied by the
implementation of HAART therapy (73,75).
CONCLUSIONS
Helminth infections occupy an important place
among the diseases occurring in HIV-infected people,
in particular in the developing countries. Published
research results reveal that there are reciprocal
interactions between helminths and HIV, in particular
via mechanisms that modulate the functions of the
immune system, not necessarily related to suppression.
It is interesting that in patients on antiretroviral
therapy a significant decrease in prevalence of several
helminth species (T. trichura, A. lumbricoides and
S. stercoralis, Schistosoma spp.) was observed
(11,28,60,73). Improvement of patient immune system
function plays thus an important role in limitation/
elimination of infections with the analysed parasite
species. However, the socio-economic factors and
the treatment of the primary disease that causes
immunosuppression shall not be neglected (2,76,77,78).
The study was funded by the Ministry of Science and
Higher Education (MNISW) Iuventus Plus grant nr
IP2014050373.
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Wyniki prowadzonych badań, wskazują także na
związek pomiędzy zapaleniem jelita grubego, wywołanego zarażeniem Strongyloides sp. a zakażeniem
HIV, przy czym mechanizm patogenetyczny wydaje
się być złożony i nie jest poznany (65,69,71).
WPŁYW TERAPII ANTYRETROWIRUSOWEJ
(HAART) NA CZĘSTOŚĆ WSPÓŁZAKAŻEŃ
U pacjentów poddanych terapii antyretrowirusowej
obserwowano istotne statystycznie zmniejszenie częstości zarażenia niektórymi gatunkami pasożytów, np.
T. trichura, A. lumbricoides oraz S. stercoralis, co sugeruje, że poprawa funkcji układu immunologicznego
przyczynia się do ograniczenia i redukcji zarażeń pasożytami jelitowymi (2,7,20). Wyniki niektórych badań
wskazują, że skutkiem HAART, oprócz zmniejszenia
poziomu wiremii HIV, jest spadek poziomu przeciwciał
IgE. Stanowi to przesłankę, że HIV jest jednym z czynników aktywujących wytwarzanie IgE (39,60,72,73,74).
Stosowanie leków przeciwko helmintom, np. albendazolu, powoduje przesunięcie typu odporności
w kierunku Th1, która ma kluczowe znaczenie w odpowiedzi immunologicznej przeciwko HIV (60). Przy
równoczesnym stosowaniu terapii skierowanej przeciwko zarażeniom pasożytami i HIV uzyskuje się lepszy efekt terapii antyretrowirusowej (2). Zatem masowe odrobaczanie pacjentów zakażonych HIV powinno
być skorelowane z terapią HAART (73,75).
PODSUMOWANIE
Robaczyce zajmują ważne miejsce wśród chorób
występujących u osób zakażonych HIV, zwłaszcza
w krajach rozwijających się. Wyniki publikowanych
badań wskazują na istnienie wzajemnych oddziaływań
pomiędzy helmintami a HIV, zwłaszcza przez mechanizmy modulujące funkcje układu immunologicznego,
niekoniecznie związane z supresją.
Interesujące jest, że u pacjentów poddanych terapii antyretrowirusowej obserwowano istotne zmniejszenie częstości zarażenia niektórymi gatunkami helmintów pasożytniczych (T. trichura, A. lumbricoides
oraz S. stercoralis, Schistosoma spp.) (11,28,60,73).
Poprawa działania układu immunologicznego pacjenta odgrywa więc istotną rolę w ograniczeniu i redukcji
zarażeń analizowanymi gatunkami pasożytów. Nie należy jednak zapominać o istotnym wpływie czynników
socjoekonomicznych oraz leczeniu choroby podstawowej, wywołującej immunosupresję (2,76,77,78).
Sfinansowano z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) grant Iuventus Plus nr
IP2014050373.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Malaria is caused by the Plasmodium spp. which are spread through Anopheles mosquitoes.
Disease is not endemic in Poland currently but can be brought from other countries, mostly from Africa and Asia.
The main sign of the disease is fever with shivers repeated periodically. There is highly effective chemoprophylaxis
available and treatment, which should be given quickly.
CASE REPORT. A 35-year-old man have worked monthly in Nigeria since two years. He was using Malarone
chemoprophylaxis, but contrary to recommendations. Patient presented to a hospital after four days of having
fever in a medium-serious state. He reported three similar incidents in the past. Physical examination revealed
hepatomegaly, depressive state, oliguria and diarrhoea. Lab tests showed DIC with thrombocytopenia, renal
injury, liver injury, hypoalbuminemia. ECG indicated myocardial ischemia. Malaria Rapid Test and blood smear
confirmed Plasmodium falciparum infection with 9,9% parasitemia. When antimalarial treatment was given,
patient condition improved, but after three days in hospital he got pneumonia as a complication of malaria –
antibiotic admission was committed. Moreover, quinine caused temporary deafness and serological tests revealed
chronic HBV infection. After 23-days of hospitalisation the patient was discharged in a good condition. A month
later patient went to follow-up and only mild anaemia was shown.
CONCLUSIONS. This case shown that even such severe disease like malaria can be cured well without serious
complications if patient will be diagnosed quickly. Moreover patient’s experience and respecting symptoms
improve prognosis. There also should be stronger emphasis on the role of chemoprophylaxis – patient did not
use it properly, so it did not have to prevent development of malaria.
Key words: malaria, Plasmodium falciparum, chemoprophylaxis
STRESZCZENIE
WSTĘP. Malarię wywołują zarodźce z rodzaju Plasmodium, które są przenoszone przez komary widliszki. Choroba ta nie jest obecnie endemiczna w Polsce, ale może zostać zawleczona z innych krajów, najczęściej z Afryki
i Azji. Głównymi objawami choroby jest gorączka i dreszcze, które powtarzają się okresowo. Istnieje wysoce
skuteczna chemioprofilaktyka oraz leczenie, które najlepiej wdrożyć jak najszybciej.
OPIS PRZYPADKU. 35-letni mężczyzna pracował w Nigerii w systemie miesięcznym od dwóch lat. Używał
profilaktycznie Malarone, jednak niezgodnie z zaleceniami. Pacjent zgłosił się do szpitala po czterech dniach
z powodu gorączki w stanie średnio-ciężkim. Podawał w przeszłości trzy podobne incydenty. Badanie fizykalne ujawniło hepatomegalię, stan depresyjny, skąpomocz i biegunkę. Badania laboratoryjne wykazały zespół
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego z trombocytopenią, uszkodzenie nerek, uszkodzenie wątroby
i hipoalbuminemię. Szybki test na malarię oraz rozmaz krwi potwierdziły infekcję Plasmodium falciparum
z parazytemią 9,9 %. Po wdrożeniu leczenia przeciwmalarycznego stan pacjenta uległ poprawie, ale po trzech
dniach wystąpiło zapalenie płuc jako powikłanie malarii – została włączona antybiotykoterapia. Ponadto podanie chininy spowodowało przejściowe uszkodzenie słuchu, a badania serologiczne ujawniły przebyte zakażenie
HBV. Po 23 dniach hospitalizacji pacjent został wypisany w stanie ogólnym dobrym. Miesiąc później zgłosił się
na kontrolę, w czasie której wykazano jedynie niewielką niedokrwistość.
WNIOSKI. Ten przypadek pokazuje, że nawet tak ciężka choroba jak malaria może być skutecznie wyleczona
bez poważnych powikłań, jeżeli pacjent zostanie szybko zdiagnozowany. Ponadto doświadczenie pacjenta i nieignorowanie objawów polepsza rokowanie. Należy także silniej podkreślić rolę chemioprofilaktyki – pacjent nie
stosował jej poprawnie, dlatego mogła ona nie chronić należycie przez malarią.
Słowa kluczowe: malaria, Plasmodium falciparum, chemioprofilaktyka
INTRODUCTION

WSTĘP

Malaria is an infectious disease caused by Plasmodium parasites, mainly P. vivax, P. falciparum, P.
ovalae, P. malariae and P. knowlesi. The mosquitoes
of the genus Anopheles are the major vectors of infection, where the parasite undergoes a sexual stage of its
life cycle (1). In 2016, there were 216 million cases of
malaria resulting in approximately 429,000 deaths (2).
In Poland since 1957, no case of domestic malaria has
been reported and since 1963 Poland has been declared
as malaria-free country, although there are still cases
of imported malaria from other countries, especially
Africa and Asia – there were 27 cases in 2017 (3). The
main symptom of malaria is periodic fever, however
the widespread use of antimalarial prophylaxis and antibiotics in recent years caused that non-typical course
of fever occurs increasingly. Malaria often causes nonspecific symptoms (e.g. vomiting, diarrhoea, dyspnoea,
muscle and joints pain). The course of disease caused
by P. falciparum (tropical malaria) is usually different
– the symptoms are more severe and, in addition, there
are also signs of multiple organ failure such as hypoglycaemia, acidosis, jaundice, disseminated intravascular coagulation syndrome or acute respiratory distress syndrome (4,5). There is no registered vaccine to
prevent from malaria for travellers, therefore infection
prophylaxis is limited to avoiding mosquitoes (proper
clothes, repellents, mosquito nets) and to using specific chemoprophylaxis, which depends on the planned
travel destination and patient’s individual indications
and contraindications. The chemoprophylaxis does not
eliminate the risk of infection completely, but reduces
it significantly, and if the disease develops, the course
is milder and increases patient’s chance to recover (6).
The diagnosis of malaria is based on epidemiological
history, signs, symptoms and laboratory tests (malaria
rapid test which detects Plasmodium antigens such as
specific lactate dehydrogenase, blood microscopy for
a thin smear or thick drop, PCR test). After the diagnosis has been established, causative treatment should be

Malaria to choroba zakaźna wywoływana przez
zarodźce malarii z rodzaju Plasmodium, głównie
P. vivax, P. falciparum, P. ovalae, P. malariae i P.
knowlesi. Wektorem zarażenia jest komar, najczęściej widliszek (Anopheles spp.), w którym to pasożyt
przechodzi płciową fazę swojego cyklu rozwojowego
(1). W 2016 r. odnotowano ok. 216 mln przypadków
malarii, z czego ok. 429 tys. zakończyło się zgonem
(2). W Polsce od 1957 r. nie odnotowano przypadku transmisji malarii rodzimej, a od 1963 r. uznano Polskę za kraj wolny od malarii. Mimo to ciągle
występują przypadki zawleczone z innych krajów,
najczęściej z Afryki i Azji – w 2017 r. odnotowano
27 przypadków (3). Głównym objawem malarii jest
gorączka, która powtarza się w określonych odstępach czasu, chociaż w ostatnich latach powszechne
korzystanie z profilaktyki przeciwmalarycznej oraz
antybiotykoterapii sprawiły, że coraz częściej nie obserwuje się typowego, periodycznego przebiegu gorączki. Malaria wywołuje nierzadko objawy niespecyficzne jak np. wymioty, biegunki, duszność czy ból
mięśni i stawów. Zwykle inaczej przebiega choroba
wywołana przez P. falciparum (malaria tropikalna) –
objawy są znacznie bardziej nasilone, a do typowych
objawów malarii dołączają się objawy niewydolności
wielonarządowej w postaci między innymi hipoglikemii, kwasicy, żółtaczki, zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego lub zespołu ostrej
niewydolności oddechowej (4,5). Nie ma zarejestrowanej szczepionki do stosowania w profilaktyce malarii u osób podróżujących, dlatego też profilaktyka
zarażenia ogranicza się do unikania komarów (odpowiedni ubiór, repelenty, moskitiery) oraz do swoistej
chemioprofilaktyki, której stosowanie uzależnione
jest od planowanego kierunku wyjazdu, a także od
indywidualnych wskazań i przeciwwskazań pacjenta.
Chemioprofilaktyka nie eliminuje całkowicie ryzyka
zarażenia, ale pozwala na jego znaczne obniżenie,
a w przypadku rozwoju choroby sprawia, że przebieg
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started. Currently, it is based on several antimalarials
with different mechanisms of action. Delay of treatment onset is an error that reduces patient’s chance to
recover (5).
CASE REPORT
A 35-year-old with irritable bowel syndrome with no
significant medical history, has been admitted to the hospital with fever up to 40 degrees centigrade lasting for
three days and being accompanied by shivers, headaches
and muscle pain. The patient has reported three malaria
incidents in the past. Before the admission, he has been
taking doxycycline, in total 4 times per 100 mg. The patient has worked monthly in Nigeria for two years. He
was using atovaquone with proguanil prophylactically,
but he often discontinued after returning home.
On admission, the patient’s condition was serious,
temperature 37°C, tachycardia 120 bpm, BP 100/70,
hepatosplenomegaly and depressed mood. Laboratory tests showed thrombocytopaenia, elevated aminotransferases, gamma-glutamyltransferase and alkaline phosphatase activity, elevated bilirubin, creatinine
and C-reactive protein concentration and decreased
albumin concentration (Tab. I). Coagulation system
tests indicated DIC (Tab. II). ECG changes suggested
myocardial ischaemia, but troponin concentration was
normal. Renal USG was without abnormalities, but in
the blood there was increased creatinine concentration
and there were oliguria and haematuria.

jest lżejszy i pacjent ma większe szanse na wyzdrowienie (6). Diagnozę malarii stawia się na podstawie
wywiadu epidemiologicznego, objawów oraz wyników badań laboratoryjnych (szybki test wykrywający
antygeny zarodźca, takie jak np. specyficzna dehydrogenaza mleczanowa, badanie mikroskopowe krwi
w formie cienkiego rozmazu lub grubej kropli, czy też
badanie PCR). Po ustaleniu rozpoznania należy włączyć leczenie przyczynowe, które obecnie jest oparte
na podawaniu kilku preparatów przeciwmalarycznych o różnym mechanizmie działania. Opóźnienie
w rozpoczęciu leczenia jest błędem zmniejszającym
szanse pacjenta na wyzdrowienie (5).
OPIS PRZYPADKU
35-letni mężczyzna z rozpoznanym zespołem jelita
drażliwego, poza tym bez istotnej przeszłości chorobowej, zgłosił się do szpitala z powodu utrzymującej się
od 3 dni gorączki do 40°C z towarzyszącymi dreszczami oraz bólami głowy i mięśni. Pacjent w wywiadzie
podawał przebycie w przeszłości trzech incydentów
malarii. Przed przyjęciem przyjmował doksycyklinę,
łącznie 4 dawki po 100 mg. Pacjent od dwóch lat regularnie wyjeżdżał do pracy w Nigerii w systemie comiesięcznym, stosował profilaktycznie Malarone, ale
często nie kontynuował przyjmowania leku po powrocie do domu.

Table I. Laboratory tests results at the first day
Tabela I. Badania laboratoryjne w pierwszym dniu
TEST

RESULT

UNITS

REFERENCE INTERVAL

WBC

5.36

103/µL

4.0 – 10.0

RBC

5.42

10 /µL

4.5 – 6.0

HGB

16.2

g/dL

14.0 – 18.0

HCT

44.8

%

41.0 – 53.0

MCV

82.7

fL

80.0 – 98.0

MCH

29.9

pg

27.0 – 34.0

MCHC

36.2

g/dL

32.0 – 38.0

PLT

12 ↓

10 /µL

150 – 450

ALT

181 ↑

IU/L

0 – 40

AST

188 ↑

IU/L

0 – 40

Bilirubin

4.9 ↑

mg/dL

0.2 – 1.2

GGTP

175 ↑

IU/L

11 – 43

ALP

105 ↑

IU/L

30 – 99

Creatinine

1.33 ↑

mg/dL

0.61 – 1.24

CRP

95.7 ↑

mg/L

<6

Albumins

3.3 ↓

g/dL

3.5 – 5.0

6

3
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Table II. Coagulation system laboratory tests
Tabela II. Badania laboratoryjne układu krzepnięcia
TEST

RESULT

UNITS

REFERENCE INTERVAL

PLT

12 ↓

103/µL

150 – 450

INR

1.52 ↑

–

0.8 – 1.3

APTT

49.3 ↑

sec.

25 – 41

Fibrinogen

3.6 ↑

g/L

1.8 – 3.5

D-dimer

>35000 ↑

ng/mL

<500

During hospitalisation diarrhoea and jaundice also
occurred. Malaria examinations (the rapid immunochromatographic test which detects antigens of Plasmodium and thick drop blood test) allowed diagnosing
an infection. P. falciparum infection was diagnosed.
The local laboratory determined parasitaemia at the
level of approx. 3-5% based on blood smear. Besides
the diagnostics carried out at the local laboratory, malaria tests have been also run in the reference lab at
the Department of Tropical and Parasitic Diseases in
Poznań. The infection of Plasmodium falciparum with
parasitaemia of 9,9% was confirmed with intraplasmatic hemozoin deposits in granulocytes, also HRP2 antigen was detected. The immunofluorescence test
with P. falciparum antigen was positive in the ratio
1:80.
In the treatment doxycycline (administered intravenously) with mefloquine (administered orally) was
used initially and after having established the Plasmodium species, quinine was added. Beside causative and
symptomatic treatment, plasma, platelet concentrate
and albumin was given to the patient.
On the fourth day of hospitalisation, pneumonia
was diagnosed, amoxicillin with clavulanic acid and
ciprofloxacin were used in the treatment. During hospitalisation, the patient occurred temporary deterioration of hearing, which was considered as an adverse
effect of quinine - the otolaryngologist excluded other
reasons. An abdomen ultrasound examination was performed four times, in which liver enlargement (up to
16 cm) with steatosis was found. Diagnostic tests revealed serological features of chronic HBV infection.
Since the fifth day after admission, all malaria tests
have been negative. Although body temperature rose
on the fifteenth day, there was no malaria recurrence.
Patient’s state gradually improved during hospitalisation, bilirubin, creatinine, CRP concentrations and
platelets count were normalised; after 23 days of hospitalisation patient was discharged in a good condition.
A month later, the patient was admitted to followup results of the treatment – only mild anaemia was
present with no other significant complaints. The patient had planned the next trip to Nigeria, so he has
been instructed about using antimalarial prophylaxis.
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Przy przyjęciu pacjent był w stanie średnio-ciężkim,
temperatura 37°C, tachykardia 120/min, BP 100/70,
stwierdzono powiększenie wątroby i śledziony, zwracało uwagę obniżenie nastroju. Badania laboratoryjne
wykazały małopłytkowość, podwyższoną aktywność
aminotranferaz, GGTP i fosfatazy alkalicznej, podwyższone stężenie bilirubiny, kreatyniny i białka C-reaktywnego oraz obniżone stężenie albumin (Tab. I).
Wyniki badań układu krzepnięcia wskazywały na DIC
(Tab. II). W EKG obserwowano cechy przemawiające za niedokrwieniem mięśnia sercowego, ale stężenie troponiny mieściło się w normie. Obraz nerek
w USG był prawidłowy, jednak we krwi występowało
podwyższone stężenie kreatyniny oraz występował
skąpomocz i krwinkomocz. W czasie hospitalizacji
pojawiła się również biegunka i żółtaczka. Badania
w kierunku malarii (szybki test immunochromatograficzny wykrywający antygeny Plasmodium oraz preparat grubej kropli) pozwoliły na rozpoznanie zarażenia, rozpoznano zarażenie P. falciparum. Przeprowadzający badanie diagnosta w lokalnym laboratorium
określił parazytemię na podstawie rozmazu krwi na
poziomie ok. 3-5%. Oprócz diagnostyki prowadzonej
w lokalnym laboratorium, badania w kierunku malarii
były również wykonane w laboratorium referencyjnym w Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
w Poznaniu. Potwierdzono zarażenie Plasmodium falciparum z parazytemią 9,9% oraz obecność wewnątrzplazmatycznych złogów hemozoiny w granulocytach
obojętnochłonnych, a także wykryto antygen HRP-2.
W teście immunofluorescencyjnym z antygenem P.
falciparum uzyskano wynik dodatni przy mianie 1:80.
W leczeniu początkowo zastosowano doksycyklinę (podawaną dożylnie) z meflochiną (podawaną doustnie), po ustaleniu gatunku Plasmodium do leczenia
dodano chininę. Poza leczeniem przyczynowym i objawowym u pacjenta suplementowano również osocze,
koncentrat płytek krwi oraz albuminy.
W czwartym dniu hospitalizacji stwierdzono zapalenie
płuc. W leczeniu zastosowano amoksycylinę z kwasem
klawulanowym oraz ciprofloksacynę. U pacjenta w czasie
hospitalizacji wystąpiło również przejściowe pogorszenie
słuchu, które uznano za działanie niepożądane chininy;
konsultujący otolaryngolog wykluczył inne przyczyny.
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DISCUSSION
Malignant malaria caused by P. falciparum is the
most severe form of malaria and is accompanied by the
highest deaths percentage compared to the other Plasmodium species’ malaria. In this case there were numbers of factors that could potentially mitigate the course
of the disease: chemoprophylaxis was used (even it was
discontinued after returning home), the patient has probably survived three malaria incidents, and he started
doxycycline treatment before admitting to the hospital.
Diagnose of malaria was suspected already in the moment of admission; therefore, antiparasitic treatment
was started immediately.
The patient presented signs and symptoms of severe malaria with multiple organ complications.
The intraplasmatic hemozoin deposits in granulocytes detected in the patient’s blood were a result of
haemoglobin’s transformation by the parasite and it
indicates severe malaria prognosis.
Parasitaemia in the patient was 9,9% which is extremely high value – exceeding 5% is life threatening.
Disseminated intravascular coagulation syndrome
with intense thrombocytopaenia was a direct life
threat, however platelets and plasma supplementation
accompanied by causative treatment resulted in avoiding severe bleeding or embolic complications.
Despite severe course and multiple organ failure
symptoms, this case would not fulfil the criteria for
severe malaria set by WHO in 2015 (It would be on
the verge of criteria; patient’s parasitaemia was 9,9%
with a diagnostic criterion >10% for P. falciparum)
(7), nevertheless WHO’s current guidelines from 2006
allowed to diagnose severe P. falciparum malaria (8).
The treatment scheme used initially (doxycycline
with mefloquine) was not compatible with current WHO
2009 scheme, but the recommended artemisinin derivatives were not available, unlike to mefloquine. On the second day, quinine was obtained, and the patient has already
been treated in accordance with WHO standards for seven days. In Poland, there are only a few medicines registered for malaria treatment (i.e. atovaquone with proguanil, doxycycline, chloroquine), that is why it is necessary
to import drugs for treating patients in accordance with
recommended scheme. In severe malaria, medications
are administered parenterally, even if a patient can take
them orally, because there may be absorption disorders
in the gastrointestinal tract, and in our patient, DIC and
diarrhoea indicated intestinal barrier damage.
This patient did not use the correct antimalarial chemoprophylaxis (he did not continue taking
atovaquone with proguanil after he had come back)
which hypothetically could disadvantageously affect
the course of the disease, because medicines work
during erythrocytic schizogony, so if a mosquito bite
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W czasie hospitalizacji czterokrotnie wykonano
badanie USG, w którym oprócz powiększenia wątroby (do 16 cm), wykazano też cechy jej stłuszczenia.
W toku prowadzonej diagnostyki stwierdzono serologiczne cechy przebytego zakażenia HBV.
Od piątego dnia po przyjęciu wszystkie testy
w kierunku malarii były ujemne, pomimo ponownego wzrostu temperatury ciała, w piętnastym dniu nie
stwierdzono wznowy malarii.
W trakcie hospitalizacji stan pacjenta ulegał stopniowej poprawie, normalizacji uległy stężenia bilirubiny, kreatyniny, CRP oraz liczba płytek krwi. Po 23
dniach hospitalizacji pacjent został wypisany do domu
w stanie ogólnym dobrym.
Po upływie miesiąca pacjent został ponownie
przyjęty do szpitala w celu kontroli wyników leczenia
– obecna była jedynie niedokrwistość małego stopnia,
poza tym nie stwierdzono żadnych innych znaczących
dolegliwości. Pacjent planował ponowny wyjazd do
Nigerii, dlatego został poinstruowany w zakresie stosowania profilaktyki przeciwmalarycznej.
DYSKUSJA
Malaria złośliwa wywoływana przez P. falciparum jest najcięższą postacią malarii i jest obarczona
najwyższym odsetkiem zgonów w porównaniu do
choroby wywoływanej przez inne gatunki Plasmodium. W omawianym przypadku u pacjenta wystąpił
szereg czynników, które potencjalnie mogły złagodzić
przebieg choroby: stosowana była chemioprofilaktyka
(chociaż nie była kontynuowana po powrocie), pacjent
w przeszłości prawdopodobnie przeżył trzy incydenty
malarii, leczenie doksycykliną rozpoczął jeszcze przed
przyjęciem do szpitala. Podejrzenie malarii zostało
wysunięte już przy przyjęciu, dzięki czemu natychmiastowo rozpoczęto leczenie przeciwpasożytnicze.
Pacjent prezentował objawy ciężkiej malarii przebiegającej z powikłaniami narządowymi.
Wykryte u pacjenta wewnątrzplazmatyczne złogi hemozoiny w granulocytach obojętnochłonnych to
wynik przekształcania hemoglobiny przez pasożyta
i jest to zły prognostycznie marker ciężkiej malarii.
Parazytemia u pacjenta wynosiła 9,9%, co jest
wartością niezwykle wysoką, wartość przekraczająca
5% jest uznawana za zagrażającą życiu.
Bezpośrednie zagrożenie życia stanowił zespół
rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
z nasiloną trombocytopenią, jednak uzupełnienie płytek krwi oraz osocza wraz z leczeniem przyczynowym
pozwoliły na uniknięcie poważnych powikłań krwotocznych lub zatorowych.
Mimo ciężkiego przebiegu i obecności objawów
niewydolności wielu narządów, przytoczony przypadek nie spełniałby kryteriów ciężkiej malarii ustalonych
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occurs the last day of a trip, discontinuing the prophylaxis may result in too low medicine concentration to
avoid the disease. Although high effectiveness of this
kind of prophylaxis (9), still many travellers do not use
it. They base on false premises or simply on ignorance
(10).
Malaria still remains one of the most serious diseases worldwide, and despite the existence of chemoprophylaxis, effective treatment and intensive work on
the vaccine, it is still the reason for many deaths all
over the world. Moreover, it is known now that even
after removing the parasite from the body, there may
occur distant malaria complications, for instance from
the skeletal system (11).
This case is neither unusual nor extremely rare for
somebody who returns from tropical regions (12,13).
Similar situations also occurred in Poland – Salomon
et al. described a case of a woman who, after having returned from Africa, had reported signs and symptoms
similar to the patient described above (14). Our particular patient went to the hospital on the third day of
fever, so he did not hesitate to long, but the main influence on the course had the fact, that he started the treatment (although not appropriate) at home. Studies show
that the delay in starting antimalarial treatment, results
in a higher risk of severe malaria (15,16). Furthermore,
it has been proved that the longer the period from the
onset of symptoms to the diagnosis and the treatment
is, the greater risk of death from malaria (17).
Among patients with severe P. falciparum malaria,
in addition to respiratory failure and resulting acidosis, cases of acute kidney injury are often described.
There is no evidence that geographical region, where
the infection occurred, has an influence on the course
(18,19,20). Transient renal dysfunction was observed
in our patient, but the criteria for diagnosing an acute
kidney injury were not fulfilled.
Among the patient’s complication, the most severe
was the disseminated intravascular coagulation syndrome (DIC) with severe thrombocytopaenia. It occurs
less frequently than the cerebral malaria (21), but if left
untreated, it can quickly lead to death. Thrombocytopaenia is a very common sign of malaria (22,23), it is
also considered as a factor which differentiates malaria
from other infections (24,25).
Pneumonia, that occurred during hospitalisation,
was most probably caused by disseminated intravascular coagulation syndrome in the course of malaria,
which caused blood supply distress in the lungs and
thus, increased bacterial infection susceptibility. Although the severe course, the presented patient recovered fully without any permanent complication.
According to the current WHO guidelines, chemoprophylaxis should be recommended for people who
travel to malaria regions. In most cases, atovaquone
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przez WHO w roku 2015 (chociaż byłby na granicy
rozpoznawalności, parazytemia u pacjenta na poziomie
9,9%, przy kryterium rozpoznania >10% dla P. falciparum) (7), niemniej ówcześnie obowiązujące wytyczne
WHO z 2006 roku pozwoliły na rozpoznanie ciężkiej
malarii w przebiegu zarażenia P. falciparum (8).
Zastosowany początkowo u pacjenta schemat leczenia (doksycyklina z meflochiną) nie był zgodny z obowiązującym wówczas, czyli 2009 r., schematem WHO,
jednak zalecane pochodne artemizyny nie były wówczas dostępne w przeciwieństwie do meflochiny. Drugiego dnia udało się pozyskać chininę i wtedy pacjent
był leczony już zgodnie ze standardami WHO przez 7
dni. W Polsce istnieje niewiele leków zarejestrowanych
do leczenia malarii (atowakwon z proguanilem, doksycyklina, chlorochina), dlatego też, aby leczyć pacjenta
w zalecanym schemacie, konieczne jest korzystanie
z leków sprowadzanych na import docelowy. W ciężkiej malarii leki podaje się pozajelitowo, nawet jeżeli
pacjent byłby w stanie przyjmować je doustnie, ponieważ mogą występować zaburzenia wchłaniania w przewodzie pokarmowym, a u tego pacjenta DIC oraz biegunka wskazywały na uszkodzenie bariery jelitowej.
Opisywany pacjent nie stosował prawidłowej chemioprofilaktyki przeciwmalarycznej (nie kontynuował
przyjmowania Malarone po powrocie), co hipotetycznie mogło niekorzystnie wpłynąć na przebieg choroby, gdyż leki działają w czasie trwania schizogonii
krwinkowej, więc jeżeli ukąszenie komara nastąpi np.
w ostatnim dniu pobytu, to po przerwaniu profilaktyki po powrocie stężenie leku może być zbyt niskie do
zwalczenia choroby. Pomimo wysokiej skuteczności
tego rodzaju profilaktyki (9), ciągle wielu podróżujących z niej nie korzysta opierając się na fałszywych
przesłankach, albo po prostu z niewiedzy (10).
Malaria ciągle pozostaje jedną z groźniejszych
chorób świata i mimo istnienia chemioprofilaktyki,
skutecznego leczenia oraz intensywnych prac nad
szczepionką w dalszym ciągu jest przyczyną wielu
zgonów na całym świecie. Co więcej, obecnie wiadomo, że nawet po usunięciu pasożyta z organizmu,
mogą występować odległe powikłania malarii, np. ze
strony układu kostnego (11).
Opisany przypadek nie jest wyjątkową, ani niezwykle rzadką sytuacją u osoby powracającej z tropiku (12),
(13). Podobne sytuacje miały miejsce także w Polsce –
Salomon i wsp. opisywali przypadek kobiety, która po
powrocie z Afryki zgłaszała objawy podobne do tych
zgłaszanych przez omawianego pacjenta. (14). Omawiany pacjent zgłosił się do szpitala w trzeciej dobie
trwania gorączki, więc nie zwlekał bardzo długo, jednak kluczowy wpływ na przebieg miało rozpoczęcie
przez niego leczenia (choć niewłaściwego) już w domu.
Badania wskazują, że opóźnienie we wdrożeniu leczenia przeciwmalarycznego skutkuje wyższym ryzykiem

Imported malaria caused by Plasmodium falciparum

with proguanil will be the appropriate choice, especially in Poland, where this is one of the few registered
medicines with this indication. Chloroquine, doxycycline, mefloquine and primaquine can also be used (7).
The basic treatment scheme for severe P. falciparum malaria treatment starts with the parenteral administration of artesunate, and after at least 24 hours, if
a patient is able to take oral medicines, it is needed to
continue with the ACT (Artemisinin-based Combination Therapy) for three days – artesunate with amodiaquine, artemether with lumefantrine or dihydroartemisinin with piperaquine. Mefloquine should be
avoided due to the increased risk of neuropsychiatric
complications. If ACT is not available, artesunate with
clindamycin, artesunate with doxycycline, quinine
with clindamycin or quinine with doxycycline can be
used. The doxycycline therapy should be continued for
seven days after having finished artesunate, artemether
or quinine administration, but it should not be given to
pregnant women and children – clindamycin is recommended for them instead (7).
CONCLUSIONS
Malaria should be eliminated in every patient returning from the endemic area who reports symptoms,
even not directly indicating malaria, because immediate treatment significantly increases patient’s chance to
recover.
Bacterial pneumonia is one of the possible malignant malaria complications, most likely as a result of
a blood supply distress caused by the disease.
It is necessary to educate travelling patients constantly in the area of malaria prevention, both by methods reducing the risk of mosquitoes bite, and correctly
used chemoprophylaxis.
REFERENCES
1. Biernat B: Malaria i jej wektory w Polsce. W: Buczek
A, Błaszak C, red. Stawonogi. Różnorodność form
i oddziaływań; wydanie 1, Koliber, 2005, p. 281-287.
2. World Health Organization: World Malaria Report
2017, http://www.who.int/malaria/publications/
world-malaria-report-2017/en/
3. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce 2017
roku, podstawowe tablice robocze – wstępne dane,
stan w dniu 1.03.2018 r., http://wwwold.pzh.gov.pl/
oldpage/epimeld/2017/Ch_2017_wstepne_dane.pdf
4. Centers for Disease Control and Prevention: Treatment of Malaria (Guidelines For Clinicians), 2013,
https://www.cdc.gov/malaria/diagnosis_treatment/
treatment.html

Zawleczona malaria wywołana przez Plasmodium falciparum

ciężkiego przebiegu malarii (15,16). Co więcej, udowodniono, że im dłuższy okres od wystąpienia objawów
do postawienia diagnozy oraz do rozpoczęcia leczenia,
tym większe ryzyko śmierci z powodu malarii (17).
Wśród pacjentów z ciężkim przebiegiem malarii
wywołanej przez P. falciparum, oprócz niewydolności
oddechowej i wynikającej z niej kwasicy, często opisuje
się przypadki ostrego uszkodzenia nerek. Nie stwierdzono aby region geograficzny, w którym doszło do
zarażenia miał wpływ na przebieg (18,19,20). U omawianego pacjenta obserwowano przejściową dysfunkcję
nerek, jednak nie było spełnionych kryteriów będących
podstawą do rozpoznania ostrego uszkodzenia nerek.
Spośród powikłań, które wystąpiły u pacjenta, najpoważniejszym był zespół rozsianego wykrzepiania
wewnątrznaczyniowego (DIC) z nasiloną małopłytkowością. Występuje on rzadziej niż malaria mózgowa
(21), niemniej nieleczony w konsekwencji może szybko doprowadzić do śmierci pacjenta. Małopłytkowość
jest bardzo częstym objawem malarii (22,23), a także
jest uznawana za jeden z czynników pozwalających
odróżnienie malarii od innych infekcji (24,25).
Zapalenie płuc, które wystąpiło w czasie hospitalizacji najprawdopodobniej było spowodowane
zespołem rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego w przebiegu malarii, co spowodowało zaburzenia ukrwienia w płucach, a tym samym zwiększyło
podatność na zakażenie bakteryjne. Mimo ciężkiego
przebiegu prezentowany pacjent powrócił w pełni do
zdrowia bez trwałych powikłań.
Według obowiązujących wytycznych WHO osobom podróżującym w rejony występowania malarii należy zalecić chemioprofilaktykę. W większości
przypadków odpowiednim wyborem będzie atowakwon z proguanilem, szczególnie w Polsce, gdzie jest
jednym z niewielu dostępnych leków z takim wskazaniem. Można również stosować chlorochinę, doksycyklinę, meflochinę albo prymachinę (7).
Podstawowy schemat leczenia ciężkiej malarii wywołanej P. falciparum rozpoczyna się od pozajelitowego podania artesunatu, a po przynajmniej 24 godzinach,
gdy pacjent może przyjmować leki doustnie, należy
przez 3 dni kontynuować terapię ACT (Artemisinin-based Combination Therapy – terapia kombinowana na
bazie artemizyny) – artesunat z amodiachiną, artemeter
z lumefantryną albo dihydroartemizyna z piperachiną.
Należy unikać meflochiny ze względu na zwiększone
ryzyko powikłań neuropsychiatrycznych. W przypadku
braku dostępności ACT dopuszczalne jest użycie artesunatu z klindamycyną, artesunat z doksycykliną, chininy z klindamycyną albo chininy z doksycykliną. Terapię doksycykliną należy kontynuować jeszcze 7 dni po
zakończeniu cyklu artesunatu, artemeteru czy chininy,
ale nie powinna być podawana ciężarnym i dzieciom –
w ich przypadku zalecana jest klindamycyna (7).
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Among medical staff, nurses are particularly vulnerable to occupational exposure since
they provide direct patient care and perform medical activities which often involve using sharps.
AIM. The objective of the study was to examine the frequency of injuries and their causes in nursing.
METHODS. A diagnostic survey was employed using an original questionnaire. The study was carried out from
3rd March to 2nd April 2017. The study group comprised part-time nursing students. 107 respondents participating in the study worked in out-patient (28%) and in-patient (72%) healthcare. Most of the respondents were aged
41–50 (34.6%).
RESULTS. 61.7% of the respondents were injured at work. The injury reporting rate was: 19.7% always, 22.7%
often, 30.3% rarely, and 27.3% never. The most commonly mentioned types of injuries included: prick (51.5%),
cut (28.8%), scratch (10.6%), prick and cut (9.1%). The incidence of injuries varied. 48.5% of the studied people
declared fewer than 5 incidents, 31.8% quoted 5–10 injuries, 6.1% recalled 11–20, 13.6% did not remember
such a situation. For nurses with longer seniority, there is a significant increase in injuries (p=0.029). Sources of
injuries were most often: injection needle (35.9%), ampoule with medicine (23.3%), pen (7.8%).
CONCLUSIONS. Not all occupational exposure cases are reported by nurses. Seniority determines injury incidence among nurses. The longer the seniority, the more common the injuries. The needle causes injuries most
frequently.
Key words: exposure events, nursing staff, injuries
STRESZCZENIE
WSTĘP. Na ekspozycję zawodową wśród personelu medycznego szczególnie narażone są pielęgniarki sprawując bezpośrednią opiekę nad pacjentem i wykonując wiele czynności medycznych, które często wymagają
zastosowania ostrych narzędzi.
CEL PRACY. Celem pracy było zbadanie częstości zranień oraz ich przyczyn w pracy pielęgniarki.
METODY. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety z autorskim kwestionariuszem.
Badanie przeprowadzono w okresie od 03 marca do 02 kwietnia 2017 roku. Grupę badaną stanowili studenci
studiów niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo. W badaniu wzięło udział 107 respondentów pracujących
w placówkach lecznictwa otwartego (28%) jak i zamkniętego (72%). Najwięcej ankietowanych było w wieku
41-50 lat (34,6%). Zranieniu podczas pracy uległo 61,7% ankietowanych.
WYNIKI. Zawsze zgłaszało zranienie 19,7% badanych, często 22,7%, rzadko 30,3%, nigdy nie zgłaszało 27,3%
badanych. Do najczęściej wymienianych rodzajów zranień należały: zakłucie igłą (51,5%), skaleczenie (28,8%),
zadrapanie (10,6%), zakłucie i skaleczenie (9,1%). Częstość występowania zranień była zróżnicowana. Poniżej
pięciu incydentów deklarowało 48,5% badanych, 5-10 zranień podało 31,8%, 11-20 zranień wystąpiło u 6,1%,
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nie pamiętało takiej sytuacji 13,6% respondentów. Wraz ze stażem pracy pielęgniarek istotnie wzrasta liczba
zranień (p=0,029). Źródło zranień najczęściej stanowiły: igła iniekcyjna (35,9%), ampułka z lekiem (23,3%),
pen (7,8%).
WNIOSKI. Nie każdy przypadek ekspozycji zawodowej jest zgłaszany przez pielęgniarki. Staż pracy determinuje częstość występowania zranień pielęgniarek. Im dłuższy staż pracy tym częściej występują zranienia
w pracy zawodowej. Najczęstszym sprzętem powodującym zranienia jest igła.
Słowa kluczowe: zdarzenia ekspozycyjne, personel pielęgniarski, zranienia
INTRODUCTION

WSTĘP

Invariably, occupational exposure continues to be
a global problem for medical staff. Injuries, which may
result from pricking the skin with a needle, cutting with
a lancet or when opening drug ampoules, have both
health as well as financial consequences (1,2). Injuries
are mainly associated with invasive procedures and
injections in patients. The World Health Organization
(WHO) estimated that in 2004 at least 3 million out of
37 million healthcare workers experienced at least one
needlestick incident (3).
Nurses are particularly exposed to such incidents
as they are the ones who provide direct patient care
by performing a whole range of medical activities,
which often require the application of various types of
medical equipment (4,5). A nurse’s work environment,
owing to its specificity, is equipped with all kinds
of medical equipment, which often has sharp edges
conducive to injuries. However, it is impossible
to completely eliminate medical sharps from most
medical procedures. The occurrence of cuts can be
affected by work experience, experience, atmosphere
in the workplace, haste, nervousness, stress, lack of
cooperation on the part of patients and many other
factors (6,7).

Ekspozycja zawodowa niezmiennie pozostaje problemem ogólnoświatowym wśród personelu medycznego. Zranienia, które mogą powstać na skutek zakłucia igłą, skaleczenia lancetem, czy otwierania ampułki
z lekiem niosą ze sobą konsekwencje przede wszystkim
zdrowotne, a także finansowe (1,2). Zranienia związane
są głównie z procedurami inwazyjnymi oraz wykonywaniem iniekcji u pacjentów. Światowa Organizacja
Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) oszacowała, iż w 2004 roku co najmniej 3 miliony z 37 milionów pracowników służby zdrowia doświadczyło co
najmniej jednego incydentu zakłucia igłą (3).
Szczególnie narażone na takie incydenty są pielęgniarki, gdyż to właśnie one sprawują bezpośrednią
opiekę nad pacjentem wykonując cały szereg czynności medycznych, które wymagają często zastosowania różnego rodzaju sprzętu medycznego (4,5).
Stanowisko pracy pielęgniarki ze względu na swoją
specyfikę wyposażone jest we wszelkiego rodzaju
sprzęt medyczny, który często posiada ostre zakończenia, sprzyjające powstawaniu zranień. Jednak nie jest
możliwe całkowite wyeliminowanie ostrych narzędzi
medycznych z większości procedur medycznych. Na
wystąpienie skaleczeń mogą mieć wpływ staż pracy,
doświadczenie, atmosfera panująca w miejscu pracy,
pośpiech, zdenerwowanie, stres, brak współpracy ze
strony pacjentów i wiele innych czynników (6,7).

OBJECTIVE OF THE STUDY
The objective of the study is to investigate the
frequency of injuries and their causes in the nurse’s
work.
MATERIAL AND METHODS
In the present study, the diagnostic survey method
was employed and an original questionnaire was our
research tool. The questionnaire made use of both
open-ended and closed-ended questions. The survey
was carried out from 3rd March to 2nd April, 2017, at
Andrzej Frycz Modrzewski Kraków University.
Statistical calculations in this study were made
using STATISTICA v12, StatSoft, Inc (2012). The
assumed level of statistical significance for the test was
p < 0.05. In order to investigate differences in parameter
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CEL PRACY
Celem pracy było zbadanie częstości zranień oraz
ich przyczyn w pracy pielęgniarki.
MATERIAŁ I METODY
W niniejszym badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę ankiety, a narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. W kwestionariuszu zastosowane zostały dwa rodzaje pytań: otwarte oraz zamknięte. Sondaż przeprowadzono w okresie od 3 marca do 2 kwietnia 2017 roku
na terenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego w Krakowie.
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distributions on the ordinal scale, a nonparametric
Mann–Whitney U test was applied. At the same time, to
examine the relationship, the nonparametric Spearman
correlation coefficient was determined.
Characteristics of the test group. The test group
comprised part-time postgraduate nursing students
already holding a bachelor’s degree in nursing.
107 respondents took part in the survey. Women
constituted 98.1% and men made up the remaining
1.9%. The largest groups of respondents included
subjects aged 41–50 years (34.6%) and under 30
years (29.0%). Smaller groups consisted of people
aged 31–40 years (19.6%) and over 50 years (16.8%).
Among the subjects, 28% of workers were employed
in out-patient healthcare and 72% of them in in-patient
healthcare. In the latter group, most respondents were
employed in the department of anesthesiology and
the intensive care unit (ICU) (15.0%), the cardiology
unit (13.1%) and the department of internal diseases
(10.3%). Smaller groups worked in the following
departments: neurology (6.5%), neuropsychiatry,
orthopedics and trauma (5.6%), operating room
(4.7%), urological, vascular (3.7%) oncology (2.8%),
pulmonology (2.8%), infectious diseases, pediatrics,
emergency (1.9%), ENT, neonatology, psychiatry and
rheumatology (0.9%). The majority of the respondents
had a work experience of less than 5 years (25.2%).
The second group were respondents declaring a work
experience of 21–30 years (23.3%), followed by a work
experience of 11–20 years (21.5%). Furthermore, 32
people confirmed that they had a work experience of
5–10 years (15.0%) and of over 30 years (15.0%).
RESULTS
Over half of the respondents (61.7%) declared
that they suffered from an injury in the course of
their professional work, while the rest of the subjects
(38.3%) denied that such an incident ever occurred.
According to those polled, the most frequent type of
injuries, which they experienced while performing
their professional duties, were needlestick injuries
(51.5%), followed by cuts (28.8%), scratches (10.6%),
as well as simultaneous needlestick injury and cut
(9.1%).
The incidence of injuries in the group studied varied.
Fewer than five incidents of injury were declared by 48.5%
of the subjects; 31.8% of the studied people gave a number
of 5–10; while 6.1% of them experienced from 11 to 20
injuries. 13.6% of the respondents did not recall such
a situation. With the rise in respondents’ work experience,
there was a significant increase in the number of injuries
(p=0.029453). As a result of the statistical analysis
conducted, a significant positive correlation has been found
between the work experience and the number of injuries
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Obliczenia statystyczne w tym badaniu wykonano za
pomocą programu STATISTICA v12, StatSoft, Inc (2012).
Przyjęto poziom istotności testu p < 0,05. W celu zbadania
różnic w rozkładach parametrów na skali porządkowej zastosowano test nieparametryczny Manna-Whitneya. Natomiast dla zbadania zależności wyznaczono współczynnik
korelacji nieparametrycznej Spearmana.
Charakterystyka grupy badanej. Grupę badaną
stanowili studenci studiów niestacjonarnych II stopnia
na kierunku pielęgniarstwo, posiadający tytuł zawodowy licencjat pielęgniarstwa. W badaniu wzięło udział
107 ankietowanych, w tym kobiety stanowiły 98,1%,
a mężczyźni 1,9%. Najliczniejsza grupa badanych osób
była w przedziale wiekowym 41-50 lat (34,6%) i poniżej
30 roku życia (29,0%). Mniejszą grupę stanowiły osoby
w przedziale wiekowym 31-40 lat (19,6%) oraz powyżej 50 roku życia (16,8%). Wśród badanych, 28% osób
pracowało w placówkach lecznictwa otwartego, a 72%
w placówkach lecznictwa zamkniętego. W drugiej grupie
najwięcej respondentów zatrudnionych było w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (OIOM) (15,0%),
kardiologii (13,1%) oraz oddziale chorób wewnętrznych
(10,3%). Mniej liczne grupy pracowały na oddziałach:
neurologii (6,5%), neuropsychiatrii, urazowo-ortopedycznym (5,6%), bloku operacyjnym (4,7%), urologicznym, chorób naczyń (3,7%) onkologii (2,8%), pulmonologii (2,8%), chorób zakaźnych, pediatrii, ratunkowym
(1,9%), laryngologii, neonatologii, psychiatrii i reumatologii (0,9%). Najwięcej respondentów posiadało staż
pracy krótszy niż 5 lat (25,2%). Drugą grupę stanowili
respondenci deklarujący staż pracy w przedziale 21-30 lat
(23,3%), następnie staż w przedziale 11-20 lat (21,5%).
Ponadto 32 osoby potwierdziły, że staż ich pracy wynosi
5-10 lat (15,0%) oraz powyżej 30 lat (15,0%).
WYNIKI
Ponad połowa respondentów (61,7%) zadeklarowała, iż uległa zranieniu w trakcie swojej pracy zawodowej,
natomiast pozostała część badanych (38,3%) zaprzeczyła,
aby doszło do takiego incydentu. Według ankietowanych
najczęstszym rodzajem zranienia, któremu ulegli podczas
wykonywania swoich obowiązków zawodowych było
zakłucie igłą (51,5%), skaleczenie (28,8%), zadrapanie
(10,6%), zakłucie i jednocześnie skaleczenie (9,1%).
Częstość występowania zranień w badanej grupie
była zróżnicowana. Poniżej pięciu incydentów zranień deklarowało 48,5% badanych, 5-10 podało 31,8%
badanych, a od 11do 20 zranień wystąpiło u 6,1%, nie
pamiętało takiej sytuacji 13,6% respondentów. Wraz ze
stażem pracy respondentów istotnie wzrastała liczba zranień (p=0,029453). W wyniku przeprowadzonej analizy
statystycznej stwierdzono istotną zależność dodatnią pomiędzy stażem pracy a liczbą zranień wśród respondentów. To znaczy, że wraz z długością stażu pracy wzrasta373
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Fig. 1. The sources of exposure occurrences declared by respondents.

among the respondents. That is to say that together with the ła liczba zranień wśród ankietowanych. Źródło zranień
najczęściej stanowiły: igła iniekcyjna (35,9%), ampułka
length of employment,
there was
an increase
in the number
Ryc. 1. Źródła
zranień
deklarowane
przez respondentów.
of injuries among the subjects. The sources of the injuries z lekiem (23,3%), pen do insuliny (7,8%) (Ryc. 1).
were most often: injection needles (35.9%), drug ampoules
(23.3%), and insulin pens (7.8%) (Fig. 1).

Fig. 2. Causes of injuries in the study group.
Ryc.of2.exposure
Przyczynyoccurrences
zranień w grupie
badanej.
Fig. 1. The sources
declared
by respondents.
Ryc. 1. Źródła zranień deklarowane przez respondentów.

Fig. 2. Causes of injuries in the study group.
Ryc. 2. Przyczyny zranień w grupie badanej.

The causes of injuries, which were reported by the
respondents most frequently, were: haste, fatigue, lack of
cooperation on the part of the patient, non-compliance with
procedures and the lack of safe equipment (Fig. 2). Among
the subjects, 19.7% (n=13) always report an injury, 22.7%
(n=15) do it often, 33.3% (n=20) do it rarely and as many as
27.3% (n=18) never do it. According to 35.5% of the people
surveyed, the experience gained during the working years
has significant importance and influences the frequency
of injuries among the nursing staff; however, 43.0% of
the subjects claimed that work experience does not affect
the frequency of injuries. 21.5% of the respondents had no
opinion on this issue. The number of injuries suffered by
the nursing staff depending on their work experience was
presented in Table 1.
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Przyczyny zranień, najczęściej opisywane przez
badanych to: pośpiech, zmęczenie, brak współpracy ze
strony chorego, nieprzestrzeganie procedur oraz brak
bezpiecznego sprzętu (Ryc. 2). Wśród ankietowanych
19,7% (n=13) zawsze zgłasza zranienie, często robi to
22,7% (n=15), rzadko 33,3% (n=20), a nigdy aż 27,3%
(n=18). W opinii 35,5% osób ankietowanych doświadczenie zdobyte w trakcie stażu pracy ma istotne znaczenie i wpływa na częstość zranień wśród personelu
pielęgniarskiego, jednak 43,0% badanych stwierdziło,
iż staż pracy nie ma wpływu na częstość występowania
zranień. Natomiast 21,5% badanych nie miało zdania
w tej kwestii. Liczbę zranień, jakiej ulegał personel pielęgniarski w zależności od stażu pracy przedstawiono
w tabeli I.
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Table I. The number of injuries in nursing staff depending on work experience in the group.
Tab. I. Liczba zranień w grupie personelu pielęgniarskiego w zależności od stażu pracy.
NUMBER OF INJURIES
Statistical significance
WORK
for p < 0.05 (p = 0.029453)
<5
5 - 10
11 - 20
TOTAL
EXPERIENCE
n
%
n
%
n
%
n
%
< 5 years
9
15.8
3
5.3
0
0
12
21.1
5 -10 years
6
10.5
4
7
0
0
10
17.5
Nonparametric Spearman
11-20 years
10
17.5
7
12.3
0
0
17
29.8
correlation coefficient
Rs = +0.28867
21-30 years
4
7
3
5.3
1
1.8
8
14
> 30 years
3
5.3
4
7
3
5.3
10
17.5
TOTAL
32
56.1
21
36.8
4
7.1
57*
100
*Out of 66 respondents who declared that they got injured during work, only 57 people provided an answer on their length of work experience.

The statistical analysis carried out allowed us to
observe a significant increasing correlation between
work experience and the number of injuries among
nurses (nonparametric Spearman correlation coefficient
Rs= +0.28867; p=0.029453). That means that with the
increase in work experience, there are more injuries
among nurses.
The most numerous group of respondents declared
that the cause of injuries is haste (18.5%), followed
by insufficient numbers of medical personnel (10.1%),
too many duties (9.7%) and lack of safe equipment
at the workplace (8.4%). The fewest respondents
indicated lack of skills, aggression on the part of the
patient (2.6%) or stress (1.3%).
The majority of the subjects pointed out that
increasing the number of nurses on call will prevent
injuries among the nursing staff (29.0%). Fewer
people mentioned trainings (15.5%) and supplying
workplaces with safe equipment (13.5%). The least
frequently indicated aspects were reducing the amount
of responsibilities of nurses (1.5%), limiting the
number of patients in the units (1.5%) and increasing
the amount of time spent on leisure (1.0%).
The surveyed workers who had never reported an
occurrence of a breach in the continuity of skin tissue in
the course of their professional career stated that the most
common reason behind it was lack of time (38.9%), followed
by no obligation to report such incidents (33.3%), fear of
having to undergo medical testing and waiting for results
(16.7%) and too many formalities when reporting such
situations (11.1%). The majority of the surveyed workers
(90.7%) declared that they had sufficient knowledge in the
field of prevention of injuries, while 9.3% of them stated
that they did not know whether they had such knowledge.
Nobody said that they had no knowledge in this area.
39.3% of respondents gain the knowledge about injury
prevention through their participation in trainings. 25.2%
of people pinpointed the epidemiological nurse as their
source of information, while 19.6% of the studied subjects
declared self-education. The fewest people covered by
the study explained that they gain information on injury
prevention form the literature (5.6%) and leaflets (2.8%).

Przeprowadzona analiza statystyczna pozwoliła
stwierdzić istotną zależność rosnącą pomiędzy stażem
pracy a liczbą zranień wśród pielęgniarek (współczynnik
korelacji nieparametrycznej Spearmana Rs= +0,28867;
p=0,029453). Oznacza to, że wraz ze wzrostem stażu
pracy wzrasta liczba zranień wśród pielęgniarek.
Większość ankietowanych wskazała, iż zwiększenie obsady personelu pielęgniarskiego na dyżurach zapobiegnie zranieniom wśród personelu pielęgniarskiego (29,0%), w dalszej kolejności znalazły się szkolenia
(15,5%) i wyposażenie stanowisk pracy w bezpieczny
sprzęt (13,5%). Najmniej ankietowanych wskazało
na zmniejszenie obowiązków pielęgniarskich (1,5%),
zmniejszenie liczby pacjentów na oddziałach (1,5%)
oraz zwiększenie czasu poświęconego na wypoczynek
(1,0%).
Ankietowani, którzy nigdy nie zgłaszali zaistniałych incydentów naruszenia ciągłości tkanki skórnej
w trakcie pracy zawodowej stwierdzili, iż najczęstszym
powodem był brak czasu (38,9%), następnie brak obowiązku zgłaszania takich incydentów (33,3%), obawa
przed mającymi nastąpić badaniami i czasem oczekiwania na wyniki (16,7%) oraz zbyt duża ilość formalności podczas zgłaszania takiej sytuacji (11,1%).
Większość ankietowanych (90,7%) zadeklarowała,
że posiada dostateczną wiedzę w zakresie profilaktyki zranień, natomiast 9,3% uznało, że nie wie czy
posiada taką wiedzę, żadna badana osoba nie podała,
że nie posiada w tym zakresie żadnej wiedzy. Wiedzę
z zakresu zapobiegania zranieniom 39,3% ankietowanych na szkoleniach. Grupa licząca 25,2% jako źródło
wiedzy wskazała pielęgniarkę epidemiologiczną, natomiast 19,6% badanych zadeklarowało samodzielną
edukację. Najmniej osób objętych ankietą podało, że
informacje o zapobieganiu zranieniom pozyskuje z literatury (5,6%) oraz ulotek (2,8%). Spośród ogółu badanych 79,4% potwierdziło, iż na terenie ich zakładu
pracy przeprowadzane są szkolenia z zakresu profilaktyki zranień. Pozostali podali, że w zakładach pracy,
w których są zatrudnieni, szkolenia nie były organizowane (14,0%) lub o tym nie wiedzieli (6,5%). Ponad
połowa osób objętych badaniem (52,3%) podała, że na
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Of all the respondents, 79.4% confirmed that trainings
in injury prophylaxis are conducted in their workplace.
The remaining subjects stated that such trainings were
not organized in their workplace (14.0%) or they did not
know about it (6.5%). Over half of the subjects (52.3%)
said that the trainings in their workplaces were organized at
least once a year, while 14.0% of the respondents claimed
that such trainings take place every other year, and 13.1%
of them said that they occurred twice a year. Those polled
declared that they attend trainings concerning injury
prevention in their workplaces in great numbers (75.7%),
of which 34.6% participate in every training, 28.0% do it
often, and 13.1% do it relatively rarely. On the other hand,
24.3% of nurses revealed that they had never taken part in
such a training. Last year, 54.2% of the subjects attended
only one training in injury prevention at work. Participation
in two such trainings was confirmed by 4.7% of the studied
people, while 41.1% reported that they did not take part
in such trainings in the indicated time period. Participation
in trainings did not have a statistically significant influence
on the incidence of injuries in the group of people studied
(Mann–Whitney U test, p = 0.296262).
DISCUSSION
The actual extent of injury occurrence among the
medical personnel in our country is not fully known.
This is due to, among others, lack of surveillance of
these events through the introduction of a central
register of occupational exposures imitating EPINet
(The Exposure Prevention Information Network)
which is currently operating in the USA and similar
ones functioning in Canada, Spain, Italy, Great Britain
and Japan (8). Due to the lack of a national register,
the exact number of people who suffer from injuries is
not known. There is also no data on the occupational
groups subject to exposure and the circumstances
in which these incidents take place. The national
medical literature still lacks general studies on the
epidemiology of occupational exposure of medical
workers to injury, and the few attempts at collecting
data from the whole country are a reflection of the
situation from a decade ago (10). The majority of the
information available is individual data on particular
occupational groups, people working in a particular
healthcare institution or only one region of a country
(9,11). On the local scale, no registers of exposures are
kept for individual healthcare institutions which would
enable a reliable analysis of the situation. Only some
medical institutions carry out selective analyses of the
incidence of occupational exposures among medical
professionals (9–11).
Exposure of a medical worker to injury can be
expressed as various rates. In 2012, in France, the
number of injuries amounted to 6.3% per 100 beds
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terenie ich zakładów pracy szkolenia organizowane są
przynajmniej raz w roku, z kolei 14,0% respondentów
oświadczyło, że takie szkolenia odbywają się co dwa
lata, a 13,1%, że dwa razy w roku. Ankietowani deklarowali, iż licznie uczestniczą w szkoleniach z zakresu profilaktyki przeciw zranieniom na terenie zakładu
pracy (75,7%), z czego 34,6% bierze udział w szkoleniach zawsze, 28,0% często, a 13,1% stosunkowo
rzadko. Natomiast 24,3% pielęgniarek zaznaczyło, że
nigdy nie brało udziału w takim szkoleniu. W ostatnim roku 54,2% badanych uczestniczyło tylko w jednym szkoleniu z zakresu przeciwdziałania zranieniom
w pracy zawodowej. Obecność na dwóch takich szkoleniach potwierdziło 4,7% badanych, natomiast 41,1%
podało, że nie brało udziału w takim szkoleniu we
wskazanym okresie. Uczestnictwo w szkoleniach nie
miało statystycznie istotnego wpływu na wystąpienie
zranień w grupie ankietowanych (Test Manna-Whitneya, p = 0,296262).
DYSKUSJA
Rzeczywiste rozmiary występowania zranień
wśród personelu medycznego w naszym kraju nie są
dobrze znane. Wpływa na to między innymi brak monitorowania zdarzeń przez wprowadzenie centralnego
rejestru ekspozycji zawodowych na wzór Sieci Informacyjnej Prewencji Zdarzeń Ekspozycyjnych (EPINet
ang. The Exposure Prevention Information Network)
działającej obecnie w USA i podobnych funkcjonujących w Kanadzie, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Japonii (8). Ze względu na brak krajowego rejestru nie jest znana dokładna liczba osób, które ulegają
zranieniom. Brakuje również danych o grupach zawodowych ulegających ekspozycji oraz o okolicznościach, w jakich występują takie zdarzenia. W krajowej
literaturze medycznej nadal brakuje ogólnych opracowań z zakresu epidemiologii zawodowego narażenia
pracowników medycznych na zranienia, a nieliczne
próby zebrania danych z całego kraju przedstawiają
sytuację sprzed dekady (10). Większość dostępnych
informacji to dane jednostkowe odnoszące się do konkretnej grupy zawodowej, osób pracujących w danej
placówce ochrony zdrowia lub jednego regionu kraju
(9,11). W skali lokalnej brakuje prowadzonych rejestrów ekspozycji dla poszczególnych jednostek leczniczych, które umożliwiałyby rzetelną analizę sytuacji.
Tylko niektóre instytucje lecznicze przeprowadzają
wybiórczo analizę występowania incydentów ekspozycji zawodowych wśród pracowników medycznych
(9–11).
Narażenie pracownika medycznego na zranienie
wyrażane jest różnymi współczynnikami. W 2012 r.
we Francji liczba zranień wynosiła 6,3% na 100 łóżek
(12). W Stanach Zjednoczonych w 2015 r. współczyn-
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(12). In the United States, in 2015, the injury incident
rate amounted to 31.7 per day (13). It is difficult to
estimate the actual number of exposure events in
Poland due to, among others, the diverse methods
for preparing reports on occupational exposure. The
frequency of exposure incidents associated with injury
registered among the healthcare workers in 2003
reached the level of 0.31% (10). However, there could
have been many more such cases considering their low
reporting rate in our country (10). It is assumed that the
proportion of incidents of exposure is higher than the
one reported (9,10,14).
In the study carried out by Braczkowska B. et
al. in 1998–2006 in the Silesian province in Poland,
it was found that nurses suffered from injuries most
often (65%) and the frequency of those incidents was
0.35% (14). The incidence of exposure events among
the nurses participating in our study was significantly
higher, as it was declared by over 60% of the subjects.
Injuries were more frequent in the case of in-patient
healthcare institutions, and in them, the workers most
prone to injuries were employed in surgical units,
in which sharps are used. In a study carried out by
Szczypta A. et al. in one of the hospitals of Kraków,
a total of around 72% of all events took place in
surgical units (9). Similar results were obtained in our
study. However, a study by Garus-Pakowska A.and
Szatko F. does not confirm a significantly higher risk
of injury in surgical units in comparison with medical
assessment units (5).
On the basis of the results of analysis of the
answers provided by the subjects in this study, it was
concluded that workers with a longer work experience
were more prone to exposure. It is confirmed by the
results obtained by Garus-Pakowska A. and Szatko F.
(5). While Bilski B. et al., based on their results, found
that professional experience has significant influence
on the incidence of injuries among nurses since the
people with little experience or the ones who, in the
course of their work, have less contact with medical
sharps are more susceptible to injuries (15).
The work of a nurse also requires the application
of various types of medical equipment. This equipment
is often sharp and calls for precision and caution when
in use. In this study, the respondents declared various
circumstances which led to their injuries. The results
of our research are substantiated by studies carried
out by, among others, Bilski B. et al, who found that
injuries most often occur when the needle is being
taken off the syringe or when it is being placed into
overfilled hard-shell containers (6). In a study by
Rogowska-Szadkowska D. et al., 64% of the subjects
admitted that they sometimes put the protective cap
back on the previously used injection needle, despite
knowing the procedures in force (16). Also the studies
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nik incydentów zranień wynosił 31,7 na dzień (13).
W Polsce trudno ocenić rzeczywistą liczbę zdarzeń
ekspozycyjnych między innymi ze względu na zróżnicowany sposób sporządzania raportów dotyczących
ekspozycji zawodowych. Częstość rejestrowanych
ekspozycji związanych ze zranieniem wśród pracowników ochrony zdrowia w 2003 r. osiągnęła poziom
0,31% (10). Jednak przypadków tych mogło być zdecydowanie więcej, ze względu na ich niską zgłaszalność w naszym kraju (10). Domniemywa się, iż odsetek incydentów ekspozycji jest wyższy od zgłaszanych
(9,10,14).
W badaniach przeprowadzonych przez B. Braczkowską i wsp. w latach 1998-2006 w województwie
śląskim stwierdzono, że najczęściej zranieniom ulegają pielęgniarki (65%), a częstość tych incydentów
kształtowała się na poziomie 0,35% (14). Wśród
pielęgniarek/pielęgniarzy uczestniczących w badaniu własnym częstość zdarzeń ekspozycyjnych była
znacznie większa, gdyż deklarowało ją ponad 60%
ankietowanych. Częściej zranieniom ulegali pracownicy placówek zamkniętych, a wśród nich pracujący
na oddziałach zabiegowych, na których stosowany
jest ostry sprzęt. W badaniu przeprowadzonym przez
A. Szczyptę i wsp. w jednym z krakowskich szpitali
łącznie około 72% wszystkich zdarzeń miało miejsce
na oddziałach o charakterze zabiegowym (9). Podobne wyniki uzyskano w badaniu własnym. Natomiast
w badaniu A. Garus-Pakowskiej i F. Szatko nie potwierdzono istotnie większego ryzyka zranień na oddziałach zabiegowych w porównaniu z oddziałami zachowawczymi (5).
Na podstawie wyników analizy odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych w niniejszym badaniu
stwierdzono, że wraz z długością stażu pracy wzrastała liczba ekspozycji. Potwierdzają to wyniki uzyskane przez A. Garus-Pakowską i F. Szatko (5). Z kolei
B. Bilski i wsp. na podstawie uzyskanych wyników
stwierdzili, że doświadczenie zawodowe ma istotny
wpływ na występowanie zranień wśród pielęgniarek,
gdyż osoby z małym doświadczeniem lub te, które
w trakcie swojej pracy mają mniejszy kontakt z ostrym
sprzętem medycznym są bardziej narażone na zranienia (15).
Praca pielęgniarki wymaga również używania
wszelkiego rodzaju sprzętu medycznego. Często sprzęt
ten jest ostry i wymaga precyzji oraz ostrożności podczas posługiwania się nim. W niniejszym badaniu respondenci deklarowali różne okoliczności, w których
doszło do zranienia. Wyniki naszego badania znajdują
potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych między innymi przez B. Bilskiego, który wykazał, że do
zranień dochodzi najczęściej podczas zdejmowania
igły ze strzykawki lub umieszczania jej w przepełnionych pojemnikach twardościennych (6). W badaniu D.
377

Anna Jończyk, Anna Szczypta, Katarzyna Talaga-Ćwiertnia
conducted by Smoliński P. et al., Kowalska J. D. et al.
and Braczkowska B. et al. demonstrated that, in the
majority of the cases, needlestick injuries caused harm
and amounted to 73–89% (11,14,17). It is assumed
that around 80% of the entire occupational exposure
among nurses, physicians and other medical workers
is associated with the use of needles and other sharps
(18).
In the scientific literature, there is a concept of
sense of urgency, which is defined as a sense of pressure
to perform the delegated tasks promptly due to heavy
workload and/or nursing staff shortages (19,20). In our
study, the respondents admitted that the occurrence of
injuries was affected by psychosocial factors, among
others, haste. Also, in a survey study conducted by
Piątek A., causes of injuries cited by the respondents
were, among others, haste and tiredness, too few
workers and too many patients per nurse, as well as
inappropriate relationships between the members of the
therapeutic team, improper organization of work and
irregularities as regards the equipment of workstations
(21). Likewise, Mehrdad R. et al. concluded that there
is a significant relationship between the existence of
psychosocial factors at work (including stress) and
the exposure to injuries among the nursing staff (22).
Smith D. R. et al., in a study which encompassed 995
nurses from Japan, observed that working in a hurry
resulted in occasional non-compliance with safetyensuring procedures which, in turn, makes the subjects
much more vulnerable to punctures (odds ratio [OR] =
0.71, confidence interval 95% [CI] =0.47–1.06) (23).
It is also relevant that many incidents of injuries
among nurses are not reported. When analyzing the
results of our study, it was found that over 27% of
the respondents have never notified their supervisors
about injuries that occurred in the course of work. In
a study conducted by Rybacki M. et al. on a group
of 1138 workers in 2009–2010, it was demonstrated
that 39.7% of the subjects did not report the incident
of occupational exposure associated with a breach in
the continuity of skin tissue resulting from injury (24).
Similarly, in a study performed by Gańczak M. et al.,
82.5% of the studied people failed to report a medical
sharps injury (25). Also, Smoliński P. et al. confirmed
a large percentage of people (as many as 80%) who do
not report injuries (11).
The main reason for failure to report an incident of
injury by the nurses studied was lack of time (38.9%).
Other motivations indicated were lack of knowledge
about the necessity of reporting the situation to
appropriate services (33.3%), fear of having to undergo
testing and then see the results (16.7%) and too many
formalities during the entire procedure (11.1%). For
comparison, in a study conducted by Gańczak M.
et al., 82.5% of the subjects did not report cuts with
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Rogowskiej-Szadkowskiej i wsp. 64% badanych przyznało, że czasem zakłada ponownie nakładkę ochronną na użytą wcześniej igłę do iniekcji, pomimo znajomości obowiązujących procedur (16). Również badania przeprowadzone przez P. Smolińskiego i wsp., J. D.
Kowalską i wsp. oraz B. Braczkowską i wsp. wykazały,
że w większości przypadków zranienia powodowały
zakłucia igłami i wynosiły 73-89% (11,14,17). Uznaje
się, iż około 80% wszystkich ekspozycji zawodowych
wśród pielęgniarek, lekarzy i innych pracowników
medycznych związane jest z używaniem igieł oraz innych ostrych narzędzi medycznych (18).
W literaturze tematu funkcjonuje pojęcie „sense of
urgency”, które jest definiowane jako poczucie presji, aby
zlecone zadania wykonywać szybko z powodu dużego obciążenia pracą i/lub niedoboru personelu pielęgniarskiego
(19,20). W naszym badaniu respondenci przyznali, że na
wystąpienie zranień wpływ miały czynniki psychospołeczne m.in. pośpiech. Również w badaniu sondażowym
przeprowadzonym przez A. Piątek za przyczynę zranień
ankietowani uznali między innymi pośpiech i zmęczenie,
zbyt mało personelu oraz zbyt wielu pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę, ponadto nieprawidłowe
relacje członków zespołu terapeutycznego, niewłaściwą
organizację pracy oraz nieprawidłowości w wyposażeniu stanowisk pracy (21). (Również R. Mehrdad i wsp.
stwierdzili, że istnieje znaczący związek między obecnością czynników psychospołecznych w pracy (w tym
stresu) a narażeniem na zranienia wśród personelu pielęgniarskiego (22). D. R. Smith i wsp. w badaniu, które
objeło 995 pielęgniarek z Japonii zauważyli, że praca
w pośpiechu powodowała, iż nie zawsze stosowały się do
procedur zapewniających bezpieczeństwo i dlatego były
znacznie bardziej narażone na zakłucia (iloraz szans [OR]
= 0,71, przedział ufności 95% [CI] =0,47-1,06) (23).
Istotny jest również fakt, że wiele incydentów zranień wśród pielęgniarek nie zostało zgłoszonych. Analizując wyniki naszego badania stwierdzono, że ponad
27% ankietowanych nigdy nie zgłosiło przełożonym
zranienia w trakcie pracy. W badaniu przeprowadzonym przez M. Rybackiego w latach 2009-2010 na grupie 1138 pracowników wykazano, iż 39,7% badanych
nie zgłosiło incydentu ekspozycji zawodowej związanej z naruszeniem ciągłości tkanki skórnej powstałej
w wyniku zranienia (24). Podobnie w badaniu przeprowadzonym przez M. Gańczak i wsp. 82,5% badanych
nie zgłosiło zranienia ostrym sprzętem medycznym
(25). Także P. Smoliński i wsp. potwierdził duży odsetek osób (aż 80%), które nie zgłaszają zranień (11).
Najczęstszą przyczyną niezgłaszania incydentu
zranienia wśród badanych pielęgniarek był brak czasu
(38,9%). Jako przyczynę wskazano również brak wiedzy
o konieczności zgłaszania zaistniałej sytuacji odpowiednim służbom (33,3%), obawę przed mającymi nastąpić
badaniami i wynikami badań (16,7%) oraz zbyt dużą ilo-
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medical equipment to appropriate services involved
in the initiation of the post-exposure procedure (25).
The reason for not reporting occupational exposures
was the belief that the patient was non-infectious
(59.6%) as well as lack of time (36.5%). The results
of the research presented by Braczkowska B. et al.
demonstrated that around 78% of the subjects do not
report incidents of injury and underestimate the risk of
infection (14).
An indispensable element in reducing the number
of injuries is organizing trainings in (or outside of) the
workplace. As it is clear from our research, the vast
majority of nurses (75.7%) participate in trainings
concerning injury prevention. Rybacki M. and
Piekarska A. believe that more emphasis should be
placed on employee training in occupational exposure
and its prevention (26). As is pointed out by Gańczak
M., trainings have a great influence on the safety of
performing professional duties, and therefore, the
decrease in the number of incidents associated with
exposure. Similar conclusions were reached by GreenMcKenzie J. et al. following a survey among healthcare
workers, including nurses, in the USA (27). The metaanalysis assessing the strategies for injury prevention
while providing medical services concluded that the
organization of trainings decreases the risk of injury
occurrence by as much as 34% (28). However, as it is
clear from the study conducted by Gańczak M., 25%
of nurses and over 50% of physicians in surgical units
have never participated in trainings in the course of
their professional career (18). We obtained similar
results in our study, as 24.3% of nurses have never
taken part in a training.
The results of studies obtained certainly do not
exhaust the topic associated with the occurrence of
injuries among nurses who are particularly susceptible
to perils in the course of performing their professional
duties. However, they do point to a need to create
a national surveillance tool that would monitor
occupational exposure among medical workers.
CONCLUSIONS
1. Nurses are still subject to injuries in the course of

their professional work.

2. Not every injury is reported by the person exposed.
3. Work experience determines the incidence of

injuries among nurses. The greater the work
experience, the more frequent the injuries in the
professional work.
4. The instrument that causes injuries most often is
the needle.
5. Fatigue and haste at work are the main factors of
the professional exposure of nurses.
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ścią formalności podczas trwania całej procedury (11,1%).
Dla porównania w badaniach przeprowadzonych przez
M. Gańczak i wsp. 82,5% badanych nie zgłosiło faktu
skaleczenia sprzętem medycznym odpowiednim służbom zajmującym się wszczęciem procedury poekspozycyjnej (25). Za przyczynę braku zgłoszenia wystąpienia
ekspozycji zawodowej było przekonanie o niezakaźności
pacjenta (59,6%), a także brak czasu (36,5%). Wyniki badania przedstawione przez B. Braczkowską i wsp. wykazały, że około 78% badanych nie zgłasza incydentów zranienia i bagatelizuje ryzyko wystąpienia zakażenia (14).
Nieodzownym elementem w zmniejszeniu liczby zranień jest organizowanie szkoleń w zakładach pracy lub też
poza nimi. Jak wynika z naszego badania zdecydowana
większość pielęgniarek (75,7%) bierze udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki zranień. M. Rybacki i A. Piekarska uważają, że na szkolenia pracowników w zakresie
ekspozycji zawodowej i jej zapobieganiu powinien być
położony większy nacisk (26). Jak wskazuje M. Gańczak
szkolenia w znaczny sposób wpływają na bezpieczeństwo wykonywania obowiązków zawodowych, przez co
zmniejsza się liczba incydentów związanych z ekspozycją. Do podobnych wniosków doszła J. Green-McKenzie z zespołem ankietując pracowników służby zdrowia,
w tym pielęgniarki, w USA (27). W metaanalizie oceniającej strategie zapobiegania urazom w czasie świadczenia
opieki medycznej stwierdzono, że organizowanie szkoleń
zmniejsza ryzyko wystąpienia zranień nawet o 34% (28).
Jednak jak wynika z przeprowadzonego przez M. Gańczak
badania 25% pielęgniarek i ponad 50% lekarzy oddziałów zabiegowych nie uczestniczyło nigdy w szkoleniach
w trakcie trwania swojej pracy zawodowej (18). Podobne
wyniki uzyskano w naszym badaniu, ponieważ 24,3% pielęgniarek nigdy nie wzięło udziału w szkoleniu.
Otrzymane wyniki badań niewątpliwie nie wyczerpują tematu związanego z występowaniem zranień wśród
pielęgniarek, które w sposób szczególny narażone są na
niebezpieczeństwo w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Wskazują jednak na potrzebę
utworzenia ogólnopolskiego narzędzia monitorującego
ekspozycję zawodową pracowników medycznych.
WNIOSKI
1. Pielęgniarki nadal ulegają zranieniom w trakcie
2.
3.

4.
5.

pracy zawodowej.
Nie każde zranienie jest zgłaszane przez osobę
eksponowaną.
Staż pracy determinuje częstość występowania
zranień pielęgniarek. Im dłuższy staż pracy, tym
częściej występują zranienia w pracy zawodowej.
Najczęstszym sprzętem powodującym zranienia
jest igła.
Zmęczenie i pośpiech w pracy stanowią główne
czynniki zranień.
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Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
REFERENCES - should be limited only to the items
mentioned in the text and directly related to the topic of
the work - no more than 30 items. References should
be arranged in order of their citation. When quoting
the publication in the text only the serial number of it
should be given in parentheses. The publications cited
in tables or figure legend should be included in the
references and should be numbered after the citations
in the text.
Work accepted for publication but not yet published,
should be marked as “in press”; authors should obtain
written permission to cite such a position, as well as
confirmation that the work cited has been accepted for
publication.
When listing the references following sequence should
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their
names. If the number of authors does not exceed three,
list all authors, if more than three, list the first three
authors followed by et al.;
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the
author(s) chapter title, book title, name and initials of
the editor, place of publication, publisher and year of
publication and page number(s) of the cited chapter.
EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis
in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.
Items without the author: should be cited as
anonymous or editorial. For example: Cancer in South
Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.
Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the
author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of
infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996:
page(s).
2. Material published by institution: World Health
Organization / United Nations Children’s Fund.
State of the world’s vaccines and immunization.
Geneva: WHO, 1996: page(s).
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WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać
krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się
logicznie z celami pracy przedstawionymi we wstępie.
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikających z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera ekonomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie
należy we wnioskach zamieszczać wyników!
PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w kolejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennictwa. Należy również podać pozycje cytowane w tabelach lub w legendzie rycin.
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepublikowane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; autorzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca
została zaakceptowana do druku.
W wykazie piśmiennictwa należy zachować następującą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion.
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów
jest więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.).
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) należy podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbiorowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redaktora,
miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz strony
od – do cytowanego rozdziału.
PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Pertussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial].
S Afr Med J 1994;84:15.

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

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

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