Przegląd Epidemiologiczny
Epidemiological Review
QUARTERLY
JOURNAL OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
-NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
AND THE POLISH SOCIETY OF EPIDEMIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES
Index Copernicus 9 pkt										MNiSW 12 pkt

VOLUME 70

2016

No 4

CONTENTS
Full text: www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl

PROBLEMS OF INFECTIONS
PROBLEMY ZAKAŻEŃ
K Bandoła, M Koperny, M Seweryn, J Żak, M M Bała: The Lyme disease as the increasing
health problem in Małopolskie voivodeship compared with Poland in 1998-2014 /
Borelioza jako narastający problem zdrowotny w województwie małopolskim
na tle Polski w latach 1998-2014 .........................................................................................................529
A Berkan-Kawińska, A Piekarska, E Koślińska-Berkan, Z Deroń, M Jabłkowski, K Wójcik:
Epidemiology of hepatitis C virus infections in Łódzkie voivodeship /
Epidemiologia zakażeń HCV w województwie łódzkim ....................................................................539
E Abramczuk, A Częścik, K Pancer, W Gut: Problem of rubella in Poland
after compensatory outbreak in 2013 /
Problem różyczki w Polsce po epidemii wyrównawczej w 2013 roku.................................................549
R Cieślik-Tarkota, Z Lorenc, M Albertyńska, B Rozwadowska, K P Jasik, U Mendera-Bozek:
The epidemiological situation of chickenpox in the Silesian voivodeship
in the years 2011-2015 in view of data of the situation in Poland /
Sytuacja epidemiologiczna ospy wietrznej na terenie województwa śląskiego
w latach 2011-2015 w świetle danych dotyczących sytuacji w Polsce ...............................................555
K Korzeniewski: Prevalence of intestinal parasitic infections in the population
of Central Asia on the example of inhabitants of Eastern Afghanistan /
Rozpowszechnienie zarażeń pasożytami jelitowymi w populacji
Azji Centralnej na przykładzie mieszkańców wschodniego Afganistanu ...........................................563
D Kozłowska, H Myśliwiec, P Kiluk, A Baran, A J Milewska, I Flisiak: Clinical and epidemiological
assessment of patients hospitalized for primary and recurrent erysipelas
/ Ocena kliniczna i epidemiologiczna pacjentów hospitalizowanych
z powodu róży pierwotnej i nawrotowej ..............................................................................................575
A B Serwin, M Unemo: Late-stage parenchymatous neurosyphilis presenting as general
paresis of insane, Poland – case report / Kiła późna miąższowa
układu nerwowego pod postacią porażenia postępującego – opis przypadku .....................................585
L Kępa, B Oczko-Grzesik, W Stolarz, A Boroń-Kaczmarska: Cerebrospinal fluid ferritin
concentration in patients with purulent, bacterial meningitis – own observations /
Stężenie ferrytyny w płynie mózgowo-rdzeniowym chorych z ropnymi,
bakteryjnymi zapaleniami opon mózgu - obserwacje własne...............................................................593

PUBLIC HEALTH
ZDROWIE PUBLICZNE
E Kocur, B Śliwa-Rak, S Grosicki: Analysis of occupational exposures to blood registered
in the General Hospital in Zabrze in the years 2006-2015 / Analiza ekspozycji
zawodowych na krew zarejestrowanych w Szpitalu Miejskim w Zabrzu w latach 2006-2015...........603
P J Zawadzki, B Starościak, W Baltaza, M Dybicz, K Pionkowski, W Pawłowski, M Kłyś,
L Chomicz:The threats for human health induced by food pests of Plodia interpunctella
as reservoirs of infectious microbiota / Zagrożenia zdrowia człowieka indukowane
przez szkodniki żywności Plodia interpunctella jako rezerwuary infekcyjnych microbiota ..............617
D Rabczenko, B Wojtyniak, M Kuchcik, W Szymalski, W Seroka, E Żmudzka: Association between
high temperaturę and mortality of Warsaw inhabitants, 2008-2013 / Związek umieralności
mieszkańców Warszawy z wysoką temperaturą powietrza, w latach 2008-2013.................................629
Z Kułaga, A Grajda, B Gurzkowska, M Wojtyło, M Góźdź, M Litwin: The prevalence of overweight
and obesity among Polish school-aged children and adolescents / Częstość występowania
nadwagi i otyłości wśród polskich dzieci i młodzieży w wieku szkolnym .........................................641
K Kolasa, E Borek: Patient registries as a new quality measurement and method
the assessment of the treatment effectiveness / Rejestry medyczne jako nowa jakość
i metoda badania efektywności leczenia ..............................................................................................653
M Wróbel-Harmas, K Rachuta: Women’s status in the Polish society in light of legal
regulations till year 2015 / Sytuacja kobiet w polskim społeczeństwie z punktu widzenia
obowiązującego prawa do roku 2015 ...................................................................................................665
List of reviewers in 2016 / Wykaz recenzentów w 2016 roku...........................................................................677
INSTRUCTION FOR AUTHORS / INSTRUKCJA DLA AUTORÓW........................................................... 679
CORRECTIONS / ERRATA............................................................................................................................. 574

Problems of infections / Problemy zakażeń

PRZEGL EPIDEMIOL 2016;70(4): 529-538

Katarzyna Bandoła1, Magdalena Koperny2, Michał Seweryn3, Jacek Żak2, Małgorzata M. Bała4

THE LYME DISEASE AS THE INCREASING HEALTH PROBLEM
IN MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP COMPARED WITH POLAND IN 1998-2014
BORELIOZA JAKO NARASTAJĄCY PROBLEM ZDROWOTNY
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NA TLE POLSKI W LATACH 1998-2014
Poviat Sanitary- Epidemiological Station in Proszowice
Voivodeship Sanitary - Epidemiological Station in Kraków
Jagiellonian University Medical College
3
The Institute of Public Health
4
Department of Hygiene and Dietetics
1

2

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach
2
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
3
Instytut Zdrowia Publicznego
4
Zakład Higieny i Dietetyki

1

ABSTRACT
OBJECTIVE. Lyme disease is one of the most known tick borne diseases in Poland caused by spirochetes
of the genus Borrelia burgdorferi. Most cases of Lyme disease are diagnosed in the northeastern Poland and
the south of Poland, in Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie voivodeship. The aim of the study was to evaluate
epidemiological data of Lyme disease in Małopolskie voivodeship and other voivodeships in Poland and
frequency analysis of the Lyme disease as an occupational disease.
METHODS. The authors analyzed prevalence from 1998 to 2014. Incidence of the Lyme disease was evaluated
through review data from „Choroby zakaźne i zatrucia” Bulletin and Lyme disease as an occupational disease
obtained data from the Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź.
RESULTS. It is estimated that the number of Lyme disease cases in Poland increased 18 times between 1998
and 2014 year (2,0 to 36 per 100,000 population), in the same period it was over 35 times of sudden rise in Lyme
disease incidence in Małopolskie voivodeship. In years 2005-2014 the number of cases of Lyme disease as an
occupational disease fluctuated with a slight upward trend both in Poland and Małopolskie voivoideship.
CONCLUSION. In Poland number of reported cases is systematically increasing. Podlaskie and WarmińskoMazurskie voivodeships are areas of high prevalence. Exponential increase in the number of cases is observed
in southern Poland, especially in Małopolskie voivodeship from 2013.
Key words: Lyme borreliosis, incidence, Małopolskie voivodeship, Poland
STRESZCZENIE
WSTĘP. Borelioza jest najczęściej występującą w Polsce chorobą odkleszczową, wywoływaną przez krętki
z rodzaju Borrelia burgdorferi. Najwięcej zachorowań na boreliozę jest rozpoznawanych na terenie północnowschodniej części Polski a także na południu w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim.
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej boreliozy w Małopolsce w porównaniu do
sytuacji w Polsce w latach 1998-2014 oraz analiza częstości stwierdzania boreliozy jako choroby zawodowej.
MATERIAŁ I METODY. Sytuację epidemiologiczną boreliozy w Małopolsce i w Polsce oceniono na
podstawie danych zgromadzonych przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
oraz z biuletynu NIZP-PZH „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” a także danych uzyskanych z Instytutu
Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi w zakresie chorób zawodowych.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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WYNIKI. W latach 1998-2014 zapadalność na boreliozę w Polsce wzrosła 18 razy (2,0 vs 36,1/100 tys.), w tym
samym okresie w Małopolsce zanotowano ponad 35-krotny wzrost zapadalności (1,5 vs 53,4/100 tys.). Liczba
zachorowań na boreliozę jako chorobę zawodową zarówno w Polsce i Małopolsce w latach 2005-2014 ulegała
wahaniom z niewielką tendencją wzrostową.
WNIOSKI. Zapadalność na boreliozę w Polsce systematycznie wzrasta, a województwa podlaskie i warmińskomazurskie wciąż pozostają obszarem o najwyżej zachorowalności, jednak od 2013 r. gwałtowny wzrost liczby
przypadków obserwuje się w południowej Polsce, w tym szczególnie w Małopolsce.
Słowa kluczowe: borelioza z Lyme, zapadalność, Małopolska, Polska
INTRODUCTION

WSTĘP

Lyme disease is the most spread tickborne diseases
in Poland and in Europe. It is multiorgan bacterial
diseases caused by spirochetes of the genus Borrelia
burgdorferi sensu lato which are transmitted by the
Ixodes ricinus. Wild and home animals are a reservoir
of the micro-organism - mainly rodents, small
mammals and birds (2). Infection is a result of biting
by the tick which is a carrier of the bacterium Borrelia.
Examinations show that the percentage of the ticks
being carriers of the Borrelia bacterium can amount
on average to 8.8% (on the area of the Nadbużański
Landscape Park (3), 26.4-29.6 % (in surroundings of
lakes by Szczecin) (4), up to even 31% (forest areas of
Warsaw) (5).
Borreliosis isn’t simple illness for diagnosing,
because of the polymorphism of the clinical picture and
her non-specific manifestations. According to guidelines
of the Polish Society of Epidemiology and Physicians
of Infectious Diseases the diagnosis is based on stating
clinical symptoms as well as the clinical pathology (1).
In the first staging disease, usually after about 1-3 weeks
from biting a characteristic skin change called wandering
erythema appears, however it isn’t appearing at all
patients. Illness can manifest itself also with the pruritus
of the skin and the lymphadenopathy in surroundings
of the change. General manifestations rarely appear in
this stage for example headache, fever, muscle-articular
pains. In case of not-taking the treatment, in next stages
of the Lyme disease manifestations can appear on the
part of the nervous system, the cardiovascular system,
the digestive system or also a bone-skeletal arrangement
(1). At the patient it is possible to perform serologic
examinations which are characterized two with stepby-step process (6,7,8). The patients can be tasted for
presence of anti B. burgdorferi IgM and IgG antibodies
with ELISA test and in case of the positive or uncertain
result the second examination is performed with method
Western blot (1,6).
One should remember that pricking by the tick
isn’t tantamount to infection with the Borrelia and the
percentage of infection much depends on the area, in
addition to the risk of falling ill with the Lyme disease
is gaining averages < 1% (1). At present it is possible

Borelioza z Lyme jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą odkleszczową w Polsce i Europie. Jest to
wielonarządowa choroba bakteryjna wywołana przez
krętki Borrelia burgdorferi sensu lato, które przenoszone są przez kleszcze z rodzaju Ixodes (1). Rezerwuarem drobnoustroju są dzikie i domowe zwierzęta
– głównie gryzonie, drobne ssaki oraz ptaki (2). Do
zakażenia tym krętkiem dochodzi w wyniku ukąszenia
przez kleszcza będącego jego nosicielem. Jak wskazują badania, odsetek kleszczy będących nosicielami
bakterii Borrelia może wynosić średnio 8,8% (na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (3), 26,429,6% (w okolicach jezior Szczecina) (4), do nawet
31% (obszary leśnie Warszawy) (5).
Borelioza nie jest chorobą łatwą do zdiagnozowania, ze względu na polimorfizm obrazu klinicznego oraz jej nieswoiste objawy. Zgodnie z wytycznymi
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy
Chorób Zakaźnych rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu objawów klinicznych jak i diagnostyce laboratoryjnej (1). W pierwszym stadium choroby, zwykle po około 1-3 tygodniach od ukłucia pojawia się
charakterystyczna zmiana skórna zwana rumieniem
wędrującym, jednakże nie występuje on u wszystkich
pacjentów. Choroba może objawiać się też świądem
skóry i powiększeniem węzłów chłonnych w okolicy zmiany. Rzadko w stadium tym występują objawy ogólne, takie jak ból głowy, gorączka, bóle mięśniowo-stawowe. W przypadku niepodjęcia leczenia,
w kolejnych stadiach boreliozy mogą wystąpić objawy
ze strony układu nerwowego, układu krążenia, układu
pokarmowego czy też układu kostno-szkieletowego
(1). U pacjenta można wykonać badania serologiczne,
które charakteryzują się dwuetapowym protokołem
postępowania (6,7,8). Wstępnie wykonywane są badania immunoenzymatyczne, wskazujące na obecność
lub brak swoistych przeciwciał IgM lub IgG. W przypadku dodatniego lub niepewnego wyniku wykonuje
się drugie badanie metodą Western blot (1,6).
Należy pamiętać, iż ukłucie przez kleszcza nie
jest jednoznaczne z zakażeniem boreliozą, a odsetek
zakażeń znacznie waha się w zależności od terenu,
przy czym średnie ryzyko zachorowania na boreliozę
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to perform tick examination in order to check whether
he or she is a carrier of pathogens exists, however one
should emphasize that according to the recommendation
of the National Chamber of Laboratory Diagnosticians
it isn’t diagnostic method (9,10).
Borreliosis from Lyme is present at territory of the
northern hemisphere, as well as in Australia. Northeast areas of the United States of America, Centre
Europe, Scandinavia and Russia are areas, in which the
most cases of the Lyme disease are being registered
(11). In Poland, similarly as in remaining part of
Europe, from year to year a growing number of falling
ill with the Lyme disease is being observed (12,13).
The area of entire Poland is recognized as an endemic
territory which means that the ticks being carriers of
spirochetes of the genus Borrelia kind are current in
the entire country (9,14).
The Lyme disease is in a list of occupational
diseases announced by the Prime Minister (15). The
occupational disease according to The Labour Code
(Art. 235) is caused by the effects of factors harmful to
health which are found in a workplace or the way the job
is performed, regarded as occupational diseases (16).
In the face of the lack of the available vaccine
against the Lyme disease educational and communitybased programs play a key role in preventing disease and
biting (wearing appropriate clothes, applying repellents)
and adequate proceedings in case of biting (1).
The Lyme disease from Lyme is also in a list of
infectious diseases and infection with reference to the
above is subject to compulsory reporting based on the
enclosure 1 to the Act of 5 December 2008 on preventing
and combating infections and infectious diseases among
people (Dziennik Ustaw 2013, item 947 with subsequent
amendments) (17). The obligation of registration of the
Lyme disease exists from 1996 but because of changes
in the administrative division in country, comparing the
number of falling ill, it is possible from 1998 and this year
was accepted as bottom border for analysis.

wynosi <1% (1). Obecnie istnieje możliwość wykonania badania kleszcza w celu sprawdzenia, czy jest on
nosicielem patogenów, jednakże należy podkreślić, że
według rekomendacji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych nie jest to metoda diagnostyczna (9,10).
Borelioza z Lyme jest obecna na terytorium półkuli północnej, a także w Australii. Rejonami, w których
notuje się najwięcej przypadków boreliozy są północno-wschodnie tereny Stanów Zjednoczonych Ameryki, Europa Środkowa, Skandynawia oraz Rosja (11).
W Polsce, podobnie jak w pozostałej części Europy,
z roku na rok obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań
na boreliozę (12,13). Obszar całej Polski uznawany
jest za terytorium endemiczne, co oznacza, że kleszcze będące nosicielami krętków z rodzaju Borrelia są
obecne na terenie całego kraju (9,14).
Borelioza znajduje się w wykazie chorób zawodowych ogłaszanym przez Prezesa Rady Ministrów (15).
Za chorobę zawodową według Kodeksu pracy (art.
2351) uznaje się chorobę spowodowaną działaniem
czynników szkodliwych dla zdrowia występujących
w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy, określoną w wykazie chorób zawodowych (16).
Wobec braku dostępnej szczepionki przeciw boreliozie, podstawą profilaktyki boreliozy jest edukacja
w zakresie stosowania środków ochronnych (noszenie
właściwej odzieży, stosowanie repelentów) oraz właściwe postępowanie w przypadku ukłucia (1).
Borelioza z Lyme znajduje się również w wykazie
chorób zakaźnych i zakażeń i w związku z powyższym
podlega obowiązkowemu zgłaszaniu na podstawie załącznika nr 1 do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947 z późn. zm.)
(17). Obowiązek rejestracji boreliozy istnieje od 1996
r., jednakże ze względu na zmiany w podziale administracyjnym kraju, porównanie liczby zachorowań
możliwe jest od roku 1998 i ten rok jako dolną granicę
przyjęto do analizy.

PURPOSE OF THE WORK

CEL PRACY

An evaluation of the epidemiological Lyme disease
situation is a purpose of the work in Małopolskie
voivodeship in comparing to the situation in Poland in
1998-2014 years but also frequency analysis of stating
the Lyme disease as occupational disease.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej boreliozy w Małopolsce w porównaniu do sytuacji
w Polsce w latach 1998-2014 a także analiza częstości
stwierdzania boreliozy jako choroby zawodowej.

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁY I METODY

Figures about cases of falling ill with the Lyme
disease handed over to Małopolskie voivodeship
State Sanitary Inspector (MPWIS) by 19 Poviat
State Sanitary Inspectorates (PPIS) from the area of
Małopolskie voivodeship. Based on the register of

Analizie poddano dane liczbowe o przypadkach
zachorowań na boreliozę przekazane Małopolskiemu
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu (MPWIS) przez 19 Państwowych Powiatowych
Inspektorów Sanitarnych (PPIS) z terenu województwa
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reports of the Lyme disease they studied the trends
of the incidence of the Lyme disease in Małopolskie
Voivoideship comparing to remaining voivodeships.
Data from Poland is available in Reports about falling
ill with infectious diseases, infection and poisonings
in Poland prepared by the National Institute of Public
Health – National Institute of Hygiene.
Moreover, in analysis it was taken into account
a number of cases of the Lyme disease which were
stated as the occupational disease. Data from the
voivoidship was taken from reports of Małopolski
Voivoidship State Sanitary Inspector and from the
Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź.

małopolskiego. Na podstawie rejestru zgłoszeń boreliozy dokonano analizy trendów zachorowalności w Małopolsce w porównaniu do pozostałych województw.
Dane z Polski zaczerpnięto ze Sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach
w Polsce przygotowywanych przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.
Ponadto w analizie uwzględniono liczbę przypadków boreliozy stwierdzonej jako choroba zawodowa.
Dane z województwa zaczerpnięto z raportów Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego oraz z Instytutu Medycyny Pracy im. prof.
dra J. Nofera w Łodzi.

RESULTS

WYNIKI

In Małopolskie voivodeship the incidence of
the Lyme disease in 2013-2014 years considerably
grew reaching exceeding level from 50 to 100 000
of residents. (54.1 in 2013, 53.4 in 2014). A sudden
increase of the incidence in Małopolskie voivodeship
took place in 2013. Analysing the incidence in Poland
one should state that the highest growth of this
indicator took place in Małopolskie voivodeship. The
upturn is being observed from the beginning of the
registration. (Fig. 1). In years from 1998 to 2014 the
incidence of the Lyme disease in Poland grew 18-times
(from 2.0 to 36.1 per 100 000 population), in the same
period beyond the 35-times height incidences were
written down in Małopolskie voivodeship (from 1.5
to 53.4/100 000) (Fig. 2). A high incidence in Poland
is being taken down in voivodeships: Podlaskie,
Warmińsko-mazurskie, Śląskie, Małopolskie and
Podkarpackie. (Fig. 3).

W województwie małopolskim zapadalność na
boreliozę w latach 2013-2014 znacząco wzrosła osiągając poziom przekraczający 50 na 100 000 mieszkańców. (54,1 w 2013 r., 53,4 w 2014 r.). Gwałtowny
wzrost zapadalności w Małopolsce nastąpił w 2013 r.
Analizując zapadalność w Polsce należy stwierdzić,
że najwyższy wzrost tego wskaźnika miał miejsce
w województwie małopolskim. Tendencję wzrostową obserwuje się od początku rejestracji. (Ryc. 1).
W latach od 1998 do 2014 zapadalność na boreliozę
w Polsce wzrosła 18-krotnie (z 2,0 do 36,1/100 tys.),
w tym samym okresie w Małopolsce zanotowano ponad 35-krotny wzrost zapadalności (z 1,5 do 53,4/100
tys.). (Ryc. 2) Najwyższą zapadalność w Polsce notuje
się w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. (Ryc. 3)
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Analysing the period in which the big increase of
falling ill appeared it is possible to observe the meaning
difference in first years of the registration between
the incidence in Podlaskie voivodeship which led
the way in statistics with remaining areas of Poland.
The incidence in warmińsko-mazurskie voivoidship
in 1998 was almost 9-times lower, in podkarpackie
21-times lower, in Małopolskie voivodeship 19,6 times lower than in Podlaskie voivodeship. In 2002 the
incidence in warmińsko-mazurskie voivodeship was
only 1.8 - times lower, in podkarpackie 4-times lower,
and in Małopolskie voivodeship 4.6 - times lower than
in Podlaskie. In consecutive years such great dynamics
of changes weren’t already recorded and in 2014 year
the incidence in Warmińsko-mazurskie voivodeship
was 1.7 - times lower, in podkarpackie voivoidship 2.2
- times lower, and in małopolskie 2-times lower than in
podlaskie. (Fig. 4).

Analizując okres, w którym wystąpił największy
wzrost zachorowań można było obserwować w pierwszych latach rejestracji znaczącą różnicę pomiędzy zapadalnością w województwie podlaskim, które przodowało w statystykach a pozostałymi rejonami Polski.
Zapadalność w województwie warmińsko-mazurskim
w 1998 r. była prawie 9-krotnie niższa, w podkarpackim 21-krotnie niższa, a w małopolskim 19,6-krotnie
niższa niż w województwie podlaskim. W 2002 r. zapadalność w województwie warmińsko-mazurskim była
już tylko 1,8-krotnie niższa, w województwie podkarpackim 4-krotnie niższa, a w małopolskim 4,6-krotnie
niższa niż w podlaskim. W kolejnych latach nie odnotowano już tak dużej dynamiki zmian i w 2014 r. zapadalność w województwie warmińsko-mazurskim była
1,7-krotnie niższa, w województwie podkarpackim
2,2-krotnie niższa, a w małopolskim 2-krotnie niższa
niż w podlaskim. (Ryc. 4).

Ryc. 2 Zapadalność na boreliozę w Małopolsce i w Polsce w latach 1998-2014
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Fig. 4. Morbidity of Lyme disease in Poland and by voivodeship with highest incidence
1998-2014
Fig. 4. Morbidity of Lyme disease in Poland and by voivodeship with highest incidence 1998-2014
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Problem of the risk infection by spirochetes
of the genus Borrelia burgdorferi often appears
among employees of the forest administration region
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Problem narażenia na ryzyko zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi występuje często wśród pracowników leśnictwa i rolników (14). Od kilku lat na
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and farmers (14). For a few years in Małopolskie
voivodeship on the top of identified occupational
diseases in terms of the number of falling ill are
infectious diseases or parasitic among which top one
spot the Lyme disease is filling. The number of cases of
falling ill in Poland in 2005-2014 years hesitates with
the slight tendency of growth and the same trend is
observing in Małopolskie voivodeship (Table 1).

pierwszym miejscu wśród zidentyfikowanych chorób zawodowych, pod względem liczby zachorowań
w Małopolsce, znajdują się choroby zakaźne lub pasożytnicze, wśród których również pierwsze miejsce
zajmuje borelioza. Liczba przypadków zachorowań
w Polsce w latach 2005-2014 ulegała wahaniom z niewielką tendencją wzrostową i taki sam trend obserwuje
się w Małopolsce (Tab. I).

Table. I. The number of cases of Lyme disease as an
occupational infectious disease in the years 20052014 in Poland exposing data from Lesser Poland
Tabela. I. Liczba zachorowań na boreliozę jako zawodową
chorobę zakaźną w latach 2005-2014 w Polsce
z wyeksponowaniem danych z Małopolski

DYSKUSJA

Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Polska
615
603
671
956
888
729
649
705
590
660

Małopolska
20
26
39
37
36
45
29
29
29
36

DISCUSSION
In spite of improvement and popularizing the
prevention and the diagnostics of the Lyme disease,
this illness is one of more universal zoonoses appearing
in Poland still. In Epidemiological Review in 1997 it is
possible to read about increasing problems of the Lyme
disease in Poland and it shows that Europe is recognised
as endemic area. Since then a considerable increase
of falling ill is being still observed. From year 1996
the reporting duty and register of falling ill has being
conducted and we can assess the information about the
epidemiological situation of appearing the Lyme disease
in voivodeships in Poland. Conducted analysis is pointing
and confirming previous outcomes of published data, that
areas, where the highest reported incidence are Podlaskie,
Warmińsko - mazurskie and Śląskie voivodeships (18).
Rapid and sharp increase of Lyme disease cases - close
36-times more in 2014 compared with 1998 - they
observed in Małopolskie voivodeship. But, one should
take restrictions of analysis into account, because they
considered reports of cases to MPWIS and PPIS rather
than clinical cases. With reference to the above presented
data can be inflated, because not every serologic positive
result is deciding about appearing of Lyme disease. It
results from the high sensitivity of the test ELISA, however
for lower specificity character which gives untruthfully
positive results. About phenomenon of overreporting

Pomimo poprawy i upowszechnienia profilaktyki
oraz diagnostyki boreliozy, choroba ta jest wciąż jedną
z powszechniejszych zoonoz występujących na terenie
Polski. Już w 1997 r. w Przeglądzie Epidemiologicznym można było przeczytać o narastającym problemie
boreliozy w Polsce oraz wskazaniu, iż Europa uznawana jest za obszar endemiczny. Od tego czasu wciąż
obserwuje się znaczący wzrost zachorowań. Choć
obowiązek zgłaszania zachorowań oraz rejestr prowadzony jest dopiero od 1996 r., to ostatnie 17 lat pozwala na ocenę sytuacji epidemiologicznej występowania
boreliozy na terenie Polski oraz poszczególnych województw. Przeprowadzona analiza wskazuje i potwierdza wcześniejsze wyniki opublikowanych danych, że
terenami, gdzie występuje najwyższa raportowana zachorowalność są województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz śląskie (18). Gwałtowny i skokowy
wzrost zachorowań - blisko 36-krotnie więcej w 2014
r. w porównaniu do 1998 r. - zaobserwowano głównie
w województwie małopolskim. Jednakże, należy mieć
na uwadze ograniczenia analizy, gdyż uwzględniono
w niej zgłoszenia przypadków do MPWIS i PPIS, a nie
przypadki kliniczne. W związku z powyższym przedstawione dane mogą być zawyżone, gdyż nie każdy
dodatni wynik serologiczny stanowi o występowaniu
boreliozy. Wynika to z wysokiej czułości testu ELISA,
natomiast mniejszej swoistości, co skutkuje otrzymywaniem wyników fałszywie dodatnich. O zjawisku
nadraportowania i naddiagnozowania wspomina Czupryna i wsp. w publikacji analizującej przypadki boreliozy w woj. podlaskim (18). Ponadto jak podkreśla
również Czupryna i wsp. Państwowa Inspekcja Sanitarna rejestruje wszystkie przypadki boreliozy zarówno „aktywnej”, jak i przebytej (nieaktywnej), co może
skutkować wyższymi rejestrowanymi wskaźnikami
(18).
Przyczyn wzrostu zachorowań jest wiele. Przypuszcza się, że jednym z powodów może być wzrost
liczby kleszczy w okresach, kiedy zima była łagodna,
a ponadto wzrost ich liczby nie tylko w lasach, ale także na terenach zielonych miejskich np. parkach (14),
jak również wydłużanie się okresu ich żerowania oraz
zmiany klimatyczne (19). Ponadto udowodniono zależność pomiędzy liczbą kleszczy a liczbą żołędzi,
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and overdiagnosing Czupryna et al. mentions in their
publication analyzing cases of Lyme disease in podlaskie
voivoidship (18). According to Czupryna et al. The State
Sanitary Inspection is registering all cases of the Lyme
disease both “active” as well as got over (nonactive) what
can be the result of higher registered indicators (18).
The causes of the growth of falling ill is a lot of, they
suppose that one of the cause of high number of the ticks
is period when the winter is mild not only in forests, but
also on the urban green belt, parks (14), as well as growing
period of their eating and climate change (19). It was
proved that there is a relation between the number of the
ticks and the number of acorns which small rodents being
breadwinners of the ticks next are feeding (20). Apart
from mentioned causes integrated with the environment
of living arachnids, to the increase of tickborne diseases
and Lyme disease, the influence have also social and
economic changes. Among socioeconomic main causes
we can point out the popularization of active forms of
spending the free time and the phenomenon of gathering
fruits in the forest in order to earn, it is universally
practised among senior citizens and pensioners (21). The
high number of registered cases of the Lyme disease also
it is possible because of the efficiency improvement of
illness in diagnostics (18,19,21).
At the same time a diagnostic testing developed
towards to detection of the Lyme disease, and doctors
are more and more often able quickly to diagnose this
illness. Moreover an increase in the awareness of the
society is important, which more and more often after
trips, walks in green areas examines their body and in
case of stinging by the tick sees the doctor (14).
The high indicator of falling ill is watching in entire
Europe with certain endemic areas (12). Among our
neighbours a diversified average indicator of falling
ill per 100 000 population is appearing and in Czech
Republic the average incidence is 29, in Germany and
in Lithuania 25, Slovakia 18,9. The highest average
incidence is in Sweden (464/100 000/year), and the
lowest in Italy (0.001/100 000/year), however in Europe
is 56,31/100 000 (11, 13). In the area of the United
States this indicator is hesitating from 30 to 300 per 100
000 of residents with the tendency to grow up mainly
on the eastern coast between north Virginia, north New
England and Minnesota and Wisconsin (22).
It is worthwhile paying attention to the structure
of the population, in which they noticed of falling ill.
The Lyme disease is a serious health problem also in
the context of occupational diseases especially among
foresters and farmers. Moreover, it is observed general
decrease number of occupational diseases on the other
hand they observe a growth of confirmed cases of Lyme
disease as occupational diseases (14). The Lyme disease
is one of most often diagnosed as infectious diseases as
occupational disease (23,24). Generally, in last 10 years
the number of Lyme disease incidents as occupational
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którymi żywią się małe gryzonie będące z kolei żywicielami kleszczy (20). Poza przytoczonymi przyczynami związanymi ze środowiskiem bytowania
pajęczaków, na wzrost zapadalności na choroby odkleszczowe, w tym boreliozę, wpływ mają także zmiany
społeczne i ekonomiczne. Wśród głównych przyczyn
społeczno-ekonomicznych wyróżnić można przede
wszystkim popularyzację aktywnych form spędzania
wolnego czasu oraz zjawisko zbierania owoców runa
leśnego w celach zarobkowych, powszechne szczególnie wśród emerytów i rencistów (21). Wzrost liczby
zarejestrowanych przypadków boreliozy przypisać
również można poprawie efektywności w zakresie diagnostyki choroby (18,19, 21).
Równocześnie rozwinęła się diagnostyka w kierunku wykrywania boreliozy, a lekarze coraz częściej
potrafią szybko rozpoznać tę chorobę. Ważne jest ponadto upowszechnienie wiedzy o boreliozie, i w przypadku ukłucia przez kleszcza zgłaszanie się do lekarza
(14).
Wysoki wskaźnik zachorowań obserwuje się w całej Europie, z pewnymi obszarami endemicznymi (22).
Wśród naszych sąsiadów występuje zróżnicowany
średni wskaźnik zachorowań na 100 000, i w Czechach wynosi 29, w Niemczech i na Litwie 25, a na
Słowacji 18,9. Najwyższy wskaźnik zachorowań odnotowuje się w Szwecji (464/100 000/rok), a najniższy
we Włoszech (0,001/100 000/rok), natomiast średni
wskaźnik dla Europy wynosi 56,31/100 000 (23,24).
Na obszarze Stanów Zjednoczonych wskaźnik ten
waha się od 30 do 300 zachorowań na 100 000 mieszkańców z tendencją do wysokiej liczby zachorowań
głównie na wschodnim wybrzeżu pomiędzy północną
Wirginią, północną Nową Anglią oraz Minnesotą i Wisconsin (25).
Warto zwrócić uwagę na strukturę populacji,
w której stwierdza się zachorowania. Borelioza jest
poważnym problemem zdrowotnym także w kontekście chorób zawodowych, szczególnie wśród leśników
i rolników. Ponadto obserwuje się przy ogólnym spadku liczby chorób zawodowych wzrost stwierdzonych
zachorowań na boreliozę jako chorobę zawodową (14).
Borelioza jest jedną z najczęściej diagnozowanych
chorób zakaźnych o charakterze zawodowym (26,27).
Ogólnie dla Polski liczba przypadków boreliozy, jako
choroby zawodowej ulegała wahaniom, podobnie jak
w woj. małopolskim z tendencją wzrostową w ostatnim 10-leciu (w 2014 r. 14,5-krotnie więcej przypadków niż w 2005 r.). Warto zwrócić uwagę, że Richard
i wsp. w analizie występowania zoonoz jako chorób
zawodowych w Europie zauważyli duże zróżnicowanie seroprewalencji wśród pracowników leśnych na
różnych obszarach w Polsce i odsetek ten waha się od
20 do powyżej 60%, podczas gdy we Włoszech różnice pomiędzy obszarami geograficznymi są mniejsze
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diseases in Poland hesitates similarly to Małopolskie
Voivoidship with tendency to rise (in 2014 14,5 – times
more cases than in 2005). According to Richard et al.
in analysis of zoonoses appearing as occupational
diseases in Europe they noticed the great difference of
the seroprevalence among forest employees on various
areas in Poland and this percentage hesitate from
20 to above 60%, while in Italy difference between
geographical areas is smaller and is taking out 5-23 %,
the situation in France is similar 14-20 % (25).
Conducted examinations in years 1993-2001 show
that the problem of the Lyme disease in Poland is
regarding both the countryside and urban parks (21).
It is estimated that about 6% to 15% of the appearing
ticks can be infected with Borrelia burgdorferi in
Poland (26). The greatest risk of the appearance of
the Lyme disease is among persons who spend lot of
time in forests and gardens: mushroom pickers, forest
employees and gardeners. However the incidence isn’t
correlating with age neither with sex (27).
CONCLUSIONS
In spite of progress in prevention and diagnostics,
the Lyme disease still remains the epidemiological
serious problem in Poland. In analyzed period
the incidence in Poland systematically was rising
and the incidences are still high in Podlaskie and
Warmińsko-mazurskie voivodeships, however from
2013 a sudden increase in number of cases is being
observed in southern Poland especially in Małopolskie
voivodeship. However one should take into account,
that the big increase of cases can be a result of
phenomenon of overreporting and overdiagnosing
because of using very sensitive test which gives false
positive result what is more, registering cases of the
Lyme disease which are experienced inactive (12).
The Lyme disease has more and more the greater
importance in the number of stated occupational
diseases and from 2005 in Małopolskie Voivoideship
a systematic growth trend is being observed.
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i wynoszą 5-23%, a we Francji sytuacja w poszczególnych regionach jest podobna i odsetek pracowników
leśnych seropozytywnych wynosi 14-20% (28).
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wskazują, że problem boreliozy w Polsce dotyczy zarówno terenów wiejskich, jak i parków miejskich (21).
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leśnych i ogrodników. Zapadalność nie ma natomiast
związku z wiekiem ani płcią (30).
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Epidemiology of HCV subtypes plays an increasing role in treatment decision making in
the era of direct acting antivirals. Data on incidence of HCV subtypes in Poland are sparse and equivocal.
AIM OF THE STUDY. The aim of this study was to assess the distribution of HCV subtypes basing on data
collected in Lodzkie province in 2015.
MATERIALS AND METHODS. Patients with chronic hepatitis C were evaluated for antiviral treatment in
one of the three infectious diseases departments in Lodzkie province in 2015 and had HCV genotype/subtype
determined. The exclusion criteria were as follows: HBV and/or HIV coinfection and age under 18 years old.
RESULTS. The study included 555 patients aged from 18 to 87 years. The rate of women was 52.8%, mean
age was 47.4 years and treatment-experienced patients comprised 22.7% of study group. Genotypes 1, 3 and
4 were detected in 512 (92.25%), 34 (6.13%) and 7 (1.26%) patients, respectively. Subtype determination was
performed in 464 patients infected with HCV genotype 1. The frequency of subtype 1a and 1b was 18.8% and
81%, respectively. Mean age in patients with HCV 1a infection was 28.6 years and was significantly lower than
in patients infected with HCV 1b (52.5 years, p<0.05). A significant correlation between age and HCV subtype
was observed.
CONCLUSIONS. Prevalence of subtype 1a in patients with chronic hepatitis C in Lodzkie province is high,
moreover, this subtype dominates in population of young adults (18-29 years).
Key words: HCV, genotypes, epidemiology, viral hepatitis, subtype 1a
STRESZCZENIE
WSTĘP. W dobie nowych terapii przeciwwirusowych epidemiologia subtypów wirusa HCV może mieć coraz większe znaczenie kliniczne. Informacje na temat częstości występowania poszczególnych subtypów HCV
w Polsce są skąpe i nieprecyzyjne.
CEL PRACY. Celem poniższej pracy była ocena rozkładu subtypów HCV w populacji na podstawie danych
zebranych w 2015 roku w województwie łódzkim.
MATERIAŁ I METODY. Analizie poddano dane pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby
typu C, którzy byli hospitalizowani w 3 oddziałach chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2015 roku.
Z badania wykluczono chorych z koinfekcją HIV i/lub HBV oraz osoby w wieku poniżej 18 lat.
WYNIKI. Do badania włączono 555 pacjentów w wieku od 18 do 87 lat. Kobiety stanowiły 52,8% populacji,
średnia wieku wyniosła 47,4 roku, a odsetek wcześniej leczonych osób wyniósł 22,7%. Zakażenie genotypem 1,
3 i 4 stwierdzono u odpowiednio 512 (92,25%), 34 (6,13%) i 7 (1,26%) badanych. U 464 spośród 512 chorych
zakażonych genotypem 1 określono subtyp wirusa. Subtypy 1a i 1b stwierdzono u odpowiednio 87 (18,8%)
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i 376 (81%) pacjentów zakażonych HCV 1. Średnia wieku wśród pacjentów z HCV 1a wyniosła 28,6 roku i była
istotnie niższa, niż wśród pacjentów z HCV 1b (52,5 roku). Stwierdzono istotną korelację pomiędzy wiekiem
a subtypem wirusa HCV.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W populacji pacjentów z wzw c w województwie łódzkim subtyp 1a występuje często, co więcej, zakażenie to dominuje wśród pacjentów w wieku 18-29 lat.
Słowa kluczowe: HCV, genotypy,epidemiologia, wirusowe zapalenie wątroby, podtyp 1a
INTRODUCTION

WSTĘP

Chronic hepatitis C caused by hepatitis C virus
(HCV) continues to be an important epidemiologic issue worldwide despite increasing access to effective
antiviral therapies. It is estimated that every year 3-4
million people get infected with HCV and approximately 350 000 die due to hepatitis C complications
(1). Meta-analysis published in 2013 demonstrated an
increase of global antibody to HCV (anti-HCV) seroprevalence from 2.3% to 2.8% over last 15 years,
which means an increase in number of people with
anti-HCV positive from over 122 million to over 185
million (1). Although prevalence of hepatitis C in developed countries in the future is predicted to decline,
number of patients suffering from its complications,
as well as financial investment necessary to overcome
epidemics, may continue to rise (2).
Isolated in 1989, HCV is an enveloped singlestranded RNA virus of the family Flaviviridae (3). The
1994 classification system was based on differences in
nucleotide sequence of non-structural protein NS-5 encoding gene and proposed 6 main HCV genotypes: 1,
2, 3, 4, 5 and 6 (4). It has been thus proven that identical nucleotide sequences comprise only approximately
70% of the whole HCV genome, moreover, differences in genomic composition within one genotype may
reach up to 20% (5). This became the basis of further
division of HCV into subtypes. Eventually number of
genotypes has expanded to 7 and 67 confirmed subtypes have been distinguished (6).
Data on incidence of HCV subtypes in Poland are
sparse and equivocal. It may be due to the fact that until recently subtype assessment was not performed on
a daily basis, as it was believed not to have significant
influence on selection and efficacy of interferon treatment – evaluation of HCV genotype was sufficient for
decision making. However, recent reports suggest that
treatment efficacy of some new direct-acting antivirals
(DAA) may be determined by the presence of specific
mutations in viral genome called resistance-associated
variants (RAVs). The incidence of these mutations is
different in patients infected with HCV 1a and HCV
1b (7). In consequence, HCV subtypes epidemiology
may play an increasing role in treatment decision mak-

Pomimo coraz większej dostępności skutecznych
terapii przeciwwirusowych przewlekłe zapalenie wątroby typu C wywołane wirusem HCV (hepatitis C
virus) nadal stanowi poważny problem epidemiologiczny na całym świecie. Szacuje się, iż co roku zakażeniu HCV ulega od trzech do czterech milionów
ludzi, a około 350 000 pacjentów umiera z powodu
przyczyn związanych z tą chorobą (1). W metaanalizie opublikowanej w 2013 roku wykazano wzrost
globalnego odsetka dodatnich wyników oznaczeń
przeciwciał anty-HCV w ciągu ostatnich 15 lat z 2,3%
do 2,8%, co może odpowiadać zwiększeniu liczby zakażonych z ponad 122 milionów do ponad 185 milionów (1). Jednak chociaż w krajach rozwiniętych częstość występowania przewlekłego zapalenia wątroby
typu C wydaje się maleć, liczba chorych, którzy będą
doświadczali jego powikłań, jak również nakłady finansowe konieczne do opanowania epidemii, mogą
w przyszłości nadal rosnąć (2).
Wirus HCV, wyizolowany po raz pierwszy w 1989
roku, jest otoczkowym ssRNA-wirusem z rodziny
Flaviviridae (3). Obowiązująca od 1994 roku klasyfikacja, oparta na różnicach w sekwencji nukleotydów
we fragmencie genu kodującym niestrukturalne białko
NS-5, wyróżniała 6 podstawowych genotypów wirusa HCV: 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6 (4). Obecnie wyodrębnia się jeszcze genotyp 7, jak również 67 odrębnych
subtypów wirusa (5). Okazuje się bowiem, iż wspólne
dla wszystkich genotypów sekwencje nukleotydowe
stanowią jedynie ok. 70% całego genomu wirusa; co
więcej, różnice w obrębie tego samego genotypu mogą
sięgać 20% sekwencji nukleotydowej, co jest podstawą dalszego podziału genotypów na subtypy (6).
Informacje dotyczące występowania poszczególnych subtypów HCV w Polsce są skąpe i niejednoznaczne. Może wynikać to z faktu, iż do niedawna
ocena subtypów nie była wykonywana rutynowo, ponieważ nie wydawała się mieć istotnego wpływu na
wybór i skuteczność leczenia interferonowego – decyzje terapeutyczne opierały się jedynie na oznaczeniu
genotypu. Najnowsze obserwacje sugerują jednak, że
w przypadku terapii wykorzystujących niektóre leki
bezpośrednio działające na wirusa (direct-acting anti-
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ing. The aim of this study was to assess the prevalence
of HCV subtypes basing on data collected in Lodzkie
province in 2015.
MATERIALS AND METHODS
The study group included patients with chronic
hepatitis C who were evaluated for antiviral treatment
in one of the three infectious diseases departments in
Lodzkie province from 1st of January 2015 to 31st of
December 2015 and who had HCV genotype/subtype
determined. The exclusion criteria were as follows:
HBV and/or HIV coinfection and age under 18 years
old. Genotype and subtype assessment was performed
with the use of Versant HCV Genotype Assay (LiPA)
2.0 test. In patients with HCV genotype 1 infection
who underwent subtype assessment further analysis of differences in age (age intervals: 18-29 years,
30-49 years, 50-69 years and over 70 years), sex and
previous antiviral treatment between subtype 1a and
1b was performed. Statistical calculations were performed with statistic system R (8). Chi-square test and
U-Mann Whitney test were used for analysis of differences between groups with different subtypes. The p
value <0.05 was considered significant.
RESULTS
The study included 555 patients aged from 18 to
87 years: 293 women (52.8%) and 262 men (47.2%).
Mean age in the study population was 47.4 years. One
hundred twenty six patients were treatment-experienced (22.7%). In 488 patients (87.9%) the evaluation
of HCV subtype was performed.
Distribution of HCV genotypes and subtypes is
presented in Table I. Genotype 1 constituted the majority of HCV infections and was detected in 512 patients
(92.25%). Next most common genotypes were genotype 3 (34/555 patients, 6.13%) and genotype 4 (7/555
patients, 1.26%). No HCV genotype 2.5 or 6 infections
were detected. Three patients (0.54%) had mixed HCV
infection (genotype 1a/1b, 1b/2 and 1b/4).
Subtype determination was performed in 464 out
of 512 patients infected with HCV genotype 1. The
frequency of subtype 1a and 1b was 18.8% (87/464)
and 81% (376/464), respectively. Mean age in patients
with HCV 1a infection was 28,6 years and was significantly lower than in patients infected with HCV
1b (52.5 years, p<0.05). Moreover, a significant correlation between age and HCV subtype was observed.
Patients aged 18-29 years comprised the majority of
group infected with HCV 1a (71/87 patients, 81.6%)
and only 8.0% of group infected with HCV 1b (30/376
patients). HCV 1b infection was most prevalent in patients aged 50-69 years (174/376, 46.3%) and 30-49
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virals, DAA) efekty leczenia mogą zależeć od obecności w genomie wirusa mutacji nazwanych wariantami
związanymi z opornością (resistance-associated variants, RAVs). Mutacje te występują z różną częstością na przykład u pacjentów zakażonych HCV 1a i 1b
(7). W efekcie w przyszłości epidemiologia subtypów
wirusa HCV może mieć coraz większe znaczenie kliniczne. Celem poniższej pracy była ocena częstości
występowania poszczególnych subtypów HCV w populacji na podstawie danych zebranych w 2015 roku
w województwie łódzkim.
MATERIAŁ I METODY
Analizie poddano dane pacjentów z przewlekłym
wirusowym zapaleniem wątroby typu C, którzy byli
hospitalizowani w 3 oddziałach chorób zakaźnych
w województwie łódzkim w okresie od 1 stycznia
2015 do 31 grudnia 2015 i którzy mieli wykonane
oznaczenie genotypu lub subtypu wirusa HCV. Z badania wykluczono pacjentów ze współzakażeniem
HIV i/lub HBV oraz osoby w wieku poniżej 18 lat.
Badanie genotypu oraz subtypu wykonano za pomocą
testu Versant HCV Genotype Assay (LiPA) 2.0. W grupie pacjentów zakażonych genotypem 1, u których wykonano oznaczenie subtypu, przeanalizowano różnice
w częstości występowania subtypu 1a i 1b w zależności od grupy wiekowej (18-29 lat, 30-49 lat, 50-69 lat,
> 70 lat), płci i wcześniejszego leczenia przeciwwirusowego. Zebrane dane zostały opracowane z wykorzystaniem programu statystycznego R (8). W analizie
statystycznej wykorzystano testy zgodności chi-kwadrat oraz test U-Manna Whitneya. Wartość przyjętego
poziomu istotności wyniosła < 0,05.
WYNIKI
Do badania włączono 555 pacjentów w wieku od
18 do 87 lat: 293 kobiety (52,8%) i 262 mężczyzn
(47,2%). Średnia wieku w badanej grupie wyniosła
47,4 roku. Spośród wszystkich chorych 126 osób było
wcześniej co najmniej raz leczonych przeciwwirusowo (126/555, 22,7%). U 488 pacjentów (87,9%) określono subtyp wirusa HCV.
Częstość występowania poszczególnych genotypów z podziałem na subtypy została przedstawiona w tabeli I. Zakażenie genotypem 1 stwierdzono
u 512 spośród 555 badanych (92,25%). Kolejnymi
najczęściej występującymi genotypami były genotyp
3 (34/555, 6,13%) i genotyp 4 (7/555, 1,26%). W badanej populacji nie stwierdzono żadnego przypadku
zakażenia 2, 5 ani 6 genotypem wirusa HCV. U trzech
pacjentów (0,54%) wykryto zakażenie mieszane (genotyp 1a/1b, 1b/2 i 1b/4).
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years (117/376, 31.1%). Adults over 70 years old constituted 14.6% of patients infected with HCV 1b and
only 1.1% of patients infected with HCV 1a.
Most of the patients infected with HCV 1a were
men (46/87%, 52.9%), while in the group of patients
infected with HCV 1b we observed slight predominance of women (211/376, 56.1%). However, differences in sex distribution between both groups were not
statistically significant. The rate of treatment-experienced patients (in whom previous interferon+ribavirin
or interferon+ribavirin+telaprevir/boceprevir therapy
failed) was lower in the group of patients infected with
HCV 1a than in patients infected with HCV 1b (18.4%
versus 27.1%, respectively; p = 0.1127). Comprehensive characteristics of patients infected with subtype 1a
and 1b is presented in Table II.
The second most prevalent genotype in the study
population was genotype 3 (6.13%). Mean age of the
patients infected with genotype 3 was 41.1 year (Table III). In this group we observed predominance of
people aged 30-49 years (19/34, 55.9%). The youngest
patients (18-29 years) constituted second most prevalent age group (7/34, 20.6%). Infection with genotype
3 was the least frequent in patients over 70 years old
(2/34, 5.9%). In the population of patients infected
with HCV 3 the rate of men was higher than of women
(64.7% versus 35.3%). When the history of previous
treatment was assessed, we observed that most of the
patients were treatment-naïve (31/34, 91.2%). Subtype
determination was performed in 19 patients (55.9%) –
3a was detected in all cases.
Genotype 4 infection was detected only in 7 out of
555 patients (1.26%). Mean age in this group was 43.1
years, and most of the patients were aged 30-49 years (6/7,
85.7%). The group consisted of 4 women and 3 men. Only
1 patient was treatment-experienced. Three patients had
their subtype assessed (4a/4c/4d), but the method used did
not allow to distinguish between subtypes 4a, 4c and 4d.
DISCUSSION
Genotype 1 is the most prevalent HCV genotype
in adult patients with chronic hepatitis C in Poland and
occurs in 79.4-83.9% of cases (9.10). The results of
our study confirm this predominance, which, in our
case, was even more pronounced (92.25% of the study
population). Very low prevalence of other genotypes
– genotype 3 and 4 – is also worth noting (6.13% and
1.26%, respectively). These observations are consistent with results of the study conducted in 2012 by Panasiuk et al., who reported that the highest rate of genotype 1 infections was in Lodzkie province (89.2%);
similarly, the incidence of genotype 3 and 4 was lower
than in other provinces (9.0% and 1.8% versus global
rate for Poland of 13.8% and 4.9%, respectively) (9).
However, increase in genotype 1 prevalence may not
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Table I. Prevalence of HCV genotypes in Lodzkie province.
Tabela I. Częstość występowania poszczególnych genotypów
HCV w województwie łódzkim.
Genotype
Number of patients,
(% of the study group)
1
512 (92.25%)
1a
87 (15.68%)
1b
376 (67.75%)
1a/1b
1 (0.18%)
NA
48 (8.65%)
2
0
3
34 (6.13%)
3a
19 (3.42%)
NA
15 (2.70%)
4
7 (1.26%)
4a/4c/4d
3 (0.54%)
NA
4 (0.72%)
5
0
6
0
1b/2
1 (0.18%)
1b/4
1 (0.18%)
Suma
555

NA: not available.

U 464 spośród 512 chorych zakażonych HCV 1
oznaczono dodatkowo subtyp wirusa. Subtypy 1a i 1b
stwierdzono u odpowiednio 18,8% (87/464) i 81%
(376/464) pacjentów. Średnia wieku w grupie pacjentów zakażonych HCV 1a wyniosła 28,6 roku i była
istotnie statystycznie niższa, niż w grupie pacjentów
zakażonych HCV 1b (52,5 roku; p < 0,05). Co więcej, stwierdzono istotną korelację pomiędzy wiekiem
a subtypem wirusa HCV (p<0,05). W grupie zakażonych HCV 1a obserwowano zdecydowaną przewagę
pacjentów w wieku 18-29 lat (71/87, 81,6%), podczas
gdy w grupie chorych zakażonych HCV 1b stanowili oni zaledwie 8,0% (30/376). Zakażenie HCV 1b
stwierdzano najczęściej u pacjentów w wieku 50-69
lat (174/376, 46,3%) oraz 30-49 lat (117/376, 31,1%).
Chorzy powyżej 70. roku życia stanowili natomiast
14,6% wszystkich pacjentów zakażonych HCV 1b
i tylko 1,1% pacjentów zakażonych HCV 1a.
Większość pacjentów zakażonych HCV 1a stanowili mężczyźni (46/87, 52,9%). Dla porównania
w grupie chorych zakażonych HCV 1b dominowała
płeć żeńska (211/376, 56,1%). Różnice rozkładu płci
w obu grupach pacjentów nie okazały się jednak istotne
statystycznie. Pacjenci uprzednio leczeni (po nieskutecznych terapiach dwu- lub trójlekowych) stanowili
w grupie chorych zakażonych HCV 1a nieco mniejszy
odsetek, niż w grupie pacjentów zakażonych HCV 1b
(odpowiednio 18,4% [16/87] i 27,1% [102/376], p =
0,1127), różnica ta nie okazała się jednak istotna statystycznie. Charakterystyka pacjentów zakażonych
genotypem 1a i 1b została przedstawiona w Tabeli II.
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Table II. Characteristics of patients infected with HCV genotype 1 who underwent subtype assessment (n = 463)*.
Tabela II. Charakterystyka populacji pacjentów zakażonych genotypem 1, u których wykonano oznaczenie subtypu wirusa
(n = 463)*.
Genotype, n (%)
Characteristics
P
1a
1b
Total number of patients
87
376
Age
Mean
28.6
52.5
p < 0.05
Range
19-71
19-86
Age Intervals
18-29
71 (81.6%)
30 (8.0%)
30-49
10 (11.5%)
117 (31.1%)
p < 0.05
50-69
5 (5.8%)
174 (46.3%)
> 70 years
1 (1.1%)
55 (14.6%)
Sex
Female
41 (47.1%)
211 (56.1%)
p = 0.1621
Male
46 (52.9%)
165 (43.9%)
Treatment
Naive
16 (18.4%)
102 (27.1%)
p = 0.1127
Experienced
71 (81.6%)
271 (72.1%)
NA
0 (0.0%)
3 (0.8%)
* One patient infected with genotype 1a/1b (mixed infection) was not included in the analysis.
NA: not available.

only be characteristic for Lodzkie province, but represent a phenomenon occurring nationally – Panasiuk
et al. observed that prevalence of genotype 1 in Polish
population increased from 72% in 2003-2004 to 85,6%
in 2011-2013 (9). One of the theories explaining this
tendency claims that as response to antiviral treatment
in patients infected with HCV genotype 1 used to be
worse than in patients infected with HCV genotype
3, elimination of genotype 3 from the population occurred faster. In the era of interferon-free therapies
with efficacy particularly for genotype 1 this trend may
be reversed.
In our study not only genotype 1 prevalence is
higher than previously reported, but also distribution
of genotype 1 subtypes is different. Basing on the estimates from older reports it was suggested that prevalence of subtypes 1a and 1b among patients infected
with HCV genotype 1 in Poland was 4,3% and 95,5%,
respectively (11). In a study conducted in 2008 subtype 1a was detected only in 3 out of 103 patients infected with HCV genotype 1 (12). More recent report
from 2016 indicated that frequency of subtype 1a may
be higher - it was detected in 101/1159 patients (8,7%)
(10). In our analysis the prevalence of subype 1a was
even more prominent and reached 15,68% of the whole
study population and 18,8% of patients infected with
HCV genotype 1, who had their subtype determined.
As a result, frequency of subtype 1a exceeded the frequency of subtype 3a, so far believed to be the second
most common HCV genotype.

Table III. Characteristics of patients infected with HCV
genotype 3.
Tabela III. Charakterystyka pacjentów zakażonych genotypem 3.
Characteristics
Number of patients (%)
Total number of patients
34
Subtype
3a
19 (55.9%)
NA
15 (44.1%)
Age
Mean
41.1
Rane
19-75
Gender
Female
12 (35.3%)
Male
22 (64.7%)
Treatment
Experienced
2 (5.9%)
Naive
31 (91.2%)
NA
1 (2.9%)
Age Intervals
18-29
7 (20.6%)
30-49
19 (55.9%)
50-69
6 (17.6%)
> 70 years
2 (5.9%)
NA: not available.
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One of the possible explanations for changes in
the distribution of HCV genotypes in the population is
that some genotypes respond to treatment worse than
others. Theory claiming that prevalence of subtype
1a may increase as a result of this phenomenon is not
confirmed by our observations – the rate of treatmentnaïve patients was slightly higher in the group infected
with HCV 1a than in the group infected with HCV 1b
(81,6% versus 72,1%, respectively), however, the difference was not statistically significant.
Moreover, results of our study suggest that high
frequency of subtype 1a is associated with its predominance in young adults – it was detected in 70,3% of
patients with genotype 1 aged 18-29 years who had
their subtype determined. Mean age in patients infected with subtype 1a was 28,6 years compared with
52,5 and 41,1 years in patients infected with HCV 1b
and HCV 3, respectively. Similar average age of patients with HCV 1a infection was reported in another
Polish analysis (10). Results of epidemiological studies conducted in children with chronic hepatitis C
may explain predominance of subtype 1a in population of young adults (13). Distribution of HCV genotypes in people under 18 years old is different than in
adults; prevalence of subtypes 1a, 1b and 3a reaches
51,7%, 45% and 3,3%, respectively (14). In a study by
Prusinowska HCV 1a infection was diagnosed in 62%
of children with chronic hepatitis C (15). Increase in
the frequency of HCV 1a in adults may possibly be
a result of reaching by the part of paediatric population
the age of maturity. It can be thus presumed that the
prevalence of subtype 1a in adults will continue to rise.
The question arises as to what is the cause of predominance of subtype 1a in patients born in the 1980s
and 1990s. High prevalence of chronic HCV 1a infections in adults aged 18-29 years may be associated with
spread of this disease in the last 20-25 years. Similar
pattern of hepatitis C transmission (20-40 years ago) is
observed in United States of America, where subtype
1a is also the most prevalent (16). Different HCV epidemiology is described for instance for Japan, where
the majority of population with chronic hepatitis C is
over 50 years old, and most transmissions occurred 4060 years ago; moreover, the dominant HCV genotype
in Japan is genotype 1b (16). This is consistent with
our results, which demonstrated that 60,9% of all patients infected with HCV 1b are over 50 years old.
Phylogenetic analyses confirm that HCV 1a infection occurred at a low rate from the beginning of 20th
century until the 1960s, when there was an increase in
its transmission rates; on contrary, dynamic transmission of HCV 1b infections started in 1940s and preceded epidemics of subtype 1a by at least 16 years (17).
This epidemiological pattern is usually explained by
differences in hepatitis C transmission – initial spread
544

Drugim najczęstszym genotypem w badanej populacji był genotyp 3 (6.13%). W grupie pacjentów zakażonych genotypem 3 średnia wieku wyniosła 41,1 roku
(Tabela III). Dominowali w niej pacjenci w wieku 30-49
lat (19/34, 55,9%). Drugą w kolejności najczęstszą grupę
wiekową stanowili najmłodsi pacjenci (18-29 lat; 7/34,
20,6%). Najrzadziej zakażenie genotypem 3 stwierdzano
u chorych, którzy przekroczyli 70 lat (2/34, 5,9%). Ponadto wśród chorych zakażonych genotypem 3 stwierdzono dominację płci męskiej (22/34, 64,7%). Gdy pod
uwagę wzięto wcześniejsze leczenie przeciwwirusowe,
okazało się, iż zdecydowaną większość pacjentów zakażonych genotypem 3 stanowią chorzy dotychczas nieleczeni przeciwwirusowo (31/34, 91,2%). Oznaczenie subtypu wykonano u 19 chorych (55,9%) – we wszystkich
przypadkach stwierdzono subtyp 3a.
Zakażenie genotypem 4 stwierdzono jedynie u 7 spośród 555 pacjentów objętych analizą (1,26%). Średnia wieku wyniosła 43,1 roku, a większość pacjentów stanowili
chorzy w wieku 30-49 lat (6/7, 85,7%). W badanej grupie
znalazły się 4 kobiety i 3 mężczyzn. Spośród 7 osób zakażonych genotypem 4 tylko 1 pacjent był w przeszłości
nieskutecznie leczony. U 3 chorych wykonano oznaczenie
subtypu (4a/4c/4d), jednak zastosowana metoda nie pozwoliła na odróżnienie subtypów 4a, 4c i 4d.
DYSKUSJA
W Polsce najczęściej występującym genotypem jest
genotyp 1, który stwierdza się u 79,4-83,9% pacjentów (9,
10). Wyniki naszej pracy potwierdzają dominację genotypu 1, która w zbadanej przez nas populacji okazała się
jeszcze wyraźniejsza (92,25% populacji). Zwraca również
uwagę bardzo niska częstość występowania zakażeń innymi genotypami HCV – genotypem 3 i 4 (odpowiednio
6,13% i 1,26%). Należy przy tym zauważyć, iż w przeprowadzonym w 2012 roku badaniu Panasiuka i wsp.,
po uwzględnieniu podziału na województwa, najwyższy
odsetek zakażeń genotypem 1 stwierdzono właśnie w województwie łódzkim (89,2%), podobnie jak niższy, niż
w innych regionach kraju odsetek zakażeń genotypem 3 i 4
(9,0% i 1,8% w porównaniu do 13,8% i 4,9%) (9). Wzrost
częstości występowania genotypu 1 może być jednak nie
tylko specyfiką regionalną, ale zjawiskiem występującym
w Polsce powszechnie – Panasiuk i wsp. zauważyli, że odsetek osób zakażonych genotypem 1 wzrasta z 72% w latach 2003-2004 do 85,6% w latach 2011-2013 (9). Jedną
z teorii tłumaczących to zjawisko jest gorsza odpowiedź na
stosowane dotychczas terapie genotypu 1 niż 3, a w konsekwencji szybsza eliminacja zakażenia genotypem 3. Obecnie jednak, w dobie terapii bezinterferonowych, tendencja
ta może się odwrócić z uwagi na większą skuteczność nowych leków wobec genotypu 1.
Genotyp 1 wirusa HCV nie tylko występuje częściej,
niż przypuszczano, ale i rozkład jego subtypów jest odmienny od dotychczas opisywanego. Opierając się na
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of surgical procedures and blood transfusions followed
by popularization of illicit intravenous drugs use (IDU)
in the second half of 20th century. Genotypes 1a, 3a
and 4 are believed to be associated with IDU, while
genotypes 1b and 2 rather with transfusions and medical procedures (18,19,20). This assumption is used to
explain increasing prevalence of subtypes 1a and 3a
particularly in young adults (19,21). However, in our
study data collected from patients aged 18-29 years do
not provide any evidence for IDU as a possible route of
HCV transmission. Moreover, Woźniakowska-Gęsicka
et al. reported that infections with HCV genotype 1a in
children are predominantly iatrogenic and associated
with surgical procedures or blood and blood-derived
products transfusions (22). It is worth noting that the
results of analysis of distribution of HCV genotypes
in Poland published in 1999 demonstrated that prevalence of HCV 1a in blood samples from Polish Mother’s Memorial Hospital- Research Institute in Lodz
was significantly higher than general prevalence observed in the study (22/40, 55%) (23).
Determining the most up-to-date HCV epidemiology in Polish population is of significant clinical
importance, as HCV subtype may determine course
of the disease and efficacy of antiviral treatment. For
instance it has been observed that HCV 1b infection
dominates in countries with high prevalence of hepatocellular carcinoma (HCC) – Japan, Italy and Spain
(24). However, this may be explained by the aforementioned theory of HCV 1b spread preceding HCV 1a
epidemics and, consequently, longer time of exposition to harmful viral activity as well as inflammatory
process (25). Subtype evaluation may also have an
important impact on antiviral treatment. Detection of
RAVs in protease NS5A encoding gene leads to significant reduction in the efficacy of some DAAs in patients with HCV 1a infection (26), whereas RAVs to
protease NS5B inhibitors are very common in patients
infected with HCV 1b (27). Finally, Q80K mutation
is associated with lower response rates to polymerase
NS3 inhibitors (simeprevir and asunaprevir) and occurs in 34,7% HCV 1a-infected patients versus only
2,1% HCV 1b-infected patients (27). For these reasons
American Association for the Study of Liver Diseases
(AASLD) recommends testing for presence of RAVs
prior to starting treatment with NS5A inhibitors (28).
Precise evaluation of subtypes epidemiology in Polish
population may thus have a strong impact on planning
future antiviral treatment schedules in Poland.
One of the limitations of our study is the fact that
study included only local population and our results
may not be representative for the whole country. In the
era of widespread subtype determination, multicentre
analysis of HCV subtypes prevalence would be worth
performing. Such study could help answer the question
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starszych doniesieniach szacowano, iż częstość występowania subtypów 1a i 1b wśród pacjentów zakażonych
genotypem 1 wynosi odpowiednio ok. 4,3% i 95,5%
(11). W badaniu przeprowadzonym w 2008 roku na grupie 103 pacjentów zakażonych genotypem 1 subtyp 1a
stwierdzono u zaledwie 3 z nich (12). Doniesienia z 2016
roku wskazują już na to, że genotyp 1a może występować
częściej – stwierdzono go u 101/1159 pacjentów (8,7%)
(10). W przeprowadzonej przez nas analizie częstość występowania subtypu 1a jest jednak jeszcze wyższa – wystąpił on u 15,68% całej badanej populacji i aż u 18,8%
pacjentów zakażonych genotypem 1, u których oznaczono subtyp wirusa. Tym samym subtyp 1a okazał się w badanej populacji częstszy, niż uważany do tej pory za drugi
co do częstości, po subtypie 1b, subtyp 3a.
Zmiana dystrybucji poszczególnych genotypów
w populacji bywa niekiedy tłumaczona gorszą odpowiedzią części pacjentów na leczenie. Koncepcja mówiąca o tym, że częstość występowania genotypu 1a
może wzrastać właśnie z tego powodu, nie znajduje
jednak potwierdzenia w naszych obserwacjach – odsetek pacjentów zakażonych HCV 1a, którzy nie byli
dotychczas leczeni, był nieco większy, niż w grupie
chorych zakażonych HCV 1b (odpowiednio 81,6%
w porównaniu do 72,1%), różnica ta nie okazała się
jednak istotna statystycznie.
Co więcej, wyniki naszej pracy pokazują, że wysoka
częstość występowania subtypu 1a jest związana przede
wszystkim z jego dominacją w populacji młodych dorosłych (70,3% chorych w wieku 18-29 lat). Średnia
wieku chorych zakażonych HCV 1a wyniosła 28,6 roku
i była znacznie niższa, niż w grupie chorych zakażonych genotypem 1b oraz 3 (odpowiednio 52,5 i 41,1
roku). Podobnie niską średnią wieku (28 lat) u chorych
zakażonych genotypem 1a obserwowano również w innej polskiej pracy (10). Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzanych wśród osób poniżej 18 roku
życia zakażonych HCV zdają się tłumaczyć dostrzeżoną
przez nas dominację zakażeń HCV 1a w populacji młodych dorosłych (13). Występowanie poszczególnych
genotypów wirusa HCV wśród dzieci znacząco różni
się bowiem od rozkładu obserwowanego u dorosłych
i wynosi dla subtypów 1a, 1b i 3a odpowiednio 51,7%,
45%, i 3,3% (14). W pracy Prusinowskiej zakażenie
HCV 1a stwierdzono u nawet 62% badanych dzieci
(15). Niewykluczone więc, że obserwowany obecnie
wzrost częstości występowania zakażeń HCV 1a wśród
dorosłych jest wynikiem wchodzenia populacji pediatrycznej w wiek pełnoletni. Można przypuszczać, że
skala tego zjawiska będzie narastać i że w przyszłości
częstość zakażeń HCV 1a w populacji pacjentów dorosłych okaże się istotnie wyższa.
Pojawia się jednak pytanie o przyczynę tak powszechnego występowania genotypu 1a przede wszystkim u osób
urodzonych w latach 80.- 90. XX wieku. Wysoka częstość
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whether high incidence of HCV 1a subtype reported in
our study is strictly local preserve or does it reflect the
national trend.
CONCLUSIONS
Genotype 1b remains the most prevalent HCV
genotype in patients with chronic hepatitis C in Lodzkie province. However, the prevalence of subtype 1a
is higher than previously reported, moreover, this subtype dominates in population of young adults (aged
18-29 years). It can be thus presumed that future epidemiology of HCV infections will be a subject to dynamic changes.
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występowania zakażenia HCV 1a w populacji pacjentów
w wieku 18-29 lat sugeruje, iż transmisja tego zakażenia
mogła mieć miejsce głównie w ciągu ostatnich 20-25 lat.
Na podobny okres (20-40 lat wstecz) przypada szczyt zachorowalności na HCV w Stanach Zjednoczonych, gdzie
w ogólnej populacji dominuje właśnie genotyp 1a (16).
Natomiast zupełnie odmienna epidemiologia zakażeń
HCV jest obserwowana na przykład w Japonii, w której
większość zakażonych pacjentów stanowią chorzy w wieku powyżej 50 lat, a częstość zakażeń HCV była najwyższa 40-60 lat temu. Dominującym genotypem w Japonii
jest genotyp 1b (16). W naszym badaniu wśród chorych
zakażonych genotypem 1b także przeważały osoby w wieku przekraczającym 50 lat, które stanowiły 60,9% wszystkich chorych zakażonych genotypem 1b.
Badania filogenetyczne potwierdzają, że częstość zakażeń genotypem 1a utrzymywała się na stałym, niskim
poziomie od roku 1906 do lat 60. XX. wieku, ale w latach 80. obserwowano jego znaczną ekspansję, z kolei
najszybsze rozprzestrzenianie się zakażeń HCV 1b miało
miejsce począwszy od lat 40. XX. wieku i poprzedziło o około 16 lat epidemię zakażeń HCV 1a (17). Taką
epidemiologię zakażeń HCV tłumaczy się najczęściej
zróżnicowaniem dróg jego transmisji – początkowym
rozpowszechnieniem procedur chirurgicznych i transfuzji preparatów krwiopochodnych, a następnie, w drugiej
połowie XX. wieku, dożylnych substancji odurzających.
Uważa się bowiem, że zakażenia HCV 1a, 3a i 4 są związane głównie ze stosowaniem narkotyków dożylnych,
a zakażenia HCV 1b oraz 2 z przetaczaniem składników
krwi i zabiegami medycznymi (18,19,20). W ten sposób
najczęściej interpretowany jest wspomniany trend polegający na zwiększającej się częstości występowania genotypów 1a i 3a, zwłaszcza wśród młodych ludzi (19,21).
Należy jednak zauważyć, że z wywiadów chorobowych
przeprowadzonych wśród badanych przez nas pacjentów
w wieku 18-29 lat w żaden sposób nie wynika, aby możliwą drogą zakażenia było w ich przypadku stosowanie
narkotyków dożylnych. Potwierdzeniem tej obserwacji
są wyniki badania Woźniakowskiej-Gęsickiej i wsp., którzy ustalili, że zakażenia genotypem 1a u dzieci są najczęściej związane z zabiegami operacyjnymi oraz przetoczeniami krwi i preparatów krwiopochodnych (22). Co
ciekawe, w jednym z opracowań z 1999 roku oceniających rozkład genotypów HCV w Polsce okazało się, że
zdecydowanie większa niż przeciętna (22/40, 55%) częstość występowania subtypu 1a stwierdzana była w próbkach pochodzących z Instytutu Centrum Zdrowia Matki
Polki w Łodzi (23).
Ustalenie rzeczywistej epidemiologii zakażeń HCV
w Polsce ma istotne znaczenie kliniczne, uważa się bowiem, że subtyp wirusa HCV może determinować przebieg choroby oraz skuteczność leczenia przeciwwirusowego. Zaobserwowano na przykład, że zakażenie HCV
1b dominuje w krajach, w których częstość występowania raka wątrobowokomórkowego (hepatocellular carci-
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noma, HCC) jest wysoka – w Japonii, Włoszech i Hiszpanii (24). Wydaje się jednak, że w świetle wspomnianej
teorii mówiącej o rozpowszechnianiu się zakażeń HCV
1b wcześniej, niż zakażeń HCV 1a, wyższą częstość występowania HCC u chorych zakażonych subtypem 1b
można tłumaczyć dłuższym czasem ekspozycji na działanie wirusa i toczący się proces zapalny wątroby (25).
Określenie subtypu wirusa może mieć również znaczenie
terapeutyczne – stwierdzenie RAVs w genie kodującym
proteazę NS5A znacząco zmniejsza skuteczność niektórych DAA u pacjentów zakażonych genotypem 1a (26),
a RAVs w genie kodującym proteazę NS5B występują
istotnie częściej u chorych zakażonych genotypem 1b
(27). Wreszcie, ważna z klinicznego punktu widzenia
mutacja Q80K związana z gorszą odpowiedzią na inhibitory polimerazy NS3, szczególnie simeprevir i asunaprevir, występuje u 34,7% pacjentów zakażonych HCV 1a
i jedynie 2,1% pacjentów zakażonych HCV 1b (27). Między innymi na tej podstawie Amerykańskie Towarzystwo
Badań nad Wątrobą (American Association for the Study of Liver Diseases, AASLD) zaleca oznaczanie RAVs
NS5A u pacjentów zakażonych subtypem 1a HCV przed
włączeniem niektórych rodzajów leczenia (28). Wydaje
się więc, iż dokładne poznanie struktury epidemiologicznej polskiej populacji pacjentów zakażonych HCV może
mieć znaczenie w planowaniu przyszłych terapii przeciwwirusowych w Polsce.
Jednym z ograniczeń pracy jest jej lokalny charakter – w ocenie uwzględniono przede wszystkim pacjentów zamieszkałych w regionie aglomeracji łódzkiej. W dobie powszechnego oznaczania subtypów
warte uwagi byłoby przeprowadzenie wieloośrodkowej analizy występowania subtypów HCV w Polsce.
Badanie takie mogłoby przynieść odpowiedź na pytanie, czy wysoka częstość występowania subtypu HCV
1a jest charakterystyczna wyłącznie dla województwa
łódzkiego, czy też podobną tendencję obserwuje się
w całym kraju.
WNIOSKI
W województwie łódzkim w populacji pacjentów
z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu
c dominują zakażenia genotypem 1b. Częstość występowania subtypu 1a okazuje się jednak być wyższa,
niż do tej pory zakładano. Co więcej, zakażenia genotypem 1a dominują w populacji młodych pacjentów
(w wieku 18-29 lat). Można więc przypuszczać, że
w przyszłości epidemiologia zakażeń hcv będzie ulegać dynamicznym zmianom.
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SUMMARY
The attempt to estimate the real number of rubella cases in the years 2015-2016 in Poland was presented in this paper.
The relations between number of reported cases of measles in 2006-2015y., the number of laboratory-confirmed
cases of rubella among cases suspected of measles and the proportion of rubella among patients suspected of
measles in the last 10 years as well as the results of serological examination in samples from 74 patients suspected
of rubella collected in the first half of 2016 year were analysed. The sera from patients suspected of rubella were
collected in cooperation with the State Sanitary Inspection. The analysis of data collected during the study-cases
of suspected measles (2006-2016) and rubella infections (in 2016y.) indicated high over-registration of rubella in
recent years in Poland, which is associated with a very low rate of laboratory confirmed cases.
Key words: rubella, incidence, laboratory-confirmed cases registration
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono próbę oszacowania rzeczywistej liczby zachorowań na różyczkę w latach 2015-2016
w Polsce. Analizie poddano liczbę zgłaszanych przypadków różyczki w ostatnich 10-ciu latach, liczbę laboratoryjnie potwierdzonych przypadków, i ich udział w ogólnej liczbie pacjentów podejrzanych o zachorowanie na
odrę. Ponadto analizowano wyniki badań próbek pobranych od osób, które zachorowały w pierwszej połowie
2016 roku, a u których podejrzewano różyczkę. Próbki te uzyskano dzięki współpracy z Inspekcją Sanitarną.
Analiza danych uzyskana z badania przypadków podejrzanych o odrę w latach 2006-2016 oraz różyczkę w 2016
roku wykazała wysoką nadrejestrację różyczki w ostatnich latach. Jest to związane z bardzo niewielkim odsetkiem rozpoznań różyczki, potwierdzonych laboratoryjnie.
Słowa kluczowe: różyczka, zapadalność, rejestracja potwierdzonych laboratoryjnie przypadków
INTRODUCTION

WSTĘP

Etiologic agent of rubella was discovered in 1962.
Rubella virus belongs to the family Togaviridae, genus
Rubivirus. Airborne transmission is the main way of
infection. Flu-like symptoms such as fever, headache,
redness of the eye, swollen lymph nodes and cough,
are usually observed 1-5 days after infection. Also
three-days rash can be observed, firstly on the face,
later appearing all over the body. It should be pointed

Czynnikiem etiologicznym różyczki jest odkryty
w 1962 roku wirus, należący do rodziny Togaviridae,
rodzaju Rubivirus. Do zakażenia wirusem dochodzi
przede wszystkim na drodze kropelkowej. W okresie od jednego do pięciu dni po zakażeniu u chorego
występują grypopodobne objawy takie jak: gorączka,
ból głowy, zaczerwienienie oczu, powiększenie węzłów chłonnych, kaszel, katar. Następnie pojawia się,
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that 25-50% of the infections became asymptomatic
(1,2). Rubella is moderately infectious disease and
in the majority of infections limited to rash form.
However, infection during pregnancy, when it comes
to fetal infection also, rubella can cause serious
consequences. Infection prior to conception or during
the first trimester can affect in 90% of such infections
as abortion or congenital malformations. Congenital
rubella syndrome (CRS) is a common cause of
blindness, deafness, congenital heart defects and
mental retardation in children (2). It is estimated that
worldwide the virus is responsible for about 100 000
cases of CRS every year (3,4).
Rubella vaccination was introduced in Poland in
1988y. and covered only 13-year-old girls. In 2004y.
vaccination with polyvalent MMR vaccine (Measles,
Mumps, Rubella) has been introduced for all children
at of 13 months of age with a booster at 10 years old.
The introduction of obligatory vaccination caused
sharply decline the number of cases of rubella as well
as measles and mumps in Poland. Despite this, still
more than half of the rubella cases around Europe
has been attributed to Poland (even 80-90%). This
situation probably responds to system of rubella
registration in Poland, which is still based on clinical
diagnosis without necessity of laboratory confirmation.
However, symptoms of a rash may be also cause by
other viruses such as measles (MeV), Parvovirus B19,
Human Enteroviruses, Human Herpesvirus type 6
(HHV-6), and others (1). Following the introduction
in 2005y. in Poland measles reporting system based on
laboratory-confirmed cases only, number of the cases
reported has highly decreased. It is believed that these
data are a really good reflection of the actual epidemic
situation of measles in our country.
Strong increase of rubella infections was
observed in 2013y. in Poland among unvaccinated
persons (mostly boys 15-19 years old). During this
compensatory outbreak of rubella more than 38 000
cases were reported (5,6). Next years, 2014-2015,
number of reported rubella cases exceeded 2000 per
year (6).
The aim of our study was to estimate the real
number of rubella cases in the period 2015-2016 in
Poland based on the analysis of frequency of rubella
infection among measles suspected cases as well as
laboratory confirmed–rubella cases in 2016y.

utrzymująca się około 3 dni wysypka, początkowo
na twarzy, później występująca na całym ciele. U 2550% osób zakażenie może być bezobjawowe (1, 2).
Różyczka jest chorobą o umiarkowanej zaraźliwości
i w większości przypadków o łagodnym przebiegu klinicznym. Zakażenie różyczką kobiet w ciąży, gdy dochodzi do zakażenia płodu, może powodować groźne
następstwa. Zakażenie wirusem przed poczęciem lub
w pierwszym trymestrze ciąży w niemal 90% kończy
się poronieniem, urodzeniem martwego dziecka lub
wadami rozwojowymi. Zespół różyczki wrodzonej
(CRS) jest częstą przyczyną ślepoty, głuchoty, wrodzonych wad serca i upośledzenia umysłowego u dzieci (2). Szacuje się, że na świecie wirus ten powoduje
około 100 000 przypadków CRS każdego roku (3,4).
Szczepienia przeciwko różyczce wprowadzono
w Polsce w 1988 roku i obejmowały wyłącznie 13-letnie dziewczęta. W 2004r. wprowadzono powszechne
szczepienia szczepionką MMR (przeciw odrze, śwince
i różyczce) w 13 miesiącu życia z dawką przypominającą w 10 roku życia. Mimo wprowadzenia obowiązkowych szczepień i wyraźnego spadku liczby zachorowań nadal ponad połowa wszystkich zachorowań
w Europie jest przypisana Polsce (nawet 80-90%).
Za ten stan odpowiada prawdopodobnie system rejestracji różyczki, który w Polsce nadal opiera się na
rozpoznaniu klinicznym. Podobne objawy, zwłaszcza
wysypki, mogą powodować inne wirusy takie jak odra,
parwowirus B19, enterowirusy, herpeswirus-6 i in. (1).
Po wprowadzeniu w 2005 roku rejestracji tylko potwierdzonych laboratoryjnie przypadków odry, liczba
zgłaszanych przypadków różyczki w Polsce zmalała
i uważa się, że stanowi to dość dobre odbicie rzeczywistej sytuacji epidemiologicznej tej choroby w naszym kraju.
W 2013 roku wśród osób nieszczepionych (głównie chłopcy 15-19 lat) wystąpiła tzw. epidemia wyrównawcza różyczki, w której zgłoszono zachorowania
ponad 38 tys. osób (5,6). W latach 2014-2015 rejestrowano powyżej 2 tys zachorowań na różyczkę rocznie
(6).
Celem pracy jest oszacowanie rzeczywistej liczby zachorowań na różyczkę w latach 2015-2016, przy
wykorzystaniu wyników uzyskanych z badania próbek
surowicy krwi, uzyskanych w 2016 roku od osób z podejrzeniem różyczki, uzyskanych dzięki współpracy
z Inspekcją Sanitarną.

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁY I METODY

Specimens for laboratory testing were obtained
through the cooperation with the State Sanitary
Inspection as a part of epidemiological investigation
and surveillance of infectious diseases. There were:

Materiały do badań laboratoryjnych pozyskano
dzięki współpracy ze Stacjami Sanitarno- Epidemiologicznymi w ramach nadzoru nad chorobami zakaźnymi. Były to:
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116 serum samples collected in 2016y. There
were sera collected from 74 patients suspected of
Rubella virus infection and 42 measles suspected
patients investigated for the presence of IgM
antibodies specific to Rubella virus also;
• 1,555 serum samples collected in the period 20062015y. from patients with suspected measles
infection investigated also for the presence of IgM
antibodies specific to Rubella virus.
The examinations were performed with Rubella
Virus IgM μ-capture ELISA (Novalis, Novatec)
according to the manufacturer’s instructions.
Statistical analysis were performed using the
Statgrafic Centurion XV (Mangusta).

-- surowice zebrane w 2016 roku od 74 osób podejrzanych o zachorowanie na różyczkę i 42 osób
z podejrzeniem odry badane w kierunku obecności
przeciwciał IgM dla wirusa różyczki;
-- surowice z lat 2006-2015 pobrane od 1 555 osób
z podejrzeniem odry, badane w kierunku obecności przeciwciał IgM dla wirusa różyczki.
Badania wykonywano testem ELISA (NovaLisa,
Rubella Virus IgM µ-capture, NovaTec) zgodnie w instrukcją producenta.
Analizy danych przeprowadzano z wykorzystaniem programu komputerowego Statgrafic Centurion
XV (Mangusta).

RESULTS

WYNIKI

Data regarding results of determination of IgM
antibodies to Rubella virus in 1,555 sera collected
from measles suspected patients in 2006-2015y. in
comparison to the annual incidence of rubella in Poland
were presented on the figure 1.

Przeprowadzono analizę wyników oznaczeń obecności przeciwciał IgM dla wirusa różyczki w surowicach od chorych podejrzanych o zachorowanie na
odrę w stosunku do danych zapadalności na różyczkę
(Ryc.1).

Fig. 1. Percent of confirmed (IgM positive) rubella infections among cases suspected of measles versus the incidence rate
of rubella (per 100 000 inhabitants) in years 2006-2015 in Poland
Ryc. 1. Porównanie udziału wyników dodatnich (%) oznaczania IgM dla wirusa różyczki wśród pacjentów z podejrzeniem
odry - z zapadalnością na różyczkę (na 100 tys. mieszkańców) w Polsce w latach 2006-2015

The significant linear correlation between the
incidence of rubella in Poland and the frequency of
serological-confirmed rubella infections among patients
with a clinical diagnosis as measles was found (R =
0.90794; P0 = 0.0003). This correlation was described

Wynik analizy statystycznej w/w danych wykazał
istotną liniową korelację pomiędzy zapadalnością na
różyczkę a częstością wykrywania przeciwciał IgM
dla różyczki w materiałach od osób z rozpoznaniem
klinicznym odry (R=0,90794; P0=0,0003). Zastoso551
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by formula: Z = a + (b x OW); where: Z = incidence of
rubella; OW - the percentage of rubella positive results
among measles suspected cases; a = 0.272774 - this
Intercept was unsignificant (P0 = 0.9689); b = 2.37279
(+/- 0.39) - the value of this slope b was significant (P0 =
0.0003). Based on this analysis we were able to estimate
the more actual, real incidence of rubella in the years
2014-2016 in Poland (Tab. I).

wano wzór: Z= a + (b x OW); gdzie: Z= zapadalność
na różyczkę; OW – odsetek wyników badań dodatnich
w kierunku różyczki; prawdopodobieństwo wyrazu
wolnego „a” = 0,272774 (P0=0,9689); wartość wyrazu
„b” = 2,37279 (+/-0,39) (P0=0,0003). W oparciu o te
dane oszacowano prawdopodobną zapadalność na różyczkę w latach 2014-2016 (tab. I).

Table I. The estimated and reported incidence of rubella in Poland and the number of confirmed rubella infections (IgM+)
in serum samples from patients with suspected measles in 2006-2016 in Poland.
Tabela I. Szacowana zapadalność na różyczkę oraz liczba wykonanych oznaczeń w kierunku zakażenia wirusem różyczki
(IgM) w próbkach surowicy pobranych od osób z podejrzeniem odry w latach 2006-2016 w Polsce.
Rok badania

Liczba osób badanych
z podejrzeniem odry

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

% potwierdzonej
różyczki

202
156
173
137
63
85
113
263
129
75
42
2016#
74*
# dane zgromadzone do dnia 25 września 2016 roku
*próbki pobrane od osób podejrzanych o różyczkę

19
23
13
5
1
0
11
38
19
0
0
3

Zapadalność na różyczkę
(na 100 tys. mieszkańców)
Zapadalność rejestrowana

Zapadalność szacowana

54.2
60.1
34.5
19.9
11
11.1
16.3
100.1
15.3
5.3

45.3
0.27

-

0.28

Moreover, analysis of serological examinations of
serum samples collected in 2016y. from both, rubella
and/or measles suspected cases were done. It was found
that among 42 patients clinically diagnosed as measles
case no-one was found as rubella case (positive level of
IgM antibodies anti-Rubella virus). However, in serum
samples of 3 out of 74 patients suspected of rubella
the positive level of IgM antibodies specific to Rubella
virus was found, so the only 4% of clinical diagnosed
rubella cases were laboratory confirmed.

W 2016 roku badania obecności przeciwciał IgM
dla wirusa różyczki przeprowadzono u 42 osób z podejrzeniem odry i 74 chorych z podejrzeniem różyczki. W żadnej próbce surowicy pobranej od osób, u których klinicznie podejrzewano odrę, nie stwierdzono
przeciwciał IgM dla różyczki. W próbkach surowic od
chorych z klinicznym rozpoznaniem różyczki potwierdzenie uzyskano w trzech przypadkach (4%).

DISCUSSION

DYSKUSJA

Results of presented analysis clearly indicated
strong relation between number of rubella cases
misdiagnosed by clinicians as measles and
epidemiological situation of rubella in Poland last
years. There was a strong suggestion that the registrated
incidence of rubella in Poland was exceeded last years.
During the compensatory outbreak of rubella in 2013y.,
the percentage of confirmed rubella cases (by positive
anty-Rubella virus IgM) among measles suspected
patients was significantly higher than the frequency
of positive results of tests done for Measles virus,
which was indicated as suspected etiological agent of

Analiza zgromadzonych danych wyraźnie wskazuje na zależność między różyczką rozpoznaną jako odra
a sytuacją epidemiologiczną różyczki w danym roku.
W 2013 roku odsetek wyników dodatnich oznaczeń
IgM dla wirusa różyczki był znacznie większy niż odsetek tych wyników dla czynnika etiologicznego - wirusa odry. Stwierdzenie zależności pomiędzy częstością potwierdzeń różyczki w grupie osób podejrzanych
o odrę a zapadalnością na różyczkę w danych okresach
pozwala na szacunkowe określenie rzeczywistej zapadalności na różyczkę w latach po epidemii wyrównawczej. W przypadku szacowanej zapadalności na
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infection (38.0% vs 23.7%). Determined significant
correlation between the frequency of confirmed
rubella cases among persons with suspected measles
and rubella incidence in Poland during last 10 years
allowed make an estimation of the actual incidence
of rubella in Poland after the compensatory outbreak
in 2013y. However, not all estimated value of rubella
incidence in Poland were lower that reported. In 2014y.,
the estimated incidence of rubella was 3-times higher
than reported. This result may have a dual cause:
1. it might indicate too low number of reported
cases of rubella in Poland in 2014y.;
2. it might be a result of foulty data (bias) due to
the fact that rubella cases among suspected measles
infections were detected only in the first half of 2014y.
In this period, we received 87% of all materials collected
during that year. In the second half of the year only 13%
of specimens from patients with suspected measles
were collected, and no-one of these clinical samples
was positive for rubella. If the number of tests done in
the first and the second half of 2014y. would have been
comparable/similar, the estimated incidence value should
be corrected and calculated as 18.46 - what is similar to
the registered incidence of rubella in 2014y. (Tab. I).
Estimated values of rubella incidence differed from
the reported data based on notified number of rubella
cases in Poland recognized only by clinicians without
any laboratory confirmation (6). As a result, significant
over-registration of rubella was observed in Poland last
years. Results of serological tests of samples collected
in 2016y. (suspected measles and/or rubella cases)
also confirmed the thesis that the estimated and more
actual incidence of rubella among patients suspected
of this disease was less than 10%. Thus, Poland will
most likely meet the requirements of the WHO, which
indicates that the number of rubella suspicions should
be no less than 1 case / 100 000 inhabitants with <
10% of confirmed cases among suspicions (4). Thus,
the assignment of Poland, more than 80% of rubella
cases in Europe, is an artifact of the method of rubella
registration in Poland and has no reflect in the reality.
Another way of this thesis confirmation might be
a comparison Polish data with data from another
country with a similar system of vaccination (two
doses) and a similar level of vaccination rates, eg. Japan
(7). In 2009y., in Poland - 98% of children received the
first dose of MMR, in Japan - 94%. In both countries
the compensatory epidemics of rubella with number
of cases: 38 548 in Poland and 14 344 in Japan were
observed in 2013y. In both countries the disease was
observed among population of unvaccinated persons.
Moreover, prevailed group of ill persons were adults
in both countries: in Poland - 78.7% men aged 15-24
years, while in Japan - adults - 87.8%. In both countries,
a decrease of the rubella incidence was observed after
the compensatory epidemics in 2013y.: in Poland, the
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różyczkę w 2014r. uzyskano wynik 3-krotnie wyższy
niż oficjalna wartość zapadalności – na podstawie zarejestrowanych zgłoszeń. Ten wynik może mieć dwojaką przyczynę:
1. może wskazywać na zbyt niską liczbę zgłoszeń różyczki w 2014 roku.
2. może być wynikiem obciążenia danych (bias)
wynikających z faktu, że różyczkę u chorych z podejrzeniem odry wykrywano wyłącznie w pierwszej połowie 2014 r. W okresie tym nadesłano 87% wszystkich
przypadków podejrzeń odry z danego roku. W drugiej
połowie roku (13% podejrzeń odry) w badaniach próbek od chorych z rozpoznaniem odry nie stwierdzono
ani jednej dodatniej w kierunku różyczki próbki. Przy
założeniu, że liczby badań w drugim i pierwszym półroczu byłyby porównywalne to wyliczona zapadalność
po tej korekcie wynosiłaby 18,46, a więc byłaby zbliżona do zarejestrowanej wartości=15,3.
Oszacowane wartości zapadalności różnią się wielokrotnie od danych publikowanych w oparciu o zgłoszenia zachorowań na różyczkę (6). Wskazuje to na
znaczne nadrejestrowanie różyczki w Polsce w tych latach. Potwierdzają to również wyniki badania surowic
w kierunku obecności swoistych przeciwciał IgM od
osób z podejrzeniem różyczki. Wyniki te wskazują, że
częstość potwierdzonej laboratoryjnie różyczki wśród
chorych podejrzanych o tę chorobę w 2016 r. wynosi
mniej niż 10%. Wynik ten wskazuje na to, że Polska
najprawdopodobniej spełnia wymagania WHO określające liczbę przypadków podejrzanych (nie mniejszą
niż 1 przypadek/100 tys.) oraz udział potwierdzonych
z tej grupy przypadków na poziomie ok. 10% (4).
Tym samym przypisywanie Polsce ponad 80% zachorowań na różyczkę, które wystąpiły w Europie, jest
artefaktem metody rejestracji różyczki w Polsce i nie ma
nic wspólnego z rzeczywistością. Pośrednim dowodem
może być porównanie danych z Polski z innymi krajami o podobnym systemie szczepień (dwie dawki szczepionki) oraz zbliżonym poziomie odsetka osób zaszczepionych np. w Japonii (7). W 2009 roku pierwszą dawkę
MMR otrzymało w Polsce 98% dzieci, natomiast w Japonii - 94%. W obu krajach obserwowano w 2013 roku
epidemie wyrównawcze z liczbą zachorowań: 38 548
w Polsce i 14 344 w Japonii. W obu krajach zachorowania dotyczyły populacji osób nieszczepionych. W Polsce dominowali - 78,7% mężczyźni w wieku 15-24 lata,
zaś w Japonii osoby określone jako dorośli – 87,8%.
W obu krajach po epidemii w 2013 roku obserwowano
spadek liczby zachorowań na różyczkę. W Polsce liczba
rejestrowanych zachorowań na różyczkę w 2014 roku
wynosiła 5 891, a w 2015 roku – 2 027 osób. Zasadniczą
różnicą między zgłaszaniem zachorowań na różyczkę
w Polsce i Japonii jest metoda rozpoznania zakażenia.
W Japonii rejestruje się przypadki potwierdzone laboratoryjnie, natomiast w Polsce do rejestracji zachorowania wystarczy rozpoznanie kliniczne – bez konieczności
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number of registered cases of rubella in 2014y. was
5,891, in 2015y. - 2,027. The main difference between
these countries is the reporting system of rubella cases:
in Japan, there is based on laboratory-confirmed cases
only, while in Poland - on clinical diagnosis - without
laboratory-confirmation. As a result, there were
reported 319 cases of rubella in Japan in 2014y. and
163 - in 2015y. (7). Also, analysis of reported number
of CRS in both countries suggested over-reporting of
rubella in Poland. There were 2 reported fetal infection
due to Rubella virus in Poland in 2013y. in comparison
to 32 cases in Japan in the same time (7).

potwierdzania metodami laboratoryjnymi. W efekcie,
w Japonii w 2014 roku zarejestrowano 319 zachorowań
na różyczkę, a w roku 2015 - 163 zachorowania (7).
Dane te potwierdzają naszą tezę, że w kolejnych latach
po epidemii 2013 roku w Polsce występowała znaczna
nadrejestracja różyczki (wg. naszej przybliżonej analizy nawet ok. 20- krotnie), a przyjęty schemat szczepień
jest efektywny. Świadczy o tym również rejestrowana
liczba zakażeń płodowych wirusem różyczki w Polsce.
W 2013 roku zarejestrowano jedynie 2 zakażenia płodu wirusem różyczki, podczas gdy w tym samym roku
w Japonii stwierdzono CRS w 32 przypadkach (7).

CONCLUSSION

WNIOSKI

Obtained data confirmed our thesis that introduced in
Poland schedule of vaccination against rubella is effective
although a significant over-registration of rubella was
observed last years, which was a result of not appropriate
system of reporting. There is a necessity to use in Poland
the same criteria in the registration system of rubella as it
is used for notification of measles cases - registration only
laboratory-confirmed cases of the disease.

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na konieczność zastosowania w Polsce tych samych kryteriów w odniesieniu do rejestracji różyczki, które stosowane są w odniesieniu do rejestracji przypadków
odry (rejestracja tylko potwierdzonych laboratoryjnie
przypadków choroby).
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Despite the availability of preventive vaccination against chickenpox, this form of
prevention is rarely used and is not available to the entire population of children. In order to evaluate an acquired
immunity against the virus Varicella-Zoster examining of the presence of specific IgG antibodies to VZV in
serum or plasma is required. The aim of this study was to assess the epidemiological situation of chickenpox in
Śląskie Voivodeship in 2011-2015.
MATERIAL AND METHODS. The evaluation of the epidemiological situation of chickenpox in the past five
years was based on analysis of data from the bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland” for the
period 2011-2014 and 2015 data, received from the Provincial Sanitary and Epidemiological Stations. Analysis
of the vaccinated population was made on the basis of data available in the bulletin “Vaccinations in Poland”
for the period 2011-2014 and 2015 data obtained from the NIPH-PZH. Samples of patients from Śląskie were
tested with the use of Novalisa Varicella-Zoster Virus (VZV) IgG - ELISA (Novatec Immunodiagnostic GMBH,
Germany). Samples were delivered to the Laboratory of the Provincial Sanitary and Epidemiological Station in
the course of 2011-2015.
RESULTS. Between 2011 and 2015, in Śląskie, 136 094 chickenpox cases were registered (14% of all occurring
in Poland). Based on the number of cases, Śląskie is ranked second place, just after Mazowieckie, in which
during the same period of time 143 392 illness were registered. The average annual incidence in Śląskie was
591 per 100 thousand residents. Between 2011 and 2015, a total of 360 serum samples were examined. The
percentage of positive IgG in each year ranged between 59.6 and 75.7%.
CONCLUSIONS. Promoting vaccination and preventing the sick children to contact the healthy ones as well as
the protection of adults susceptible to infection can improve the epidemiological situation regarding incidences
of chickenpox. Thanks to vaccines the risk of incidence of chickenpox can be reduced or even the incidences can
be prevented. Information about acquired immunity, acquired before the pregnancy, allows to take the action in
order to protect the mother from getting chickenpox in form of a preventive vaccination.
Key words: chickenpox, anti-VZV IgG, epidemiology, Śląskie Voivodeship, 2011-2015.
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STRESZCZENIE
WSTĘP. Pomimo dostępności szczepienia ochronnego przeciwko ospie wietrznej, ta forma profilaktyki jest
wykorzystywana rzadko i nie jest dostępna dla całej populacji dzieci. W celu oceny nabycia odporności przeciwko wirusowi Varicella-Zoster wykonuje się badanie obecności specyficznych przeciwciał klasy IgG przeciwko
VZV w surowicy lub osoczu krwi. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w województwie śląskim w latach 2011-2015.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej na przestrzeni ostatnich 5 lat przeprowadzono w oparciu o analizy danych z biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2011-2014
oraz danych dotyczących zachorowań w roku 2015, otrzymanych z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Analizy zaszczepienia populacji dokonano na podstawie danych dostępnych w biuletynie „Szczepienia ochronne w Polsce” za lata 2011-2014 oraz danych za rok 2015 pozyskanych z NIZP-PZH. Wykrywanie
obecności przeciwciał anty-VZV klasy IgG wykonano immunoenzymatycznym testem NovaLisa Varicella-Zoster Virus (VZV) IgG - ELISA (NovaTec Immunodiagnostica GMBH, Niemcy). Przebadano surowicę pacjentów z województwa śląskiego zgłaszających się do badania do Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w latach 2011-2015.
WYNIKI. W województwie śląskim w latach 2011-2015 zarejestrowano 136 094 zachorowania na ospę wietrzną (14% wszystkich występujących w Polsce). Pod względem liczby zachorowań województwo śląskie uplasowało się na drugim miejscu, zaraz po województwie mazowieckim, w którym w ww. okresie zarejestrowano 143
392 zachorowania. Średnia roczna zapadalność w województwie śląskim wynosiła 591 na 100 tys. mieszkańców. W latach 2011-2015 przebadano łącznie 360 próbek surowicy. Odsetek wyników dodatnich w klasie IgG
w poszczególnych latach wahał się w granicach 59,6 – 75,7%.
WNIOSKI. Promowanie szczepień ochronnych i niedopuszczanie do kontaktu dzieci chorych z dziećmi zdrowymi oraz ochrona osób dorosłych podatnych na zakażenia może poprawić sytuację epidemiologiczną dotyczącą zachorowań na ospę wietrzną. Dzięki szczepieniom ochronnym można zminimalizować ryzyko lub uniknąć
zachorowań na ospę. Informacja o odporności nabytej, uzyskana przed zajściem w ciążę, pozwala na podjęcie
kroków zabezpieczających matkę przed zachorowaniem na ospę wietrzną, w postaci szczepienia ochronnego.
Słowa kluczowe: ospa wietrzna, anty-VZV IgG, epidemiologia, województwo śląskie, lata 2011-2015.
INTRODUCTION
Chickenpox is an acute viral disease caused by
the primary infection Varicella-Zoster virus (VZV,
herpesvirus type 3 - HHV-3). The virus is transmitted
by droplets or by direct contact with secretions of skin
bubbles. Initial symptoms include headache, higher
temperature, weakness. After about 24 hours the
rash begins to appear - spots and pellets, which are
converted into bubbles, and then dry up into scabs.
Rash is accompanied by severe itching (1, 2). In case of
children, the disease is usually mild, but complications
may appear, particularly at infants but also adults,
especially immunodeficient patients and leukemia
patients receiving chemotherapy and corticotherapy.
Severe disease often occurs in the case of perinatal
infections.
A very large number of cases that is observed
since many years, could be prevented conducting
extensive vaccination campaign. From 1 October 2008
free vaccination against varicella is available only for
a small group of children in the compulsory vaccination
of persons exposed in a special way to the infection.
The aim of the study was to assess the
epidemiological situation of chickenpox in Śląskie in
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WSTĘP
Ospa wietrzna jest ostrą chorobą wirusową wywoływaną przez pierwotne zakażenie wirusem Varicella-Zoster (VZV, herpeswirus typu 3 - HHV-3). Wirus
przenoszony jest drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt z chorym i wydzieliną pęcherzyków
skórnych. Początkowe objawy to ból głowy, podwyższona temperatura, osłabienie. Po około 24 godzinach
zaczyna pojawiać się wysypka, początkowo o charakterze plamek, grudek, które ulegają przemianie na
pęcherzyki, a następnie zasychają w strupki. Wysypce
towarzyszy silny świąd (1, 2). U dzieci choroba ma
zwykle łagodny przebieg, mogą jednak wystąpić powikłania, zwłaszcza u noworodków, ale też osób dorosłych, zwłaszcza o upośledzonej odporności, chorych
na białaczkę oraz pacjentów poddanych chemioterapii i kortykoterapii. Ciężki przebieg występuje często
w przypadku zakażeń okołoporodowych.
Od wielu lat obserwowana jest bardzo duża liczba zachorowań, którym można zapobiec prowadząc
szeroko zakrojoną akcję szczepień. Od 1 października
2008 roku nieodpłatne szczepienie przeciwko ospie
wietrznej dostępne jest tylko dla nielicznej grupy dzieci w ramach tzw. szczepień obowiązkowych osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie.

Epidemiological situation of chickenpox
the years 2011-2015. The assessment was based on the
results of the analysis of epidemiological data and the
results of serological tests for anti-VZV IgG in patients
from Śląskie.

MATERIAL AND METHODS
Epidemiological data. The evaluation of the
epidemiological situation of varicella over the period
2011-2014 was based on the result of the analysis
of data from the bulletin “Infectious diseases and
poisonings in Poland” (3). Data on the incidence in
2015 was obtained from the Provincial Sanitary and
Epidemiological Stations. Analysis of the vaccinated
population was carried out on the basis of data available
in the bulletin “Vaccination in Poland” (4) in the years
2011-2014 and the data for 2015 obtained from the
NIPH-PZH. Data from the following sources were
included: Immunization Program for 2016 (Statement
of the Chief Sanitary Inspector from 16.10.2015 r.) (5),
the Minister of Health of 24 June 2008 amending the
Regulation on the list of mandatory vaccinations and the
rules of conduct and documentation of vaccination (Dz.
U. No 122, item. 795) (6) and the Summary of product
characteristics available in the market preparation of the
vaccine population against varicella (7). The population
figures were given by the Central Statistical Office on
the basis of the publication of area and population in
territorial in 2015 (Warsaw 2015) (8).
Serological tests for the presence of anti-VZV
IgG. The analysis was conducted on serum samples
of patients from Śląskie, reporting to the Provincial
Sanitary and Epidemiological Station in order to
determine the presence of IgG antibodies to the
Varicella-Zoster virus in 2011-2015. Patients in the study
were led by doctors of obstetrics and gynecology and
also by family physicians to determine the serological
status of pregnant women. Detection of anti-VZV
IgG carried out using enzyme-linked immunosorbent
diagnostic kit NovaLisa Varicella-Zoster Virus (VZV)
IgG - ELISA (Novatec Immunodiagnostic GMBH,
Germany). Tests were performed according to the
manufacturer’s manual.
RESULTS
Epidemiological data. In Śląskie in 2011-2015,
136 094 people fell ill with chickenpox (14% of all
recorded cases occurring in Poland). In the analyzed
period in Śląskie most of varicella occurred in 2014 35 055 cases and 2012 - 29 741 cases (Tab. I).

Sytuacja epidemiologiczna ospy wietrznej
Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w województwie śląskim. W celu
pokazania sytuacji epidemiologicznej ospy w okresie
pięcioletnim, wybrano lata 2011-2015. Oceny dokonano na podstawie wyników analizy danych epidemiologicznych oraz wyników badań serologicznych obecności przeciwciał anty-VZV IgG u pacjentów z województwa śląskiego.
MATERIAŁ I METODY
Dane epidemiologiczne. Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej na przestrzeni lat 20112014 przeprowadzono w oparciu o wynik analizy danych z biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”(3). Dane dotyczące zachorowań w roku 2015 pozyskano z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Analizę dotyczącą zaszczepienia populacji
przeprowadzono na podstawie danych dostępnych
w biuletynie „Szczepienia ochronne w Polsce” (4) za
lata 2011- 2014 oraz danych za rok 2015 uzyskanych
z NIZP-PZH. Uwzględniono dane z następujących
źródeł: Program Szczepień Ochronnych na 2016 rok
(Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
16.10.2015 r.) (5), Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 24 czerwca 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. Nr 122 poz. 795) (6) oraz
Charakterystyki produktu leczniczego dostępnego na
rynku preparatu szczepionkowego uodparniającego
populację przeciwko ospie wietrznej (7). Dane dotyczące liczby ludności podano za Głównym Urzędem
Statystycznym na podstawie publikacji Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 roku
(Warszawa 2015) (8).
Badania serologiczne w kierunku obecności
przeciwciał anty-VZV IgG. Materiał do badań stanowiły próbki surowicy krwi pacjentów z terenu
województwa śląskiego, zgłaszających się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu
określenia obecności przeciwciał klasy IgG przeciwko wirusowi Varicella-Zoster w latach 2011-2015.
Pacjentów do badania kierowali lekarze położnictwa
i ginekologii oraz lekarze rodzinni w celu określenia
statusu serologicznego kobiet w ciąży. Wykrywanie
obecności przeciwciał anty-VZV klasy IgG przeprowadzono z wykorzystaniem immunoenzymatycznego
zestawu diagnostycznego NovaLisa Varicella-Zoster
Virus (VZV) IgG - ELISA (NovaTec Immunodiagnostica GMBH, Niemcy). Badania wykonano zgodnie
z zaleceniami producenta testu.
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Table I. The number of chickenpox cases in Poland and the total number of people hospitalized with division
into the regions in 2011-2015
Tabela I. Liczba zachorowań na ospę wietrzną w Polsce oraz łączna liczba hospitalizacji, w poszczególnych
województwach w latach 2011–2015

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

10 421
12 930
9 144
4 674
10 412
16 088
29 656
3 695
5 933
4 546
13 493
22 648

Total
number of
cases
55 985
65 953
49 245
30 490
50 121
84 286
143 392
27 280
33 030
23 661
60 116
136 094

Total number of
hospitalizations
in 2011- 2015
272
540
333
84
470
524
1 188
142
275
266
726
361

7 167

7 253

32 837

219

7 445
22 108
8 823
221 628

7 386
19 985
9 360
187 624

34 247
99 597
42 550
968 884

129
641
198
6 368

2011

2012

2013

2014

2015

11 233
10 363
10 594
6 244
7 998
14 671
25 686
5 519
6 848
5 175
7 304
23 499

12 335
15 882
10 593
5 852
11 417
15 848
25 308
6 657
7 626
4 908
15 224
29 741

8 488
12 648
9 967
4 452
10 496
18 445
27 421
5 086
6 451
3 686
11 112
25 151

13 508
14 130
8 947
9 268
9 798
19 234
35 321
6 323
6 172
5 346
12 983
35 055

5 730

7 004

5 683

6 981
17 360
7 650
172 855

8 063
21 821
9 997
208 276

4 372
18 323
6 720
178 501

Table II. The incidence of chickenpox in Poland in the years 2011-2015
Tabela II. Zapadalność na ospę wietrzną w Polsce, z podziałem na województwa w latach 2011-2015
2011

2012

2013

2014

2015

Medium

Dolnośląskie

385.2

423.1

291.6

464.4

358.7

384.6

Kujawsko-pomorskie

493.9

757.1

604.0

675.8

619.3

630.0

Lubelskie

487.1

488.5

461.3

415.8

426.6

455.9

Lubuskie

610.3

572.0

435.5

907.9

458.5

586.8

Łódzkie

315.2

451.5

416.9

390.6

416.8

398.2

Małopolskie

439.1

473.0

549.5

571.7

477.3

502.1

Mazowieckie

487.0

478.1

516.7

663.4

555.3

540.1

Opolskie

543.4

657.6

505.1

630.7

369.9

541.3

Podkarpackie

321.8

358.2

303.0

290.0

278.9

310.4

Podlaskie

430.5

409.1

308.1

448.0

381.9

395.5

Pomorskie

320.5

665.7

484.7

564.8

585.5

524.2

Śląskie

507.5

643.7

546.0

763.2

494.7

591.0

Świętokrzyskie

447.6

549.1

447.4

566.4

575.7

517.2

Warmińsko-mazurskie

480.4

555.3

301.9

515.1

512.1

473.0

Wielkopolskie

503.2

630.9

529.0

637.2

575.3

575.1

Zachodniopomorskie

444.0

580.5

390.8

513.6

546.1

495.0

Throughout Poland in 2011-2015, 968 884 cases
of chickenpox were reported. Most cases in this period
occurred in 2014 - 221 628 cases were registered. The
average annual incidence in Śląskie was 591 per 100
558
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thousand residents, while the highest average annual
incidence was found in Kujawsko - Pomorskie - 630
100 thousand inhabitants (Tab. II).
Serological test for the presence of antibodies.
In the laboratory of the Provincial Sanitary and
Epidemiological Station in Katowice in 20112015 total of a 360 serum samples were examined.
Samples were collected from patients from Śląskie.
In subsequent years samples were studied as follows:
2011 year - 39 samples, 2012 - 52 samples, 2013 – 73
samples, 2014 - 111 samples, 2015 - 85 samples. The
percentage of positive IgG in individual years ranged
between 59.6 - 75.7% (Tab. III).

Sytuacja epidemiologiczna ospy wietrznej
wały 136 094 osoby (zarejestrowano 14% wszystkich
zachorowań występujących w Polsce). W analizowanym okresie w województwie śląskim najwięcej
zachorowań na ospę wietrzną wystąpiło w 2014 r.
- 35 055 zachorowań oraz 2012 r. – 29 741 (Tab. I).
W całej Polsce w latach 2011-2015 zgłoszono 968
884 zachorowania na ospę wietrzną. Najwięcej zachorowań w tym okresie wystąpiło w 2014 roku - zarejestrowano 221 628 przypadków.
Średnia roczna zapadalność w województwie śląskim wynosiła 591 na 100 tys. mieszkańców. Natomiast największą średnią roczną zapadalność stwierdzono w województwie kujawsko - pomorskim - 630
na 100 tys. mieszkańców (Tab. II).

Table III. The number of serum samples with detected anti-VZV IgG in 2011-2015
Tabela III. Liczba próbek surowicy, w których wykryto przeciwciała anty-VZV klasy IgG w latach 2011-2015
2011

2012

2013

2014

2015

Total

Number of samples tested

39

52

73

111

85

360

The number of samples with detected anti-VZV IgG

24

31

51

84

59

249

61.5

59.6

69.9

75.7

69.4

69.2

Percentage

DISCUSSION
The population of Śląskie in 2015 was 4 577 925
inhabitants (11.9% of the Polish population), which in
terms of population puts the region in 2nd place just
after Mazowieckie (5 340 799 inhabitants / 13.9%).
In terms of population density Śląskie takes 1st place
- 372 inhabitants on 1 km2 in 2015 (in Poland 123
persons per 1 km2) (8). It should be noted that in fiveyear period the highest incidence among all provinces
was in Mazowieckie, while Śląskie took second place
- 136 094 people fell ill (Tab. I). In terms of morbidity
Śląskie also ranked in second place, with an average
annual incidence of 591 per 100 thousand inhabitants
(Tab. II).
While analyzing chickenpox by age groups, it
should be emphasized that the majority of sick were
children aged 0 to 9 years - period when the child takes
more social contacts at nursery school, kindergarten
and school. Over the past five years, from 958 884
patients with chickenpox in Poland, 810 669 were
children under 9 years of age (83.7%). Cases of
chickenpox occur at any age, even in adults.
In the course of chickenpox, the diagnostic assays
disclosed the production of IgM and IgA - 1 to 2 days
after the onset of the rash. Shortly thereafter continued
resistance appears in the form of IgG, the presence
of which is shown up to the end of life of the patient
(1, 9). On the basis of the presence of IgG antibody
at patients, the percentage of patients with positive
results in subsequent years was alleged at the level of
59.6 - 75.7%. This means that in the study group of 25
- 40% of patients were negative, which indicates the

Badanie serologiczne w kierunku obecności przeciwciał. W laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w latach 20112015 przebadano łącznie 360 próbek surowicy krwi.
Próbki pochodziły od pacjentów z terenu województwa
śląskiego. W kolejnych latach przebadano odpowiednio: 2011 rok – 39 próbek, 2012 – 52 próbki, 2013 – 73
próbki, 2014 – 111 próbek, 2015 - 85 próbek. Odsetek
wyników dodatnich w klasie IgG w poszczególnych latach wahał się w granicach 59,6 – 75,7% (Tab. III).
DYSKUSJA
W województwie śląskim w 2015 roku zamieszkiwało 4 577 925 osób (11,9% ludności Polski), co pod
względem ilości mieszkańców stawia region na 2 miejscu zaraz po województwie mazowieckim (5 340 799
mieszkańców/13,9%). Pod względem gęstości zaludnienia województwo śląskie zajmuje 1 lokatę, na 1 km2
w 2015 roku zamieszkiwały 372 osoby (w Polsce 123
osoby na 1 km2) (8). W związku z powyżej poczynioną analizą należy stwierdzić, iż w okresie pięcioletnim
najwięcej zachorowań spośród wszystkich województw
zarejestrowano w województwie mazowieckim, natomiast województwo śląskie zajęło drugą pozycję – zachorowały 136 094 osoby (Tab. I). Pod względem zapadalności województwo śląskie uplasowało się również
na drugim miejscu, przy średniej rocznej zapadalności
591 na 100 tys. mieszkańców (Tab. II).
Analizując zachorowania na ospę wietrzną w poszczególnych grupach wiekowych, należy podkreślić,
iż najwięcej zachorowało dzieci w wieku od 0 do 9 lat,
czyli w okresie, kiedy dziecko podejmuje więcej kon559
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lack of immunity against VZV. Detecting the presence
of IgG antibodies is particularly important for women
planning pregnancy. VZV infection in women during
pregnancy poses a serious risk to the fetus, especially
in the perinatal period (10). Negative test result of antiVZV IgG antibodies allows women to make a decision
about vaccination before a planned pregnancy. As
shown in serological tests, a significant part of the
population - up to 40% of respondents - did not have
immunity against VZV. Detection of anti-VZV IgG
should be one of the key diagnostic tests carried out
by women planning to become pregnant. Such a study
could also be part of the balance examination of girls
reaching reproductive age and in the case of a negative
result, such persons should be vaccinated against the
varicella virus.
The disease is usually mild at children and
immunocompetent patients, but complications
can occur in people with reduced immunity.
Among the possible complications there should be
mentioned secondary bacterial infections of the skin,
inflammation of the lungs, disorders of the central
nervous system, Reye’s syndrome, and even death
(11). The risk of complications increases with age (9).
Due to chickenpox, during the period, 6 368 people
required hospitalization, representing 0.6% of patients.
Most hospitalized people were found in Mazowieckie
- 1 188 (18.6% of all patients), while in Śląskie 361
people were hospitalized (5.7%).
The number of cases of chickenpox can be
significantly reduced by the use of protective
vaccination. According to the manufacturer’s
recommendations, a person should be given two doses
separated by at least 6 weeks (7, 12). According to
research conducted by Michalik D. et al. (2008) and
E. Shapiro et al. (2011), it was defined that one dose of
vaccine immunizes about 80 - 85% of healthy children,
two doses immunizes 98% of the vaccinated population
(13, 14). In a situation of getting chickenpox despite
the vaccination, it is milder and it lasts shorter (15).
Furthermore, among vaccinated patients - compared
to patients after chickenpox, there were fewer cases
of herpes zoster, which is a disorder that appears as
a result of reactivation of VZV, left in sensory ganglia
after the initial infection. Possible complications of
herpes zoster at patients with resistance to vaccination
are mild (16).
Currently, according to the Immunization Program
for 2016 (Statement of the Chief Sanitary Inspector
of 16.10.2015 r.) (5) vaccination against varicella is
mandatory and free for children less than 12 years of age
in the following situations: immunosuppression at high
risk of severe the disease, acute lymphoblastic leukemia
in remission, HIV infection, before immunosuppressive
therapy or chemotherapy. Mandatory vaccinations
are also subject to children up to the age of 12 which
560

taktów społecznych w związku z pójściem do żłobka,
przedszkola i szkoły. Na przestrzeni ostatnich pięciu
lat, spośród 958 884 chorych na ospę w Polsce, 810
669 stanowiły dzieci do 9 roku życia (83,7%). Zachorowania na ospę wietrzną zdarzają się w każdym wieku, nawet u osób dorosłych.
W przebiegu ospy, w badaniach diagnostycznych
wykazuje się początkowo produkcję przeciwciał IgM
oraz IgA - 1 do 2 dni po wystąpieniu wysypki. Krótko
potem pojawia się trwała odporność w postaci przeciwciał IgG, których obecność wykazuje się nawet
do końca życia pacjenta (1, 9). Na podstawie badań
obecności przeciwciał IgG u pacjentów stwierdzono
odsetek pacjentów z wynikami pozytywnymi w kolejnych latach na poziomie 59,6 – 75,7%. Oznacza to, że
w badanej grupie dla 25 – 40% pacjentów uzyskano
wyniki negatywne, co świadczy o braku odporności
przeciwko VZV. Wykrywanie obecności przeciwciał
klasy IgG ma szczególne znaczenie w przypadku kobiet planujących ciążę. Zarażenie matki wirusem ospy
w ciąży stanowi poważne ryzyko dla płodu, szczególnie w okresie okołoporodowym (10). Uzyskanie ujemnego wyniku poziomu przeciwciał w klasie IgG w kierunku ospy pozwala na podjęcie decyzji o szczepieniu
przed planowaną ciążą. Jak wykazano w badaniach serologicznych – znaczna część populacji, nawet do 40%
badanych, nie posiadała odporności przeciwko VZV.
Wykrywanie obecności przeciwciał anty-VZV klasy IgG powinno być jednym z podstawowych testów
diagnostycznych wykonywanych przez kobiety planujące ciążę. Badanie takie mogłoby również stanowić
element badania bilansowego dziewczynek osiągających wiek rozrodczy i w przypadku uzyskania wyniku
ujemnego osoby takie należałoby poddać szczepieniom ochronnym przeciwko wirusowi ospy.
Przebieg choroby jest przeważnie łagodny u dzieci
i u osób immunokompetentnych, natomiast komplikacje mogą wystąpić u osób ze zmniejszoną odpornością. Wśród możliwych powikłań wymienia się wtórne
zakażenia bakteryjne skóry, zapalenie płuc, zaburzenia w centralnym układzie nerwowym, zespół Reye’a,
a nawet zgon (11). Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko
wystąpienia powikłań (9). Z powodu ospy wietrznej
leczenia szpitalnego w analizowanym okresie wymagało 6 368 osób, co stanowiło 0,6% osób chorych.
Najwięcej hospitalizowanych osób stwierdzono w województwie mazowieckim 1 188 osób (18,6% wszystkich chorych), w województwie śląskim hospitalizowanych było 361 osób (5,7%).
Liczbę zachorowań na ospę wietrzną można zdecydowanie ograniczyć przez zastosowanie szczepień
ochronnych. Według zaleceń producenta, należy podać dwie dawki szczepionki w odstępie co najmniej 6
tygodni (7, 12). Zgodnie z badaniami prowadzonymi
przez MICHALIK D. i wsp. (2008) oraz Shapiro E.
i wsp. (2011) określono, iż jedna dawka szczepionki
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have contact with people suffering above mentioned
diseases, in order to prevent the transfer of infection,
and persons 12 years of age residing in institutions care
and education, therapeutic care, orphanages, nursing
homes, preadoption centers and children in nurseries
or children’s clubs. Vaccination is recommended (paid)
for the rest of population, including women planning
to become pregnant that did not had chickenpox.
The number of people immunized against varicella
both through mandatory and recommended vaccination
is increasing, but it is still too small to have the
influence on a reduction number of cases of falling ill.
In 2015 in Poland there were 63 138 people vaccinated
against chickenpox. Analysing the number of people
vaccinated and the number of cases of chickenpox, the
lack of correlation between these two components is
noticeable. This is a result of the low number of people
vaccinated against chickenpox.
In the study period, i.e. in 2011-2015, most people
were vaccinated in Mazowieckie (69 360 vaccinated).
In Śląskie that number was 25 025 people (Fig. 1).
It should be emphasized that the vaccine can also
be given to person that had contact with a person
suffering from chickenpox, up to 72 hours after contact.
Instilling in such a situation provides a milder course
of the disease (17).
Chickenpox may also be the cause of death - in
2011-2015 due to illness and associated complications
in Poland there were 2 deceases. One of these deaths
occurred in the province of Lublin (2012), the second
in the province of Łódź (2013).
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Promoting vaccination, preventing the healthy
children from contact with sick children and the
protection of adults susceptible to infection can improve
the epidemiological situation of varicella. Unfortunately,
actions taken so far to encourage parents to vaccinate
their children by pediatricians and specialists remain
ineffective. Periodically appearing in media reports
about deaths due to complications of chickenpox
arouse interest in vaccination for short time. Protective
vaccination minimizes the risk or prevents from getting
the chickenpox disease. Fewer cases of chickenpox
means fewer complications, and also smaller loss in
terms of socio-economic factors associated with the
child’s sickness absence and absenteeism in relation to
parental care over a sick child.
Information about the possibility of immunization
against varicella, obtained before pregnancy, allows
to take steps to secure the mother from getting
chickenpox.

Sytuacja epidemiologiczna ospy wietrznej
uodparnia około 80 - 85% zdrowych dzieci, podanie
dwóch dawek uodparnia 98% szczepionej populacji
(13, 14). W sytuacji zachorowania pomimo zaszczepienia przebieg ospy wietrznej jest łagodniejszy i trwa
ona krótko (15). Ponadto, u osób szczepionych, w porównaniu do pacjentów po przebyciu ospy, stwierdzono mniejszy odsetek zachorowań na półpasiec, który
jest chorobą pojawiającą w wyniku reaktywacji wirusów VZV, pozostałych w zwojach czuciowych po pierwotnej infekcji wirusem. Ewentualne powikłania półpaśca w przypadku osób z odpornością poszczepienną,
mają łagodny przebieg (16).
Obecnie zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na 2016 rok (Komunikat Głównego Inspektora
Sanitarnego z dnia 16.10.2015 r.) (5) szczepienie przeciwko ospie wietrznej jest obowiązkowe i nieodpłatne
dla dzieci do ukończenia 12 roku życia w następujących sytuacjach: upośledzenie odporności o wysokim
ryzyku ciężkiego przebiegu choroby, ostra białaczka
limfoblastyczna w okresie remisji, zakażenie HIV,
przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią. Szczepieniom obowiązkowym podlegają również
dzieci do 12 roku życia z otoczenia ww. osób w celu
uniemożliwienia przeniesienia na nie zakażenia, a także osoby do 12 roku życia przebywające w placówkach opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych,
opiekuńczo-terapeutycznych, domach dziecka, domach pomocy społecznej, ośrodkach preadopcyjnych
oraz dzieci przebywające w żłobkach lub klubach
dziecięcych. Szczepienie jest zalecane (odpłatne) dla
pozostałej części populacji, w tym również dla kobiet
planujących zajście w ciążę, które nie chorowały na
ospę wietrzną.
Liczba osób uodpornionych przeciwko ospie
wietrznej zarówno w ramach szczepień obowiązkowych jak i zalecanych rośnie, lecz nadal jest to zbyt
mała liczba, by mogło to wpłynąć na zmniejszenie
liczby zachorowań. W roku 2015 w Polsce przeciwko
ospie wietrznej zaszczepiono 63 138 osób.
Analizując liczbę osób zaszczepionych oraz liczbę
zachorowań na ospę zauważalny jest brak korelacji pomiędzy tymi dwoma składowymi. Jest to wynik zbyt
małej liczby osób zaszczepionych przeciwko ospie
wietrznej.
W okresie poddanym analizie, czyli w latach 20112015, najwięcej osób zaszczepiono w województwie
mazowieckim (69 360 szczepionych). W województwie śląskim zaszczepiono 25 025 osób (Ryc. 1).
Podkreślić należy, iż szczepionkę można również podawać osobom po kontakcie z chorym na ospę
wietrzną, do 72 godzin od kontaktu. Zaszczepienie
w takiej sytuacji zapewnia łagodniejszy przebieg choroby (17).
Ospa wietrzna może stać się również przyczyną
zgonu - w latach 2011-2015 z powodu zachorowania
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i związanych z tym powikłań w Polsce wystąpiły 2 niepomyślne zejścia choroby. Jeden z tych zgonów wystąpił na terenie województwa lubelskiego (2012 r.), drugi
w województwie łódzkim (2013 r.).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Promowanie szczepień ochronnych i niedopuszczanie do kontaktu dzieci chorych z dziećmi zdrowymi
oraz ochrona osób dorosłych podatnych na zakażenia
może poprawić sytuację epidemiologiczną zachorowań na ospę wietrzną. Niestety podejmowane do tej
pory próby zachęcenia rodziców do zaszczepienia
swoich dzieci przez lekarzy pediatrów oraz specjalistów pozostają nieskuteczne. Okresowo pojawiające
się doniesienia medialne o zgonach na skutek powikłań ospy wietrznej na krótko wzbudzają zainteresowanie szczepieniem. Szczepienie ochronne pozwala
zminimalizować ryzyko lub uniknąć zachorowania na
ospę. Mniej zachorowań na ospę to mniej powikłań,
a także uniknięcie strat społeczno-ekonomicznych
związanych z absencją chorobową dziecka i absencją
w związku z opieką rodziców nad chorym dzieckiem.
Informacja o możliwości uodpornienia przeciw
ospie wietrznej, uzyskana przed zajściem w ciążę, pozwala na podjęcie kroków zabezpieczających matkę
przed zachorowaniem na ospę wietrzną.
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Problems of infections / Problemy zakażeń
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ABSTRACT
BACKGROUND. Parasitic diseases of the gastrointestinal tract are a major health problem worldwide, especially
in the Third World countries, where poor standards of hygiene and sanitation as well as the lack of medical care
facilitate the spread of food and waterborne infections.
AIM. To estimate the prevalence of intestinal parasitic infections in Central Asia on the example of the
population inhabiting the Ghazni Province in eastern part of the country and to assess the validity of the WHOrecommended mass deworming campaign carried out in Afghanistan. Taking into consideration the fact that
hundreds of thousands of immigrants from Asia and Africa have recently been flooding into Europe, it has
become necessary to investigate the epidemiology of intestinal parasitoses in areas characterized by different
climatic conditions and poor standards of sanitation.
MATERIAL AND METHODS. The study was conducted in eastern Afghanistan between November 2011 and
April 2014. Parasitological examination was performed on 3 different study groups: 110 soldiers from the Afghan
National Army (adults), 1,167 patients hospitalized at the Ghazni Provincial Hospital (807 children and adolescents
aged 1–18 and 360 adults), and 1,869 students (7–18 years) frequenting local schools. The study involved 3,146
people including: 2,248 females and 898 males; 2,676 children and adolescents (1–18 years) and 460 adults (19–85
years). Three stool samples were collected from each study subject at the intervals of 2 to 3 days. The samples were
fixed in 10% formalin and then transported by air to the Department of Epidemiology and Tropical Medicine (Military
Institute of Medicine) in Poland, where they were examined by light microscopy using 3 different diagnostic methods
(direct smear in Lugol’s solution, decantation with distilled water, Fülleborn’s flotation).
RESULTS. In total, 1,220 Afghans were found to be infected with pathogenic intestinal parasites (38.8%):
44/110 soldiers (40.0%), 322/807 hospitalized children and adolescents (39.9%), 102/360 hospitalized adults
(28.3%) and 752/1869 children and adolescents frequenting local schools (40.2%). Higher infection rates were
observed in children and adolescents (40.1% vs. 31.1% adults), in boys (40.8% vs. 39.9% girls), and in the adult
population – in women (31.2% vs. 31.0% men). The most commonly detected intestinal parasites in all study
groups were: Ascaris lumbricoides (619/3146, 19.7%), Giardia intestinalis (489/3146, 15.5%) and Hymenolepis
nana (206/3146, 6.5%).
SUMMARY AND CONCLUSIONS. The prevalence and diversity of intestinal parasitic infections is high in
the population of Central Asia. The infections caused by a wide range of nematodes, cestodes and protozoa are
common among inhabitants of eastern Afghanistan. This fact suggests that the WHO-recommended deworming
strategy (a single dose of 500 mg mebendazole or 400 mg albendazole) needs to be reviewed and should be
replaced by targeted antiparasitic chemotherapy (albendazole, metronidazole, praziquantel), following mass
screening of the local population.
Key words: intestinal parasites, prevalence, Afghanistan
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STRESZCZENIE
WSTĘP. Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego należą do częstych problemów zdrowotnych ludności,
szczególnie w krajach Trzeciego Świata, gdzie niskie standardy sanitarne oraz brak opieki medycznej sprzyjają
rozprzestrzenianiu się inwazji przenoszonych drogą pokarmową.
CEL PRACY. Ocena rozpowszechnienia zarażeń pasożytami jelitowymi w Azji Centralnej na przykładzie populacji afgańskiej zamieszkującej prowincję Ghazni we wschodniej części kraju oraz zasadność prowadzenia
w Afganistanie akcji prewencyjnego leczenia przeciwpasożytniczego zalecanego przez WHO. Biorąc pod uwagę setki tysięcy imigrantów z kontynentu azjatyckiego i afrykańskiego udających się do Europy, zasadne staje
się poznanie sytuacji epidemiologicznej dotyczącej występowania parazytoz jelitowych w rejonach o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych.
MATERIAŁ I METODY. W okresie 11 listopada 2011 r. – 04 kwietnia 2014 r. we wschodnim Afganistanie
prowadzono badania parazytologiczne kału na obecność pasożytów jelitowych w trzech różnych grupach badanych: 110 żołnierzy Afghan National Army (dorośli), 1 167 pacjentów leczonych szpitalnie (807 dzieci i młodzieży w wieku 1–18 lat oraz 360 dorosłych), 1 869 uczniów (7–18 lat) uczęszczających do lokalnych szkół.
Badania przeprowadzono łącznie u 3 146 osób: 2 248 płci żeńskiej i 898 płci męskiej, 2 676 dzieci i młodzieży (1–18 lat) oraz 460 dorosłych (19–85 lat). Trzy próbki materiału biologicznego, oddawanego w odstępach
2-3 dniowych, utrwalonego w 10% formalinie, transportowano drogą powietrzną do Polski, gdzie w Zakładzie
Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego wykonano badania diagnostyczne
z użyciem trzech metod w mikroskopii świetlnej (rozmaz bezpośredni w płynie Lugola, dekantacja w wodzie
destylowanej, flotacja według Fülleborna).
WYNIKI. Zarażenia patogennymi pasożytami jelitowymi wykryto u 1 220 Afgańczyków (38,8%), w tym
u 44/110 żołnierzy (40,0%), 322/807 hospitalizowanych dzieci i młodzieży (39,9%), 102/360 hospitalizowanych
dorosłych (28,3%) oraz 752/1 869 dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół (40,2%). Wyższe wskaźniki zarażeń obserwowano wśród dzieci i młodzieży (40,1% vs. 31,1% dorosłych), wśród chłopców (40,8% vs. 39,9%
dziewczynek), natomiast w grupie dorosłych wśród kobiet (31,2% vs. 31,0% mężczyzn), Najczęściej wykrywanymi pasożytami jelitowymi we wszystkich grupach badanych były Ascaris lumbricoides (619/3-146, 19,7%),
Giardia intestinalis (489/3-146, 15,5%) i Hymenolepis nana (206/3 146, 6,5%).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Populacja Azji Centralnej charakteryzuje się wysoką prewalencją zarażeń oraz dużą różnorodnością wykrywanych gatunków pasożytów jelitowych. Rozpowszechnienie helmintów
obłych i płaskich oraz pierwotniaków wśród mieszkańców wschodniego Afganistanu podważa zasadność stosowania preferowanych przez WHO akcji prewencyjnego leczenia przeciwpasożytniczego (jednorazowa dawka
mebendazolu 500 mg lub 400 mg albendazolu), które powinny być zastąpione celowaną chemioterapią (albendazol, metronidazol, prazykwantel), po uprzednim wykonaniu badań przesiewowych.
Słowa kluczowe: pasożyty jelitowe, rozpowszechnienie, Afganistan
INTRODUCTION

WSTĘP

Parasitic diseases of the gastrointestinal tract are
one of the most common health problems affecting
humans globally (1). It has been estimated that over
3.5 billion people worldwide may be infected with at
least one species of intestinal parasites, and 450 million
people report symptoms of sickness (2). The risk for
developing a parasitic infection is especially high in the
Third World countries, where poor standards of hygiene
and sanitation as well as the lack of medical care
facilitate the spread of food and waterborne infections
(3). Afghanistan, which is located in Central Asia, is
a perfect example of a country where the prevalence
of intestinal parasitic infections is particularly high.
In terms of GDP, Afghanistan is one of the poorest
countries in the world (1,900 USD per capita in 2015)
(4). The Afghan healthcare system is heavily dependent

Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego
należą do częstych problemów zdrowotnych ludności
we współczesnym świecie (1). Szacuje się, że ponad
3,5 miliarda ludzi jest zarażonych co najmniej jednym
gatunkiem pasożyta jelitowego, a 450 milionów osób
zgłasza objawy chorobowe wywołane przez helminty
lub pierwotniaki (2). Ryzyko zarażenia jest szczególnie wysokie w krajach Trzeciego Świata, gdzie niskie
standardy sanitarne i brak opieki medycznej sprzyjają
rozprzestrzenianiu się inwazji przenoszonych drogą
pokarmową (3). Przykładem populacji o wysokiej prewalencji zarażeń pasożytami jelitowymi jest ludność
Afganistanu, kraju położonego w Azji Centralnej, który
pod względem PKB jest jednym z najuboższych państw
świata (1 900 USD per capita w 2015 r.) (4). Opieka
medyczna w Afganistanie opiera się w głównej mierze
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on humanitarian aid provided by international NGOs
and a serious shortage of medical personnel at all
levels of healthcare prevents the implementation of
epidemiological surveillance over infectious and
invasive diseases (5). Soil and water contamination is
widespread in Afghanistan, its residents have limited
access to fresh drinking water (6) and toilet facilities
which meet basic sanitary requirements (7), chronic
malnutrition is common (8). Due to limited capabilities
of health care providers, medical treatment is rarely
supported with proper diagnostic procedures. This
is particularly important as regards the management
of parasitic infections, some of which have typical
clinical presentation (diarrhea, constipation, abdominal
pain), but more often are asymptomatic (9). Also, poor
hygiene practices and ignorance of measures for disease
prevention do not improve the situation (10).
The aim of the study was to estimate the prevalence
of intestinal parasitic infections in Central Asia on the
example of the population inhabiting the Ghazni Province
in eastern part of the country and to assess the validity
of the WHO-recommended mass deworming project
carried out in Afghanistan. Taking into consideration the
fact that hundreds of thousands of immigrants from Asia
and Africa have recently been flooding into Europe, it
has become necessary to investigate the epidemiology of
intestinal parasitoses in areas characterized by different
climatic conditions and poor standards of sanitation.

na pomocy organizacji pozarządowych. Brak pracowników służby zdrowia wszystkich szczebli powoduje
trudności z nadzorem epidemiologicznym chorób infekcyjnych i inwazyjnych (5). Powszechne jest zanieczyszczenie wody i gleby, ograniczony dostęp do wody pitnej
(6), ograniczony dostęp do toalet spełniających standardy sanitarne (7), przewlekłe niedożywienie mieszkańców (8). Ze względu na ograniczone możliwości
placówek medycznych, Afgańczycy są często leczeni
bez wsparcia diagnostycznego, co ma istotne znaczenie w zarażeniach pasożytami jelitowymi, które mogą
przebiegać z objawami klinicznymi (biegunka, zaparcia, bóle brzucha), ale częściej występują pod postacią
bezobjawowego nosicielstwa (9). Poprawie sytuacji
zdrowotnej mieszkańców Afganistanu nie służy niska
świadomość społeczeństwa w zakresie higieny i profilaktyki zdrowotnej (10).
Celem prowadzonych badań była ocena rozpowszechnienia zarażeń pasożytami jelitowymi w Azji
Centralnej na przykładzie populacji afgańskiej zamieszkującej prowincję Ghazni we wschodniej części kraju
oraz zasadność prowadzenia w Afganistanie akcji dewormingu zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia.
Biorąc pod uwagę setki tysięcy imigrantów z kontynentu
azjatyckiego i afrykańskiego udających się do Europy,
zasadne staje się poznanie sytuacji epidemiologicznej dotyczącej występowania parazytoz jelitowych w rejonach
o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

Studied population. The study was conducted
between November 2011 and April 2014 in Ghazni City
(a population of 143,000 in 2015) which is the capital of
the Ghazni Province (1.2 million inhabitants in 2015)
(11) in eastern Afghanistan. Parasitological examination
was performed on 3 different study groups: 110 soldiers
from the Afghan National Army (adults), 1,167 patients
hospitalized at the Ghazni Provincial Hospital (807
children and adolescents aged 1–18 and 360 adults), and
1,869 students (7–18 years) frequenting the Jahan Malika,
Share Kona and Khuija Ali High Schools. The study
involved 3,146 participants including: 2,248 females and
898 males; 2,676 children and adolescents (1–18 years)
and 460 adults (19–85 years). Patient recruitment and
the collection of biological material was organized in
cooperation with the Head of the Department of the Health
Service in Ghazni Province, Dr. Zia Ghul and the Head
of the Ghazni Provincial Hospital, Dr. Baz Mohammad
Hemmat. Study groups consisting of soldiers and students
included both asymptomatic and symptomatic subjects
(random selection), whereas the group comprising hospital
patients only included symptomatic patients (random
selection). Each of the study participant was given
information on parasitic diseases of the gastrointestinal
tract and their complications, the method of sample

Badana populacja. W okresie od listopada 2011 r.
– kwietnia 2014 r. we wschodnim Afganistanie, w prowincji Ghazni, w stolicy prowincji o tej samej nazwie
(ludność prowincji Ghazni 1,2 mln; ludność stolicy
prowincji 143 tys. w 2015 r.) (11), przeprowadzono
badania parazytologiczne kału na obecność pasożytów
jelitowych w trzech różnych grupach badanych: 110
żołnierzy Afghan National Army (dorośli), 1-167 pacjentów hospitalizowanych w Ghazni Provincial Hospital (807 dzieci i młodzieży w wieku 1–18 lat oraz
360 dorosłych), 1 869 uczniów (7–18 lat) uczęszczających do Jahan Malika, Share Kona oraz Khuija Ali
High School. Badania przeprowadzono łącznie u 3
146 osób: 2 248 płci żeńskiej i 898 płci męskiej, 2
676 dzieci i młodzieży (1–18 lat) oraz 460 dorosłych
(19–85 lat).
Organizację zbierania materiału biologicznego do
badań w jednostce wojskowej, w szpitalu oraz w szkołach realizowano w kooperacji z Dyrektorem Departamentu Służby Zdrowia prowincji Ghazni, dr Zia Ghul
oraz Dyrektorem Ghazni Provincial Hospital, dr Baz
Mohammadem Hemmatem.
W grupie żołnierzy i uczniów badania dotyczyły zarówno bezobjawowych nosicieli, jak i osób z różnymi objawami chorobowymi (bez wyboru); do grupy hospitalizo565
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collection (in Pashto and Dari languages), and was asked
to provide an informed consent before taking part in the
study. For underage patients the informed consent was
provided by their parents or legal guardians. The research
study was approved by the Bioethics Committee of the
Military Institute of Medicine and was conducted in
accordance with the Declaration of Helsinki (1996) and
the UE guidelines on Good clinical practice for trials on
medical products in the European Community. The study
was funded by the Polish Ministry of Defence, as part of
an aid project Capacity building of health care system in
Ghazni Province.
Sample collection. Three stool samples were
collected from each patient at the intervals of 2 to 3
days, the samples were fixed in 10% formalin and
then transported by air (military transport) to the
Department of Epidemiology and Tropical Medicine
(Military Institute of Medicine) in Poland, where they
were examined by light microscopy using 3 different
diagnostic methods.
Laboratory testing (12–14)
Direct smear in Lugol’s solution. Approximately
2 mg of stool is collected with a glass rod and applied
onto a slide, a drop of Lugol’s solution is added and
the material is smeared over a 4 cm2 surface. Next,
a cover slide is placed on top of the preparation and
the material is examined microscopically under
adequate magnification objective (first x10, then
x40). The solution thus prepared may be used for the
initial examination of the non-concentrated biological
material, staining the sample with Lugol’s solution
improves the image quality of the identified parasites.
Isotonic solutions were not prepared, as the material
received by the Institute had been fixed in 10% formalin
which killed the forms of parasites and prevented their
in vivo assessment.
Decantation with distilled water. Approximately 2
g of stool is mixed thoroughly with a small amount
of water in a test tube. Next, water is added to the
top of the tube. After 30 minutes the supernatant is
decanted and another portion of water is added. This
procedure is repeated until clear supernatant has been
obtained, generally three to four times. The sediment
is then placed on a slide and stained with Lugol’s
solution for microscopic examination (objective x40
magnification). Decantation is a concentration method
used for the detection of protozoa.
Fülleborn’s flotation. Approximately 2 g of stool is
mixed with saturated NaCl solution in a test tube. Next,
NaCl solution is added to the top of the tube. A cover
slide is placed on the top of the tube and in contact
with the suspension. After 30 minutes the cover slide is
removed with tweezers and placed the wet side down
on a slide. The preparation is ready for microscopic
examination (x10 magnification). Flotation is a testing
method dedicated to the detection of helminths.
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wanych należeli pacjenci przyjmowani na leczenie z powodu różnych zmian chorobowych (bez wyboru). Każda
osoba biorąca udział w badaniu otrzymywała informację
o chorobach pasożytniczych przewodu pokarmowego i ich
powikłaniach zdrowotnych, o sposobie pobierania materiału biologicznego (w języku paszto lub dari), jak również
wyrażała pisemną zgodę na udział w badaniu. W imieniu
dzieci zgodę na badania udzielali rodzice.
Projekt badawczy został zaakceptowany uchwałą
Komisji Bioetycznej przy Wojskowym Instytucie Medycznym w oparciu o Deklarację Helsińską (1996 r.)
i zasady opracowane przez Unię Europejską pt. Good
clinical practice for on medical products in the European Community. The rules governing medical products
in the European Community.
Badania były finansowane przez Ministerstwo
Obrony Narodowej RP w ramach projektu pomocowego pt. Wzmocnienie potencjału systemu opieki zdrowotnej w prowincji Ghazni.
Materiał do badań. Trzy próbki materiału biologicznego (kał) utrwalonego w 10% formalinie odbierano od badanych w odstępach 2–3 dniowych, następnie
transportowano drogą powietrzną do Polski (transport
wojskowy), gdzie w Zakładzie Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego
wykonano diagnostykę przy użyciu trzech różnych
metod w mikroskopii świetlnej.
Badania laboratoryjne (12–14)
Rozmaz bezpośredni w płynie Lugola. Kał w ilości
ok. 2 mg nabiera się bagietką na szkiełko podstawowe,
dodaje kroplę płynu Lugola i rozprowadza materiał na
powierzchni około 4 cm2. Preparat przykrywa się szkiełkiem nakrywkowym i ogląda pod mikroskopem w powiększeniu x10, następnie x40. Tak wykonany preparat
pozwala na wstępną ocenę niezagęszczonego materiału,
podbarwienie płynem Lugola polepsza jakość obrazu
wykrytych pasożytów. Nie wykonywano preparatów
bezpośrednich w roztworach izotonicznych, ponieważ
nadesłany do badań materiał był utrwalony 10% formaliną, co skutkowało zabiciem form pasożytów i nie
pozwalało na ich przyżyciową ocenę.
Dekantacja w wodzie destylowanej. Kał w ilości
ok. 2 g miesza się dokładnie z niewielką ilością wody
w probówce i następnie dolewa wodę do górnej krawędzi probówki. Po okresie 30 minut zlewa się płyn
znad osadu, dolewa kolejną porcję wody. Tę czynność
powtarza się do uzyskania przejrzystego płynu nad
osadem – najczęściej 3–4 razy. Następnie pobiera się
osad, nanosi na szkiełko podstawowe, podbarwia płynem Lugola i ogląda pod mikroskopem w powiększeniu x40. Dekantacja jest metodą zagęszczającą dedykowaną do wykrywania pierwotniaków.
Flotacja według Fülleborna. Kał w ilości ok. 2 g
miesza się w probówce z nasyconym roztworem wodnym NaCl, następnie dopełnia roztworem do brzegów
probówki. Na powierzchni układa się szkiełko nakryw-

Prevalence of intestinal parasitic infections
Statistical analysis. The statistical analyses have
been performed using the statistical suite StatSoft.
Inc. (2014). STATISTICA (data analysis software
system). version 12.0. www.statsoft.com and Excel. The
qualitative variables were presented with the use of count
and percentage. Chi-squared tests for independence were
used for qualitative variables In all the calculations the
statistical significance level of p=0.05 has been used.
RESULTS
In total, 1,220 Afghans were found to be infected
with pathogenic intestinal parasites (38.8%).
In the study group consisting of soldiers, the overall
infection rate was 40.0% with the nematodes and protozoa
being predominant (18.2% and 17.3%, respectively).
The distribution of the infection rates between different
species of intestinal parasites was statistically significant
(p=0.0003). The rates of infections with nematodes and
protozoa were significantly higher compared to the rates
of infections with cestodes and trematodes.
In the study group including hospitalized children
and adolescents, the overall infection rate reached
39.9% and the most frequently found infections were
those caused by nematodes (19.6%) and protozoa
(17.1%). In this group, the distribution of the infection
rates between different species of intestinal parasites
was statistically significant (p=0.0001). The rate
of infections with nematodes and protozoa was
significantly higher in comparison to the rates of
infections with cestodes and trematodes.
In the group of hospitalized adults, the overall
infection rate was 28.3% with nematodes and
protozoa being the most common (20.6% and 8.9%,
respectively). The distribution of the infection rates
between different species of intestinal parasites
among hospitalized adults was statistically significant
(p=0.0001). The rate of infections with nematodes
was significantly higher in comparison to the rates of
infections with protozoa, cestodes or trematodes.
In the group including Afghan school children, the
infection rate was 40.2%. Infections with nematodes
(24.0%) and protozoa (17.4%) were most commonly
observed. In this group, the distribution of the infection
rates between different species of intestinal parasites
was statistically significant (p=0.0001). The rates
of infections with nematodes and protozoa were
significantly higher in comparison to the rates of
infections with cestodes and trematodes.
In total, 1,220 of all study participants (n=3146)
were found to be infected with pathogenic intestinal
parasites. The most commonly detected intestinal
parasites in all study groups were Ascaris lumbricoides
(619/3,146, 19.7%), Giardia intestinalis (489/3,146,
15.5%) and Hymenolepis nana (206/3,146, 6.5%)
(Tab. I).

Rozpowszechnienie zarażeń pasożytami jelitowymi
kowe, które po 30 min zdejmuje pęsetą i układa mokrą
stroną na szkiełku podstawowym. Tak przygotowany
preparat ogląda się pod mikroskopem w powiększeniu
x10. Flotacja jest metodą zagęszczającą dedykowaną
do wykrywania helmintów.
Analiza statystyczna. Obliczenia statystyczne zostały
przeprowadzone przy użyciu pakietu statystycznego StatSoft. Inc. (2014) STATISTICA (data analysis software system) version 12.0 www.statsoft.com oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Zmienne typu jakościowego zostały przedstawione za pomocą liczności oraz wartości procentowych
(odsetka). Dla zmiennych jakościowych wykorzystano
testy niezależności Chi-kwadrat. We wszystkich obliczeniach za poziom istotności przyjęto p=0.05.
WYNIKI
Łącznie u 1 220 Afgańczyków wykryto zarażenia
patogennymi pasożytami jelitowymi (38,8%). W grupie
badanych żołnierzy odsetek zarażonych wynosił 40,0%.
Najczęściej obserwowano zarażenia obleńcami (18,2%)
i pierwotniakami (17,3%). Rozkład odsetka poszczególnych typów pasożytów jelitowych w grupie żołnierzy różnił się w sposób istotny statystycznie (p=0,0003). Odsetek
zarażeń obleńcami i pierwotniakami był istotnie wyższy
w porównaniu do zarażeń tasiemcami i przywrami.
W grupie hospitalizowanych dzieci i młodzieży odsetek zarażonych wynosił 39,9%. Najczęściej obserwowano
zarażenia obleńcami (19,6%) i pierwotniakami (17,1%).
Rozkład odsetka poszczególnych typów pasożytów jelitowych w grupie leczonych szpitalnie dzieci i młodzieży różnił się w sposób istotny statystycznie (p=0,0001). Odsetek
zarażeń obleńcami i pierwotniakami był istotnie wyższy
w porównaniu do zarażeń tasiemcami i przywrami.
W grupie hospitalizowanych dorosłych odsetek
zarażonych wynosił 28,3%. Najczęściej obserwowano
zarażenia obleńcami (20,6%) i pierwotniakami (8,9%).
Rozkład odsetka poszczególnych typów pasożytów jelitowych w grupie leczonych szpitalnie dorosłych różnił
się w sposób istotny statystycznie (p=0,0001). Odsetek
zarażeń obleńcami był istotnie wyższy w porównaniu
do zarażeń pierwotniakami, tasiemcami i przywrami.
W grupie uczniów odsetek zarażonych wynosił
40,2%. Najczęściej obserwowano zarażenia obleńcami
(24,0%) i pierwotniakami (17,4%). Rozkład odsetka
poszczególnych typów pasożytów jelitowych w grupie uczniów różnił się w sposób istotny statystycznie
(p=0,0001). Odsetek zarażeń obleńcami i pierwotniakami był istotnie wyższy w porównaniu do zarażeń
tasiemcami i przywrami.
Łącznie we wszystkich grupach badanych
(n=3146) zarażenia pasożytnicze wykryto u 1 220
osób. Najczęściej wykrywanymi pasożytami jelitowymi były Ascaris lumbricoides (619/3 146, 19,7%),
Giardia intestinalis (489/3 146, 15,5%) i Hymenolepis
nana (206/3 146, 6,5%) (Tab. I).
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Table I. Number and percentage of infected soldiers (adults), hospitalized patients (children/adolescents and adults), and students (children and adolescents) in eastern Afghanistan
between November 2011 and April 2014 (n=3146)
Tabela I. Liczba i odsetek zarażonych żołnierzy (dorośli), hospitalizowanych pacjentów (dzieci/młodzież i dorośli) i uczniów (dzieci i młodzież) we wschodnim Afganistanie
w okresie listopad 2011 – kwiecień 2014 (n=3146)
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Prevalence of intestinal parasitic infections

Rozpowszechnienie zarażeń pasożytami jelitowymi

In the group consisting of adult Afghans (soldiers
n=110, hospitalized patients n=360) the infection rate
was 31.1%, with nematodes and protozoa being the
most prevalent (20.0% and 10.9%, respectively). In
the group comprising Afghan children and adolescents
(school children and hospitalized patients) the overall
infection rate reached 40.1%, with nematodes and
protozoa being predominant (22.7% and 17.3%,
respectively). The rate of infections with trematodes
was significantly higher in the adult group (p=0.0046),
whereas in the group comprising children and
adolescents we have observed significantly higher
rates of cestode infections. There were no statistically
significant differences in the distribution of nematode
infections between the groups of adults and children
(p=0.1973) (Tab. II, Fig.1).

Wśród dorosłych Afgańczyków (żołnierze n=110,
pacjenci leczeni szpitalnie n=360) odsetek zarażonych wynosił 31,1%. Najczęściej obserwowano zarażenia obleńcami (20,0%) i pierwotniakami (10,9%).
W grupie afgańskich dzieci i młodzieży (uczniowie,
pacjenci leczeni szpitalnie) odsetek zarażonych wynosił 40,1%, głównie obleńcami (22,7%) i pierwotniakami (17,3%). Odsetek zarażonych wśród dorosłych był istotnie wyższy dla przywr (p=0,0046).
Natomiast odsetek zarażeń wśród dzieci był istotnie
wyższy dla tasiemców (p=0,0001), dla pierwotniaków (p=0,0005) oraz łącznie (p=0,0002). Dla nicieni nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic
(p=0,1973) (Tab. II, Ryc. 1).

Table II. Number and percentage of infected Afghans in the
group of adults vs. children and adolescents
(n=3146)
Tabela II. Liczba i odsetek zarażonych Afgańczyków
w grupie dorosłych oraz dzieci i młodzieży
(n=3146)
Intestinal
parasites

Adults
n=470 (%)

Children and
aldolescents
n=2676 (%)

p-value

Nematodes

94 (20.0)

607 (22.7)

0.1973

Cestodes

19 (4.0)

270 (10.1)

0.0001

Trematodes

15 (3.2)

37 (1.4)

0.0046

Protozoa

51 (10.9)

463 (17.3)

0.0005

No. of infected

146 (31.1)

1074 (40.1)

0.0002

In the group of adult women the infection rate
reached 31.2%, while in men the overall infection rate
was 31.0%. The rate of infections with nematodes was
significantly higher in women (p=0.0318), whereas the
rate of infections with protozoa was significantly higher
in the male population (p=0.0099). There were no
statistically significant differences in the distribution
of other types of parasitic infections between men and
women.
In the group of children and adolescents, the
overall infection rate in girls was 39.9%, and in boys it
reached 40.8%. There were no statistically significant
differences in the distribution of different species of
intestinal parasites . Totally, in the group of women
and girls the infection rate was 39.1%, in men and boys
– 37.9% (Fig. 2).

Fig. 1. Distribution of infections with intestinal parasites in
the group of adults vs. children and adolescents
(n=3146)
Ryc. 1. Rozkład zarażonych pasożytami jelitowymi w grupie
dorosłych oraz dzieci i młodzieży (n=3146)

W grupie dorosłych odsetek zarażonych kobiet
wynosił 31,2%, natomiast u mężczyzn 31,0%. Odsetek
zarażeń wśród kobiet był istotnie wyższy dla obleńców
(p=0,0318), u mężczyzn odsetek zarażeń był istotnie
wyższy dla pierwotniaków (p=0,0099). Dla zarażeń
pozostałymi typami pasożytów jelitowych nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic.
W grupie dzieci i młodzieży odsetek zarażonych
dziewczynek wynosił 39,9%, u chłopców 40,8%. Dla
zarażeń poszczególnymi typami pasożytów jelitowych
nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie. Całościowo, w grupie kobiet i dziewcząt odsetek zarażonych wyniósł 39,1%, natomiast w grupie mężczyzn
i chłopców 37,9% (Ryc. 2).
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Fig. 2. Distribution of infected with intestinal parasites in the
group of adults, children and adolescents, by sex
(n=3146)
Ryc. 2. Rozkład zarażonych pasożytami jelitowymi w grupie
dorosłych oraz dzieci i młodzieży według płci
(n=3146)

DISCUSSION
Afghanistan is one of the countries whose health
services do not conduct epidemiological surveillance,
and therefore have no reliable data on the prevalence
of parasitic diseases of the gastrointestinal tract
among its citizens (15). There has been little research
into the prevalence of parasitic infections in Afghan
immigrants and only a few such studies have been
described in the international medical literature to
date. Between 1982 and 1983, 51 Afghans arriving in
the USA were tested for intestinal parasitic infections
(64% male, mean age 24 years, range 6 months to 62
years); the study found that 35.3% of the subjects were
infected with intestinal parasites, mainly with Ascaris
lumbricoides (17.6%), Giardia intestinalis (17.6%),
Entamoeba histolytica (13.7%) and Hymenolepis nana
(9.8%) (16). In the period from 1997 to 2003, stool
samples were collected from 5,928 Afghan refugees
arriving in Sweden. The specimens were tested for
Giardia intestinalis (immunosorbent assay) and 225 of
the study subjects (3.8%) were found to be infected
(17). Another 687 Afghan immigrants were tested in
the Mianwali District in Pakistan between 2007 and
2009. The samples collected from refugees were
tested for Giardia intestinalis and Hymenolepis nana
by light microscopy. 37.7% of the study participants
were diagnosed with giardiasis and 31.0% with
hymenolepiasis. The infection rates for Giardia
intestinalis were the highest in the group aged 1-15
(48.7%) and were higher in females than in males
(41.2% vs. 33.3%). Likewise, the highest infection
rates for Hymenolepis nana were observed among
subjects aged 1-15 years (41.8%) and among females
(31.0% vs. 29.1%) (18).
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Afganistan należy do krajów nieprowadzących
nadzoru epidemiologicznego, a tym samym nieposiadających aktualnych danych na temat występowania chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego
w swojej populacji (15). W piśmiennictwie światowym można znaleźć pojedyncze doniesienia na temat
zarażeń pasożytami jelitowymi u uchodźców afgańskich przebywających poza granicami kraju. W latach
1982–1983 przeprowadzono badania 51 Afgańczyków
(64% płci męskiej; średnia wieku 24 lata, zakres wieku 6 miesięcy – 62 lata) w Stanach Zjednoczonych.
U 35,3% badanych wykryto zarażenia pasożytnicze,
głównie Ascaris lumbricoides (17,6%), Giardia intestinalis (17,6%), Entamoeba histolytica (13,7%)
i Hymenolepis nana (9,8%) (16). W latach 1997–2003
w Szwecji poddano badaniom na obecność zarażeń
Giardia intestinalis (badania immunoenzymatyczne)
5928 uchodźców afgańskich, u 225 osób (3,8%) uzyskano wyniki pozytywne (17). W latach 2007–2009
w dystrykcie Mianwali w Pakistanie diagnostyce parazytologicznej w mikroskopii świetlnej poddano 687
uchodźców z Afganistanu. Badania były ukierunkowane na wykrycie dwóch gatunków patogenów: Giardia
intestinalis i Hymenolepis nana. Czynnik etiologiczny
giardiozy wykryto u 37,7% badanych, hymenolepiozy
u 31,0%. Wskaźnik zarażeń Giardia intestinalis był
najwyższy w grupie wiekowej 1–15 lat (48,7%), był
również wyższy u dziewcząt i kobiet niż u płci męskiej
(41,2% vs. 33,3%). Podobnie w przypadku Hymenolepis nana, najwyższy wskaźnik zarażeń był obserwowany w przedziale wiekowym 1–15 lat (41,8%) oraz
był wyższy u płci żeńskiej (31,0% vs. 29,1%) (18).
Pierwsze badania w kierunku występowania zarażeń pasożytami jelitowymi na terenie Afganistanu
w ostatnich dekadach zostały przeprowadzone przez
służbę zdrowia Niemieckich Sił Zbrojnych stacjonujących w Kabulu w ramach operacji Enduring Freedom.
Spośród 217 afgańskich pracowników zatrudnionych
w międzynarodowej bazie wojskowej w Kabulu na
stanowiskach tłumaczy, personelu pomocniczego na
bloku żywnościowym oraz personelu sprzątającego,
u 60.4% badanych wykryto zarażenia helmintami oraz
patogennymi i niepatogennymi pierwotniakami. Najczęściej rozpoznawanymi patogennymi pasożytami
jelitowymi były Ascaris lumbricoides (22,1% badanych), Entamoeba histolytica sensu lato (5,1%) i Giardia intestinalis (3,2%) (19).
W 2003 r. w ramach programu World Food Programme, realizowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) przeprowadzono badania 1 001
uczniów w wieku 8-15 lat (w tym 55,3% chłopców),
uczęszczających do szkół w Kabulu oraz w trzech
prowincjach, wschodniego (Nahgarhar, Kandahar)

Prevalence of intestinal parasitic infections
The first parasitological examination in direction
of occurrence of intestinal parasites since the last
several decades was carried out in Afghanistan by
medical services supporting the German Armed Forces
deployed to Kabul and participating in the Enduring
Freedom operation. Of 217 Afghans employed on
the international military base in Kabul, including
translators, attendants at dining facilities and cleaning
personnel, 60.4% were found to be infected with
helminths and pathogenic or non-pathogenic protozoa.
The most commonly detected intestinal parasites were
Ascaris lumbricoides (22.1%), Entamoeba histolytica
sensu lato (5.1%) and Giardia intestinalis (3.2%) (19).
In 2003, the World Health Organization tested stool
samples from 1,001 children aged 8-15 years (including
55.3% boys) frequenting schools in Kabul and 3 other
Afghan provinces (Nangarhar and Kandahar in Eastern
Afghanistan and Farah in Western Afghanistan).
The project was carried out under the World Food
Programme. Approximately 50 children were randomly
selected from 20 different schools across the aforesaid
provinces. Stool samples were collected once from each
of the selected children and were then examined by light
microscopy using only one testing method – the KatoKatz method (thick smear technique). The study found
that 47.2% children were infected with intestinal parasites
(40.9% Ascaris lumbricoides, 9.9% Trichuris trichiura,
0.7% Ancylostoma duodenale/Necator americanus).
The authors of the study suggested that multiple parasitic
infections (polyparasitism) are not widespread in
Afghanistan, although they had only applied one testing
method, which is primarily dedicated to the detection of
helminth eggs. Having no knowledge on the prevalence
of protozoan infections in the Afghan population, which
are mainly detected with the sedimentation technique,
they ignored the risk. The WHO health workers who
had conducted the study recommended a regular singledose therapy to treat parasitic infections (albendazole
400 mg or mebendazole 500 mg) in all Afghan children
(20). In 2004, WHO in the cooperation with UNICEF
and the Afghan Ministries of Health and Education
conducted a deworming campaign among 4.5 million
Afghan children aged 6-12, frequenting approximately
7,000 schools throughout Afghanistan; all the children
received a single dose of mebendazole (21). WHO
recommends mass antihelminthic treatment of all
residents to be performed in areas where the prevalence
of intestinal parasites is higher than 20% or twice a year
when the prevalence in a given territory exceeds 50%
(22). Unfortunately, the WHO deworming campaigns
in Central Asia, including in Afghanistan, have
ended in failure, which was primarily due to unstable
geopolitical situation in the region. In 2011, only 0.69%
schoolchildren in North Africa, the Middle East and the
Far East received antiparasitic therapy recommended by
the WHO (23).

Rozpowszechnienie zarażeń pasożytami jelitowymi
i zachodniego (Farah) Afganistanu. Losowo wybrano
po ok. 50 dzieci z 20 szkół w ww. czterech regionach.
Badania ograniczono do jednego pobrania materiału biologicznego (kał) od każdego dziecka, który był
diagnozowany w mikroskopii świetlnej zaledwie jedną metodą Kato-Katz (gruby rozmaz kału). Zarażenia
pasożytami jelitowymi wykryto u 47,2% badanych
dzieci (40,9% Ascaris lumbricoides, 9,9% Trichuris
trichiura, 0,7% Ancylostoma duodenale/Necator americanus). Autorzy badań sugerowali, że w Afganistanie występowanie zarażeń złożonych (polyparasitism)
nie jest powszechne, mimo że zastosowali tylko jedną
metodę diagnostyczną dedykowaną do wykrywania jaj
helmintów, nie mając wiedzy na temat rozpowszechnienia w populacji afgańskiej zarażeń pierwotniakami,
które wykrywa się w pierwszej kolejności metodami
sedymentacyjnymi. Pracownicy WHO realizujący
projekt badawczy zalecili wprowadzenie okresowego
dewormingu pod postacią jednorazowej dawki 400
mg albendazolu lub 500 mg mebandazolu dla każdego
afgańskiego dziecka (20).
WHO w kooperacji z UNICEF oraz Ministerstwami Zdrowia i Edukacji Afganistanu przeprowadziły
w 2004 r. wśród 4,5 miliona dzieci w wieku 6–12 lat
uczęszczających do ok. 7 tysięcy szkół na terenie całego kraju akcję prewencyjnego stosowania jednorazowej dawki 500 mg mebendazolu (21). WHO zaleca
ww. akcje dewormingu dla wszystkich mieszkańców
w krajach/regionach, gdzie wskaźniki zarażeń pasożytami jelitowymi przekraczają 20% badanej populacji
(raz w roku) oraz deworming co 6 miesięcy w przypadku prewalencji powyżej 50% (22). Niestety, akcje prewencyjnego leczenia przeciwpasożytniczego
w Azji Centralnej, w tym w Afganistanie, zalecane
przez WHO zakończyły się niepowodzeniem, głównie ze względu na niestabilną sytuację geopolityczną.
W 2011 r. w regionach Afryki Północnej, Bliskiego
i Środkowego Wschodu zaledwie 0,69% dzieci w wieku szkolnym otrzymało prewencyjne leczenie przeciwpasożytnicze zalecane przez WHO (23). Kolejnym
elementem poddającym w wątpliwość skuteczność
dewormingu w Afganistanie pod postacią jednorazowej dawki mebendazolu lub albendazolu jest duża
różnorodność pasożytów jelitowych w lokalnej populacji. Badania własne przeprowadzone w prowincji Ghazni we wschodniej części kraju u 3 146 osób
w trzech różnych środowiskach (żołnierze, pacjenci
szpitala, uczniowie szkół) wykazały zarażenia nicieniami, tasiemcami, przywrami oraz pierwotniakami
we wszystkich diagnozowanych grupach. Wysokie
wskaźniki zarażeń (40,0% żołnierzy, 39,9% hospitalizowanych dzieci, 28,3% hospitalizowanych dorosłych
oraz 40,2% uczniów) oraz 23,4% zarażeń złożonych
we wszystkich grupach badanych (zarażenie więcej
niż jednym gatunkiem pasożyta jelitowego u jednej
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Another element which challenge the validity of the
WHO-recommended deworming strategy adopted in
Afghanistan (a single dose of albendazole or mebendazole)
is a large variety of parasitic species infecting the local
people. The author’s own studies conducted in Ghazni
Province, eastern Afghanistan in 3,146 participants
coming from different environments (soldiers, hospital
patients, school students) demonstrated high rates of
infections with nematodes, cestodes, trematodes and
protozoa in all study groups. High infection rates (40.0%
soldiers, 39.9% hospitalized children, 28.3% hospitalized
adults and 40.2% students) and polyparasitism reaching
23.4% in all study groups (a co-infection with more than 1
species of intestinal parasites in 1 individual) indicate the
need to perform parasitological screening among the local
people before adopting the most effective deworming
strategy. Our study demonstrated that 1,220 of the study
subjects (38.8% of the study group) were infected. If we
followed the WHO-recommended deworming strategy,
the therapeutic efficacy would only be achieved in 36.11%
of our study participants – only those infected with certain
species of nematodes (Ascaris lumbricoides, Ancylostoma
duodenale/Necator americanus, Trichuris trichiura,
Trichostrongylus spp.), whereas patients infected with
other species of nematodes (Strongyloides stercoralis,
Enterobius vermicularis), cestodes (Hymenolepis nana,
Hymenolepis diminuta, Taenia spp., Diphyllobothrium
latum), trematodes (Dicrocoelium dendriticum, Fasciola
hepatica) and protozoa (Giardia intestinalis, Entamoeba
histolytica) would require treatment with higher doses of
albendazole (24) or mebendazole (25) or, which seems
more reasonable, they would have to receive targeted
antiparasitic therapy, depending on the species of
intestinal parasites detected.
CONCLUSIONS
The prevalence and diversity of intestinal parasitic
infections is high in the population of Central Asia.
The infections caused by a wide range of nematodes,
cestodes and protozoa are common among inhabitants
of eastern Afghanistan. This fact suggests that the WHOrecommended deworming strategy (a single dose of 500
mg mebendazole or 400 mg albendazole) needs to be
reviewed and should be replaced by targeted antiparasitic
chemotherapy (albendazole, metronidazole, praziquantel),
following mass screening of the local population.
Acknowledgements
The authors are grateful to the Head of the Department
of Health Service in Ghazni Province, Dr. Zia Ghul
and the Head of the Ghazni Provincial Hospital, Dr.
Baz Mohammad Hemmat, for their excellent technical
assistance and supervision over patient recruitment and
collection of biological samples in the local military
unit, hospital and schools.
572

osoby) uzasadniają, przed podjęciem decyzji o prewencyjnym leczeniu przeciwpasozytniczym, wykonywanie w lokalnej populacji badań przesiewowych
celem określenia skutecznej strategii eliminacji zarażeń pasożytniczych. W badaniach własnych wykryto
łącznie 1-220/3 146 zarażonych mieszkańców prowincji Ghazni (38,8% badanych), z dominującym występowaniem Ascaris lumbricoides (617/3 146, 19,6%),
Giardia intestinalis (489/3-146, 15,5%) i Hymenolepis
nana (207/3-146, 6,6%). Przyjmując zalecenia WHO
dotyczące dewormingu, skuteczność terapeutyczna
leczenia w trzech grupach badanych byłaby widoczna
tylko u 36,1% zarażonych większością gatunków nicieni (Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale/
Necator americanus, Trichuris trichiura, Trichostrongylus spp.), podczas gdy osoby zarażone pozostałymi
gatunkami nicieni (Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis), tasiemców (Hymenolepis nana,
Hymenolepis diminuta, Taenia spp., Diphyllobothrium
latum), przywr (Dicrocoelium dendriticum, Fasciola
hepatica), pierwotniaków (Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica), wymagałyby zwiększenia dawek
albendazolu (24) lub mebendazolu (25), lub, co wydaje się bardziej uzasadnione, wprowadzenia dedykowanych leków przeciwpasożytniczych, w zależności od
wykrytych gatunków pasożytów jelitowych.
WNIOSKI
Populacja Azji Centralnej charakteryzuje się wysoką prewalencją zarażeń oraz dużą różnorodnością
wykrywanych gatunków pasożytów jelitowych. Rozpowszechnienie helmintów obłych i płaskich oraz pierwotniaków wśród mieszkańców wschodniego Afganistanu podważa zasadność stosowania preferowanych
przez WHO akcji prewencyjnego leczenia przeciwpasożytniczego (jednorazowa dawka mebendazolu
500 mg lub 400 mg albendazolu), które powinny być
zastąpione celowaną chemioterapią (albendazol, metronidazol, prazykwantel), po uprzednim wykonaniu
badań przesiewowych.
Podziękowania
Autor pragnie podziękować Dyrektorowi Departamentu Służby Zdrowia prowincji Ghazji, dr Zia Ghul oraz
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ERRATA
W artykule Marty Gromulskiej „Państwowy Zakład Higieny w czasie wojny w latach 1939-1944”
opublikowanym w Przeglądzie Epidemiologicznym 2008:62(4):719-725, na str. 721 4. ak. 3. wiersz
mylnie podano imię dr Stefana Michalaka – organizatora Akademii Medycznej w Gdańsku.
Powinno być dr Stefan Michalak, nie Tomasz Michalak.
Autorka artykułu i Redakcja Przeglądu Epidemiologicznego przepraszają za zaistniały błąd.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Erysipelas is a bacterial infection, caused by group A β-hemolytic streptococci (Streptococcus
pyogenes), rarely other bacteria. It is characterized by sudden onset and rapid course, with the presence of
systemic symptoms.
OBJECTIVE. A retrospective analysis of patients hospitalized for primary and recurrent erysipelas with
particular consideration of clinical profile of patients, causes, complications and risk factors of the recurrence.
MATERIAL AND METHODS. We have analyzed the medical records of patients hospitalized for erysipelas
at the Dermatology and Venereology Department of the Medical University of Bialystok from 2011 to 2015.
RESULTS. One hundred twenty female (53,8%) and 103 male (46,2%) were included in the study. The median
age was 61. The first episode of clinical symptoms was observed in 78% patients, while 22% of them were
diagnosed as recurrent erysipelas. Skin lesions in both cases were located in the lower extremities most often.
Mechanical trauma was statistically more frequently cause of the disease in men, while venous insufficiency
and ulcers in women. Complications such as abscess, ulceration, phlegmon and thrombosis were observed in
22% of patients, significantly more common in men. Patients who were hospitalized more than 10 days were
more likely to have higher body mass index and higher indicators of inflammation than patients who required
a shorter hospital stay. Recurrent erysipelas was more often diagnosed in patients with co-morbidities, including
hypertension, overweight, venous insufficiency and diabetes.
CONCLUSIONS. Erysipelas located in the lower extremities, high temperature on admission, higher indicators
of the inflammation, complications and coexistence of obesity and diabetes are the risk factors of the prolonged
hospital stay. Primary and recurrent erysipelas have a similar course, severity of the disease and duration of
hospitalization.
Key words: primary erysipelas, recurrent erysipelas, risk factors, complications
STRESZCZENIE
WSTĘP. Róża jest chorobą bakteryjną wywoływaną przez paciorkowca β-hemolizującego grupy A (Streptococcus
pyogenes), rzadziej inne paciorkowce. Charakteryzuje się nagłym początkiem, szybkim przebiegiem oraz
obecnością objawów ogólnoustrojowych.
CEL. Retrospektywna analiza pacjentów hospitalizowanych z powodu róży pierwotnej i nawrotowej, ze
szczególnym uwzględnieniem profilu klinicznego chorych, przyczyn występowania, powikłań i czynników
sprzyjających nawrotom.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

575

Dorota Kozłowska, Hanna Myśliwiec i inni
MATERIAŁ I METODY. Analizie poddano dokumentację medyczną 223 chorych hospitalizowanych z powodu
róży w Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w latach 2011-2015.
WYNIKI. W badanej grupie było 120 kobiet (53,8%) i 103 mężczyzn (46,2%). Średni wiek chorych wynosił
61 lat. Pierwszy epizod róży dotyczył 78% pacjentów, u 22% rozpoznano różę nawrotową. Zmiany skórne
w obu przypadkach najczęściej lokalizowały się w obrębie kończyn dolnych. Statystycznie częściej przyczyną
choroby u mężczyzn był uraz mechaniczny, natomiast u kobiet niewydolność krążenia żylnego oraz owrzodzenia
podudzi. Powikłania w postaci ropnia, owrzodzenia, ropowicy i zakrzepicy obserwowano u 22% badanych,
istotnie częściej u mężczyzn. Pacjenci hospitalizowani dłużej niż 10 dni częściej mieli wyższy wskaźnik masy
ciała oraz wyższe wartości wskaźników stanu zapalnego, niż pacjenci, którzy wymagali krótszej hospitalizacji.
Róża nawrotowa częściej dotyczyła osób, u których stwierdzono współwystępowanie chorób ogólnoustrojowych
(nadciśnienie tętnicze, otyłość, niewydolność żylna, cukrzyca).
WNIOSKI. Róża lokalizująca się w obrębie skóry kończyn dolnych, wysoka temperatura przy przyjęciu, wyższe
stężenie parametrów zapalnych, powikłania oraz współwystępowanie otyłości i cukrzycy są czynnikami ryzyka
wydłużonego pobytu pacjenta w szpitalu. Róża pierwotna i nawrotowa mają podobny przebieg, nie różnią się
nasileniem ani czasem trwania hospitalizacji.
Słowa kluczowe: róża pierwotna, róża nawrotowa, czynniki ryzyka, powikłania
INTRODUCTION

WSTĘP

Erysipelas is an infectious disease characterized
by acute inflammation of the skin and subcutaneous
tissue. The disease is caused most often by β -hemolytic
streptococci group A (Streptococcus pyogenes ), less
often by streptococci groups B, C, G and Staphylococci
(1,2). Erysipelas is characterized by sudden onset and
rapid course with the presence of systemic symptoms
such as high fever, chills and sometimes regional
lymphadenopathy (3). It affects mainly elderly people
and young adults. The typical clinical presentation of
classic erysipelas is a well demarcated inflammation
of the skin, with redness and e edema. The red streaks
are often observed in the course of lymphatic vessels
indicating the spread of infection. The most common
site of Erysipelas are legs, face, less commonly upper
extremities and other areas of the body. Predisposing
factors comprise: mechanical trauma, venous and
lymphatic circulatory disorders, leg ulcers, diabetes,
immune disorders, obesity and systemic inflammation
(4,5). There are several clinical forms of erysipelas:
erythematous, bullous, gangrenous and migrans.
Laboratory tests typically demonstrate increased
C-reactive proteine (CRP), leukocytosis, high
erythrocyte sedimentation rate (ESR) and elevation of
the antistreptolysin O titer (ASO). The most common
complications include recurrence of the disease,
vasculitis, lymphangitis, phlegmon, thrombosis and
ulcerations of the skin. The mainstay of the treatment
are systemic antibiotics.

Róża jest chorobą zakaźną, cechującą się ostrym
stanem zapalnym skóry i tkanki podskórnej. Schorzenie najczęściej wywoływane jest przez paciorkowce
β-hemolizujące z grupy A (Streptococcus pyogenes),
rzadziej paciorkowce z grup B, C, G oraz gronkowce
(1,2). Choroba charakteryzuje się nagłym początkiem
i szybkim przebiegiem, z obecnością objawów ogólnoustrojowych, takich jak wysoka gorączka, dreszcze
oraz czasami powiększeniem okolicznych węzłów
chłonnych (3). Chorują głównie osoby w wieku podeszłym oraz młodzi dorośli. Klinicznie manifestuje
się dobrze odgraniczonym rumieniem o wzmożonym
uciepleniu oraz obrzękiem tkanek. W przebiegu naczyń limfatycznych często obserwuje się czerwone
smugi, świadczące o szerzeniu się zakażenia drogą
układu chłonnego. Róża najczęściej występuje w obrębie skóry: kończyn dolnych, twarzy, rzadziej kończyn
górnych i innych okolic ciała. Najczęstszymi czynnikami predysponującymi są urazy mechaniczne, zaburzenia krążenia żylnego i limfatycznego, owrzodzenia
kończyn dolnych, cukrzyca, zaburzenia odporności,
otyłość oraz wewnątrzustrojowe ogniska zakaźne
(4,5). Wyróżnia się postacie kliniczne róży: rumieniową, pęcherzową, krwotoczną, zgorzelinową oraz wędrującą (1). W badaniach laboratoryjnych stwierdza
się u chorych zwiększone stężenie parametrów ostrej
fazy, m.in. białka C-reaktywnego (CRP), leukocytozę,
przyspieszone OB oraz podwyższony odczyn antystreptolizynowy (ASO). Wśród najczęstszych powikłań należy wymienić nawroty choroby, zapalenie naczyń żylnych i chłonnych, ropowicę, zakrzepicę oraz
owrzodzenia skóry. Podstawą leczenia jest systemowa
antybiotykoterapia (2).
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Róża pierwotna i nawrotowa

OBJECTIVE

CEL PRACY

The aim of the study was a retrospective analysis
of patients hospitalized for primary and recurrent
erysipelas with particular consideration of clinical
profile of patients, causes and complications in both
studied groups.

Celem pracy była retrospektywna analiza pacjentów
hospitalizowanych z powodu róży pierwotnej i nawrotowej, ze szczególnym uwzględnieniem profilu klinicznego
chorych, przyczyn występowania i czynników sprzyjających nawrotom oraz powikłań w obu grupach badanych.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

We have analyzed the medical records of patients
hospitalized for erysipelas at the Department of
Dermatology and Venereology, Medical University of
Bialystok from 2011 to 2015. Age, sex, localization of
the skin lesions (face, lower and upper extremities), the
presence of the systemic symptoms (chills and fever),
predisposing factors (leg ulcers, venous insufficiency,
mechanical trauma, previous surgeries, tinea of feet
and nails, season of the diseases, length of hospital stay
and risk factors of prolonged hospital stay, laboratory
abnormalities and intensity of inflammation, comorbidities (hypertension, overweight, diabetes mellitus),
addictions, applied treatment and complications were
analysed.
To analise statistically the relation between the
studied parameters, Chi-square test of independence
and Fisher’s exact tests were used. To verify normal
distribution Kolmogorov-Smirnov with Lillefors’
amendment and Shapiro- Wilk tests were used.
To compare two groups of unrelated variables
nonparametric Mann- Whitney U test was used.
Statistic results were considered significant at
p<0.05. StatSoft Statistica 12.0 Software program and
Productive Solution IBM SPSS Statistics 21.0 program
were used.

Analizie poddano dokumentację medyczną 223
pacjentów hospitalizowanych z powodu róży w Klinice Dermatologii i Wenerologii UMB w latach 20112015. W analizie uwzględniono: wiek, płeć, lokalizację zmian skórnych (twarz, kończyny dolne, kończyny
górne), występowanie objawów ogólnoustrojowych
(obecność dreszczy i gorączki), potencjalne przyczyny
choroby (owrzodzenia podudzi, niewydolność żylna,
urazy, przebyte operacje, grzybica stóp i paznokci),
sezonowość zachorowań, długość hospitalizacji oraz
czynniki wpływające na jej wydłużenie, odchylenia
w wynikach badań laboratoryjnych oraz nasilenie stanu zapalnego, obecność schorzeń współistniejących
(nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca), nałogi pacjentów, zastosowane leczenie oraz powikłania.
W analizie statystycznej do sprawdzenia zależności pomiędzy cechami jakościowymi wykorzystano test Chi-kwadrat niezależności oraz dokładny test
Fishera. Normalność rozkładu weryfikowano testami
Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką Lilleforsa oraz
testem Shapiro-Wilka. Nie stwierdzono normalności rozkładu analizowanych zmiennych ilościowych.
Porównując zmienne ilościowe bez normalności rozkładu zastosowano nieparametryczny test U Manna-Whitneya w przypadku dwóch grup.
Wyniki istotne statystycznie uznano na poziomie
p<0,05. W obliczeniach wykorzystano pakiety Statistica 12.0 firmy StatSoft, IBM SPSS Statistics 21.0 firmy
Predictive Solutions.

RESULTS
From 2011 to 2015 223 patients were hospitalized
for erysipelas at the Department of Dermatology
and Venereology, Medical University of Bialystok,
including 120 female (53.8%) and 103 male (46.2%).
The age of patients ranged from 21 to 96 years, with
the median 61 years (Me=61.0; Q1=50.00; Q3=73.00).
Clinical data of patients are presented in the table I.
The first episode of erysipelas was diagnosed in
majority of patients (n=174, 78%) Twenty two per cent
of patients (n=49) were hospitalized for recurrence
of the disease. In most cases – 76.2% erythematous
erysipelas was diagnosed (170 patients), bullous and
haemorrhagic erysipelas was observed in 17,5% of
patients, while gangrenous erysipelas was diagnosed
in 6.3% of patients. Most patients were hospitalized
in the summer (34.8%), less often during autumn
(26%) and spring (22%), the least during the winter

WYNIKI
W latach 2011-2015 w Klinice Dermatologii i Wenerologii UMB hospitalizowanych było 223 pacjentów z rozpoznaniem róży, w tym 120 kobiet (53,8%)
oraz 103 mężczyzn (46,2%). Wiek pacjentów wahał się
w granicach między 21 a 96 rokiem życia, mediana wieku wynosiła 61 lat (ME=61,0; Q1=50,00; Q3=73,00).
Dane kliniczne pacjentów przedstawiono w tabeli I.
Pierwszy epizod róży rozpoznano u znacznej większości chorych (n=174), którzy stanowili 78% wszystkich pacjentów. Natomiast 22% chorych (n=49) hospitalizowanych było z powodu nawrotu. Najczęściej – bo
w 76,2% przypadków rozpoznawano różę rumieniową
(170 chorych), u 17,5% chorych różę pęcherzową i krwotoczną, natomiast najrzadziej obserwowano różę zgorzelinową (6,3% przypadków). Najwięcej zachorowań
577

Dorota Kozłowska, Hanna Myśliwiec i inni
(17.4%). Skin lesions most often were located in the
lower extremities (tab. I) in both primary and recurrent
erysipelas (80% , 91.8% respectively).
Risk factors in the studied group (mechanical
trauma, venous insufficiency, leg ulcers, tinea pedis
and nails, previous surgeries and drugs) were observed
in 72% of studied patients. We found that venous
insufficiency and leg ulcers were observed statistically
more often in woman, while in men the disease
developed most likely after previous mechanical
trauma with disruption of the cutaneous barrier. In the
analyzed group male subjects used drugs more often
than female.

stwierdzono latem (34,8%), nieco rzadziej jesienią (26%)
i wiosną (22%), najmniej w okresie zimowym (17,4%).
Choroba najczęściej lokalizowała się w obrębie kończyn dolnych (Tab. I). Dotyczyło to zarówno róży pierwotnej, jak również nawrotowej (80% vs 91,8%).
W badanej grupie czynniki ryzyka (urazy, niewydolność krążenia żylnego, owrzodzenia podudzi, grzybica
stóp i paznokci, przebyte operacje oraz używki) występowały u 72% badanych. Wykazano, iż niewydolność
krążenia żylnego oraz owrzodzenia podudzi występowały statystycznie częściej u kobiet, natomiast u mężczyzn
częściej objawy choroby rozwijały się po przebytym urazie z przerwaniem ciągłości skóry. Mężczyźni w badanej
grupie częściej niż kobiety stosowali używki (Tab. I).

Table I. Analysis of individual parameters in prevalence of erysipelas according to gender
Tabela I. Analiza poszczególnych parametrów zachorowania na różę z uwzględnieniem płci pacjentów
Parameter

Women

Men

p-value

Age (medium)

66.2(±13.95)

54.89 (±15.45)

P=0.001

Length of hospital stay (days)

11.25(±4.39)

11.98(±5.23)

NS

58
103

46
77

NS
P=0.027

Chills (n)
Fever (n)
Laboratory parameters:
WBC (tys./mm3)
CRP (mg/l)
ASO (j.)
d-dimers (mg/l)
fibrinogen (mg/dl)

Alcohol (n)
Cigarettes (n)

8.96±4.07
10.48(±4.68)
91.17±92.54
129.5(±121.87)
408.33±959.26 348.83(±471.24)
2.08±4.02
1.87(±2.14)
695.15±360.73 698.76(±352.95)

P=0.007
P=0.04
NS
NS
NS

1
13

15
23

P=0.001
P=0.016

96
4
20

83
11
9

P=0.028
P=0.028
P=0.028

15
28
22
19
12

29
6
6
18
6

P=0.03
P=0.001
P=0.004
NS
NS

3
7
3
1

15
7
7
6

P=0.001
NS
NS
P=0.039

Localization (n):
Lower extremities
Upper extremities
Face
Risk factors (n):
Mechanical trauma
Venous insufficiency
Leg ulcers
Tinea pedis and nails
Previous surgery
Complications (n):
Abscess
Ulcer
Phlegmon
Trombosis
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In the evaluation of severity of systemic symptoms
and inflammation, presence of chills, fever, C-reactive
protein (CRP), fibrynogen, D-dimers, leukocytosis
(WBC), anti-streptolysin O (ASO) were used. In the
studied group male patients were statistically more
likely to have higher values of leukocytosis and CRP
than female (tab. I). The relationship between episode
of erysipelas (primary or recurrent) and concentrations
of inflammatory parameters was not found (tab. II).

Oceniając nasilenie objawów ogólnoustrojowych
i nasilenie stanu zapalnego uwzględniano obecność dreszczy, gorączki, stężenie białka C-reaktywnego (CRP),
fibrynogenu, d-dimerów, leukocytozę (WBC), odczyn
antystreptolizynowy (ASO). Mężczyźni w badanej grupie mieli statystycznie wyższe WBC i CRP niż kobiety
(Tab. I). Nie stwierdzono zależności pomiędzy epizodem
róży (pierwszym lub kolejnym) a nasileniem dolegliwości ogólnoustrojowych oraz stężeniem parametrów zapalnych (WBC, CRP, ASO, fibrynogenu) (Tab. II).

Table II. The summary of primary and recurrent erysipelas in hospitalized patients in Dermatology and Venerology Department
Medical University of Bialystok from 2011 to 2015.
Tabela II. Zestawienie objawów i czynników ryzyka róży pierwotnej i nawrotowej w grupie pacjentów Kliniki Dermatologii
i Wenerologii UMB z lat 2011-2015.
Total

Primary
erysipelas

Recurrent
erysipelas

p-value

Age(medium):

60.98±15.68

59.05±16.09

67.83±11.99

P=0.0005

Length of hospital stay(days):

11.58±4.80

11.59±4.82

11.55±4.77

NS

46.6%
80%

44.3%
79.3%

55.1%
85.7%

NS
NS

9.66±4.42
108.95±108.6
380.56±769.53
1.98±3.23
696.90±355.98

10.00±4.63
113.68±110.66
403.80±833.50
2.10±3.63
688.45±329.03

8.45±3.30
92.26±100.28
308.75±500.95
1.59±1.25
728.72±446.86

NS
NS
NS
NS
NS

53.8%
52.5%
21.8%

49.4%
53.1%
21.2%

69.4%
68.9%
24.5%

P=0.01
P=0.041
NS

19.7%
15.2%
12.5%
16.5%
8%

23.6%
12.6%
10.3%
16.1%
7.5%

6.1%
24.5%
20.4%
18.4%
10.2%

P=0.003
P=0.0039
P=0.0056
NS
NS

8%
6.3%
4.5%
3.1%

9.8%
6.9%
5.2%
3.4%

2.0%
4.1%
2.0%
2.0%

NS
NS
NS
NS

Parameter

Chills (%):
Fever (%):
Laboratory parameters:
WBC (tys./mm3)
CRP (mg/l)
ASO (j.)
d-dimers (mg/l)
fibrinogen (mg/dl)
Co-mobidities (%):
Hypertension
Overweight
Diabetes
Risk factors (%):
Mechanical trauma
Venous insufficiency
Leg ulcers
Tinea pedis and nails
Previous surgery
Complications (%):
Abscess
Ulcers
Phelgmon
Trombosis

The analysis of medical records of patients showed
a coexistence of other systemic diseases. The most
common concomitant disease was hypertension, which
affected 53.8% of patients, overweight in 52.5% of
patients and type 2 diabetes mellitus in 21.8% of the
patients (Tab. II).

Analiza dokumentacji medycznej badanych pacjentów wykazała współwystępowanie innych schorzeń ogólnoustrojowych. Najczęściej odnotowywano
współistnienie nadciśnienia tętniczego, co dotyczyło
53,8% chorych, otyłości wśród 52,5% oraz cukrzycy
u 21,8% pacjentów (Tab. II).
579

Dorota Kozłowska, Hanna Myśliwiec i inni
Abscess, ulcer, phlegmon, thrombosis, sepsis and
recurrence were recorded as complications of the
disease. They were observed in 98 patients, which
represented 43.9% of the study group. Recurrent
erysipelas was diagnosed in 22% patients. Abscess
was observed in 8% of patients, skin ulcers in 6.3% of
patients, phlegmon in 4.5% of patients, while 3.1% of
patients suffered from thrombosis (Tab. II). The study
showed that abscess and thrombosis were statistically
more frequent in male (Tab. I).
Antibiotic therapy was used in all cases, including
semisythetic penicillin, cephalosporin II and III
generation, metronidazole, fluoroquinolones and
sulfonamides. Combination therapy with two antibiotics
was used in 49% of patients, monotherapy was used in
37.6% of the patients and 13.4% patients were treated
by three different antibiotics. Semisynthetic penicillin
was used statistically less often in the treatment of
recurrent erysipelas comparing to the primary disease.
Anticoagulant therapy (subcutaneous injections of low
molecular weight heparin) and topical treatment were
used in all cases. For wet dressings 0,9% NaCl, ichthyol,
tannin and aluminium acetotartrate were used. The most
commonly used topical treatment contained fusidic
acid, mupirocin and silver sulfatiazole. We observed no
sepsis or death in the whole group of 223 patients.
The average period of hospitalization was 11.5
days, 120 patients were hospitalized more than 10
days (53.8% of respondents). Erysipelas located in
the lower extremities, high temperature on admission,
increased markers of inflammation, coexistence of
obesity, diabetes and complications such as abscess or
thrombosis significantly prolonged the hospital stay.

Do powikłań róży zaliczono ropień, owrzodzenie, ropowicę, zakrzepicę, sepsę oraz nawrót choroby.
Wystąpienie powikłań stwierdzono u 98 badanych, co
stanowiło 43,9%. Różę nawrotową stwierdzono u 22%
hospitalizowanych. U 8% pacjentów z różą pojawiły
się ropnie, u 6,3% owrzodzenia skóry, u 4,5% ropowica, a u 3,1% zakrzepica żył (Tab. II). Wykazano, iż
ropnie oraz zakrzepica żył statystycznie częściej występowały u mężczyzn (Tab. I).
We wszystkich przypadkach w leczeniu zastosowano
antybiotykoterapię, m.in. penicyliny półsyntetyczne, cefalosporyny II i III generacji, metronidazol, fluorochinolony lub sulfonamidy. U 49% chorych stosowano terapię
skojarzoną z dwóch antybiotyków, u 37,6 % stosowano
monoterapię, 13,4% badanych wymagało podania 3 antybiotyków. Penicyliny półsyntetyczne w leczeniu róży
nawrotowej były stosowane znamiennie rzadziej w porównaniu do róży pierwotnej. U wszystkich pacjentów
stosowano leczenie przeciwzakrzepowe (podskórne
iniekcje heparyny drobnocząsteczkowej) oraz preparaty
miejscowe. Do okładów używano 0,9% roztworu soli
fizjologicznej, ichtiolu, taniny lub octanowinianu glinu.
Najczęściej stosowane maści zawierały: kwas fusydowy,
mupirocynę, sól srebrową sulfatiazolu, W grupie 223 pacjentów nie odnotowano sepsy ani żadnego zgonu.
Średni okres hospitalizacji pacjentów wynosił 11,5
dnia, hospitalizowano powyżej 10 dni 120 pacjentów
(53,8% badanych). Wykazano, iż róża lokalizująca się
w obrębie kończyn dolnych, wysoka temperatura przy
przyjęciu, wyższe stężenie parametrów zapalnych,
a także otyłość, cukrzyca oraz wystąpienie powikłań
w postaci ropnia lub zakrzepicy znamiennie wydłużają
pobyt w szpitalu.

DISCUSSION

DYSKUSJA

The prevalence of erysipelas is uncertain because
many patients are treated in outpatient setting and other
departments: infectious diseases, surgery or internal
medicine (6). Based on nationwide epidemiological
data from 2011 to 2015 each year 4 700 cases of
Streptococcus infections were reported (erysipelas, toxic
shock syndrome and other Streptococcus infections). The
incidence rate was 12.4 cases per 100 000 populations.
From 2012 to 2015 in Podlasie region there were 90
reported cases of erysipelas every year and the incidence
rate was 7.6 cases per 100 000. Almost half of the patients
required hospitalization. The results of our study are based
on medical records of 223 hospitalized patients. In some
cases, hospitalizations were required due to failure of
treatment in outpatient settings or onset of complications.
In analyzed group there were slightly more females
than males (53.8 % vs. 46.2 %). Wojas-Pelc et al. (6)
reported a major prevalence of females over males (65%
vs. 35%). However, in the group of the 502 patients
studied by Inghammar et al. 58% were males (7).

Całkowita liczba zachorowań na różę jest trudna
do oceny ze względu na to, iż wielu pacjentów leczonych jest w warunkach ambulatoryjnych oraz oddziałach o różnym profilu, m.in. chorób zakaźnych, chirurgicznych oraz internistycznych (6). Na podstawie dostępnych ogólnopolskich danych epidemiologicznych
wiadomo, że w latach 2011-2015, rocznie zgłaszanych
było średnio 4,7 tys. przypadków zakażeń paciorkowcowych z grupy A (róża, zespół wstrząsu toksycznego,
inne zakażenia paciorkowcowe). Współczynnik zapadalności wynosił średnio 12,4/100 tys. mieszkańców.
W województwie podlaskim rocznie, w latach 20122015 zgłaszanych było około 90 przypadków róży,
a zapadalność wynosiła 7,6/100 tys. Prawie połowa
spośród tych chorych była hospitalizowana. Wyniki naszych badań oparte są na analizie dokumentacji
medycznej 223 hospitalizowanych pacjentów. W niektórych przypadkach hospitalizacja była wynikiem
niepowodzenia terapeutycznego w warunkach ambulatoryjnych lub rozwoju powikłań.
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As mentioned previously, erysipelas infection can
affect patients in all ages. Average age of 99 patients
studied by Krasgakis et al. was 54.5 years (8), which
is lower than the age of our studied population.
Median age of Tunisians studied by Mokni et al. was
even lower - 45.6 years (9). These age differences in
reviewed studies could result from characteristic of
the studied population. Both studies were focused on
patients living in warmer climates. In the Wojas -Pelc
et al. study, age of patients with erysipelas was similar
to the age of our studied population (6). Inghammar
et al. (7) emphasised older age of patient requiring
hospitalization with recurrent erysipelas than patients
with primary infection. In contrast, Karppelin et al.
(10) in their studies did not found any difference in
age of hospitalized patient based on type of erysipelas.
The most common site affected by erysipelas are
lower extremities, which was also evident in our study.
According to Bonnetblanc et al. 90% of patients have
infections in lower extremities, 5% in upper extremities
and 2.5 % are infections of the face (11). Researchers
speculate that after hip replacement operation the skin
of thigh is more susceptible for erysipelas . Similarly,
in the group studied by Inghamar et al. and Lazzarini
et al. symptoms of the disease were observed most
frequently in lower extremities (69% versus 66%)
(7,12).
The cause of infection, site of entry or predisposing
factors are frequently difficult to establish. In our
studied group the cause of infection was established
in 72% of cases. Dupuy et al. (5) in their work pointed
out that local risk factors are the most important in
epidemiology of erysipelas of lower extremities.
According to them lymphedema is a major contributing
factor in pathogenesis of infection. In addition, they
mentioned as equally important toe web intertrigo
caused by fungal infection, ulcers and mechanical
trauma. They consider venous insufficiency as a major
risk factor in comparison to others causes. Obesity
was found to be single systemic factor contributing to
these type of infection. Previous surgical procedures
on extremities are aa major risk factor for recurrent
infections. Roldan et al. (13) noted that tinea pedis is
not only a risk factor for primary infection but also
for recurrent erysipelas. Pavlotsky et al. (14) reported
that the major risk factors for recurrent infections are
lymphedema, venues insufficiency and tinea pedis.
The authors highlighted the importance of prevention
and treatment of this conditions.
Erysipelas of upper extremities in females is often
found in subjects with lymphatic drainage impairment
resulting from mastectomy and lymph node dissection.
In our studies only one of the four patient with upper
extremity erysipelas had previously mastectomy
due to breast cancer. Saghir et al. (15) described 7

Róża pierwotna i nawrotowa
W analizowanej grupie pacjentów nieznacznie
przeważały kobiety (53,8% vs 46,2%). Wojas-Pelc
i wsp. (6) w swojej pracy również wykazali ogromną
przewagę kobiet nad mężczyznami (65% vs 35%). Natomiast w grupie 502 pacjentów badanych przez Inghammar i wsp. 58% stanowili mężczyźni (7).
Jak wspomniano wcześniej, róża może dotyczyć
pacjentów w każdym wieku. Średni wiek 99 pacjentów
analizowanych przez Krasagakis i wsp. był niższy od
wieku badanej przez nas populacji i wynosił 54,5 roku
(8). Średnia wieku Tunezyjczyków badanych przez
Mokni i wsp. była jeszcze niższa i wynosiła 45,6 roku
(9). Różnice wieku w cytowanych pracach mogą wynikać ze specyfiki badanej populacji. Oba badania dotyczyły pacjentów zamieszkujących rejony o cieplejszym klimacie. W obserwacjach Wojas-Pelc i wsp. (6)
wiek pacjentów chorujących na różę był zbliżony do
wieku analizowanych przez nas chorych. Inghammar
i wsp. (7) zgodnie z naszymi obserwacjami podkreślili
starszy wiek pacjentów hospitalizowanych z powodu
róży nawrotowej niż pierwotnej. Natomiast Karppelin
i wsp. (10) w analizowanej grupie nie wykazali różnicy wiekowej pacjentów hospitalizowanych z powodu
tych odmian róży.
Róża najczęściej lokalizuje się w obrębie skóry
kończyn dolnych, co również dotyczyło analizowanych przez nas pacjentów. Wg Bonnetblanc i wsp.
u 90% pacjentów rozwija zakażenie w tej lokalizacji,
5% w obrębie kończyn górnych, 2,5% w obrębie twarzy (11). Badacze podkreślają również, iż skóra uda
może być miejscem predysponowanym wystąpienia
róży u pacjentów po operacji bioder. Podobnie w grupie osób badanych przez Inghammar i wsp. oraz Lazzarini i wsp. objawy choroby rozwijały się częściej na
skórze kończyn dolnych (69% vs 66%) (7,12).
Przyczyna choroby, wrota infekcji czy czynniki predysponujące są nierzadko trudne do ustalenia. W badanej przez nas grupie, potencjalną, miejscową przyczynę
zachorowań wykazano w 72% przypadkach. Dupuy
i wsp. (5) w swojej pracy podkreślili, iż miejscowe czynniki ryzyka wydają się być najważniejsze w przypadku
rozwoju róży kończyn dolnych. Według nich obrzęk
limfatyczny wykazuje największą rolę w patomechanizmie zakażenia. Ponadto wymienili jako równie ważne
wyprzenia międzypalcowe, w tym spowodowane przez
grzybicę stóp, owrzodzenia oraz urazy. Według tych autorów niewydolność żylna nie jest najbardziej istotnym
czynnikiem ryzyka w porównaniu do innych przyczyn,
a otyłość to jedyny ogólnoustrojowy czynnik mający
wpływ na zachorowanie. Podkreślili oni, iż czynnikiem
ryzyka róży nawrotowej mogą być operacje w obrębie
kończyn przebyte w przeszłości. Roldan i wsp. (13) zauważyli, iż grzybica stóp może odgrywać rolę nie tylko jako czynnik predysponujący zachorowaniu na różę
pierwotną, ale również nawrotową. Pavlotsky i wsp.
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cases of females with upper extremities erysipelas
possibly resulting from mastectomy. Authors suggest
that erysipelas should be considered as a possible
complication of the breast cancer treatment.
Additionally, they indicate prevention of lymphedema
and the mechanical trauma should be used as important
prophylaxis tool decreasing the risk for erysipelas.
Concomitant diseases could affect the course of the
treatment and increase the risk of recurrency as it was
demonstrated in our research. In studied group obesity
and hypertension significantly increased the risk of
the recurrence. Karppelin et al. and Pavlotsky et al.
reported similar conclusion, in addition they pointed
obesity as a contributing factor for recurrent disease
(10,14). Diabetes, alcoholism and low socioeconomic
status were also named by Bonnetblanc et al. as risk
factors favoring infection (11). According to Mokni et
al. (9) diabetes, alcoholism, tobacco smoking does not
increase the risk for erysipelas, abolishing the thesis
that systemic risk factors play a role in pathogenesis of
this condition.
Many authors agree that recurrent infection is the
most common complication and it is found in 6.7% to
39 % of patients(16). According to Bonnetblanc et al.
in 10% of patients, symptoms of recurrent infection
occur within six months after recovery and in 30%
even after 3 years (11). In our studied population 22%
of cases had recurrent infection. In the group described
by Wojas-Pelc et al. (6) recurrent infection were
recorded in 71% of patients.
The crucial element in prevention of recurrent
infection is elimination of risk factors such as avoiding
mechanical trauma, treatment of ulcerations, tinea
pedis, venous insufficiency, lowering Body Mass
Index (BMI) and glycemic control in diabetes.
Patient education is also important and it cannot
be overlooked. Other common complications are:
abscesses formation, ulcerations, thrombosis and
phlegmon. Their appearance can diminished the
therapeutic effects, cause prolonged hospitalization
and increase cost of the treatment. The complications
could be especially dangerous during the treatment
in outpatient clinic, because there is no possibility of
the daily monitoring of the patient. Most dangerous
complication is sepsis and bacteraemia which are rare,
with less than 5% of patient’s population (9). Among
our studied patients there was no evidence of sepsis.
The recommended treatment are systemic
antibiotics, mainly penicillin. In cases with antibiotics
resistance alternative choice is amoxicillin with
B-lactams inhibitors. Cephalosporins, macrolides and
fluoroquinolones can be used in the case of allergy
to penicillin. In our studied population choice of
antibiotics were based on clinical patient’s condition,
severity of infection (assessed by monitoring of
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(14) również podkreślają, iż czynnikami sprzyjającymi
nawrotom jest obrzęk limfatyczny, niewydolność żylna,
grzybica stóp oraz zwracają uwagę, jak ważna jest prewencja i leczenie tych schorzeń.
Róża kończyn górnych u kobiet powszechnie występuje na skutek upośledzonego drenażu limfatycznego, najczęściej po mastektomii i limfadenektomii.
W naszym badaniu, tylko jedna pacjentka z różą kończyny górnej (spośród 4) przebyła mastektomię z powodu raka piersi. Saghir i wsp. (15) opisali 7 kobiet z różą
kończyn górnych po przebytej mastektomii. Autorzy tej
pracy uważają, że róża powinna być wymieniana jako
powikłanie po miejscowym leczeniu raka piersi. Ponadto podkreślają rolę unikania obrzęku limfatycznego oraz
jakichkolwiek urazów jako ważnych środków profilaktycznych zapobiegających rozwojowi choroby.
Schorzenia towarzyszące mogą mieć wpływ na zachorowanie oraz nawroty choroby, a także efekty leczenia, tak jak to wykazano wśród analizowanych przez nas
pacjentów. W grupie badanej otyłość i nadciśnienie tętnicze znamiennie zwiększały ryzyko nawrotów. Do podobnych wniosków doszli Karppelin i wsp. oraz Pavlotsky i wsp., którzy również podkreślili rolę otyłości jako
czynnika sprzyjającego wystąpieniom kolejnych epizodów choroby (10,14). Cukrzyca, alkoholizm oraz niekorzystne warunki socjoekonomiczne to wg Bonnetblanc
i wsp. tylko nieliczne czynniki sprzyjające zakażeniu
(11). Według Mokni i wsp. (9) cukrzyca, alkoholizm
oraz nałogowe palenie tytoniu nie są czynnikami ryzyka
róży i tym samym podkreślają oni niewielką rolę czynników ogólnoustrojowych w patogenezie zakażenia.
Wielu autorów podkreśla, że najczęstszym powikłaniem róży są jej nawroty, szacuje się iż dotyczą 6,7-29%
chorych (16). Według Bonnetblanc i wsp. u 10% pacjentów w sześć miesięcy po wyleczeniu róży pierwotnej mogą
ponownie wystąpić objawy, natomiast u 30% chorych nawet po trzech latach (11). W badanej przez nas populacji
różę nawrotową stwierdzono u 22% chorych. W grupie
chorych analizowanych przez Wojas-Pelc i wsp. (6) różę
nawrotową stwierdzono u ponad 71% pacjentów.
Ważnym elementem zapobiegającym nawrotom
powinno być wykluczenie czynników ryzyka, w tym
zapobieganie urazom, leczenie owrzodzeń, grzybicy
oraz niewydolności żylnej, a także redukcja masy ciała
i kontrola glikemii. Równie istotna wydaje się być edukacja pacjentów. Najczęściej wymieniane powikłania,
jak ropnie, powstanie owrzodzeń, zakrzepica, ropowica mogą wpłynąć na efekty terapeutyczne, wydłużanie
czasu pobytu w oddziale oraz podnosić koszty leczenia.
Szczególnie niebezpieczne mogą być u chorych leczonych w warunkach ambulatoryjnych, u których nie ma
możliwości codziennego monitorowania ich stanu klinicznego. Najgroźniejszym powikłaniem jest posocznica i bakteriemia, które występują rzadko, u mniej niż
5% chorych (9). Wśród naszych pacjentów nie odnotowano żadnego przypadku rozwoju posocznicy.
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parameters of inflammation), culture and sensitivity
results. In some cases, antibiotic treatment was
continued in outpatient clinic. More than half of the
cases (62%) required multi-antibiotic treatment due
to the failure of mono-therapy, severity of infection or
development of complications. In the study population,
145 patients were treated with penicillin as monotherapy or dual-therapy with another antibiotic from
a different group. Bishara and others (3) in their study
reported beneficial effect of treatment with penicillin
leading to shorter hospitalizations.
CONCLUSIONS
Erysipelas is an infectious disease, which often
results in hospitalization of the elderly patients with
many risk factors. In this group there is high risk of
complication occurrence. The disease located in the
lower extremities, high temperature on admission,
increased markers of inflammation, complications such
as abscess and thrombosis and coexistence of obesity
and diabetes seem to be risk factors of prolonged
hospital stay. Recurrent erysipelas was more often
diagnosed in elderly patients and those having higher
Body Mass Index (BMI) compared to the primary
erysipelas. The course and severity of these two types
of erysipelas are similar.
Despite of existence of many possible complications,
in case of rapid diagnosis and appropriate treatment
prognosis is usually good.
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ABSTRACT
We describe a very rare case of late-stage parenchymatous neurosyphilis, presenting as general paresis of
insane, diagnosed in a 44-year-old male truck driver. Probable place of exposition was Belarus. An appropriate
clinical examination, laboratory diagnostics, and subsequent effective treatment and follow-up in accordance
with evidence-based management guidelines are essential to avoid irreversible sequelae in these late-stage
neurosyphilis patients. Increased awareness that rare cases of parenchymatous neurosyphilis still exist in
the 21st century is crucial and this entity should still be considered in differential diagnosis in patients with
neuropsychiatric symptoms such as memory or cognitive impairment.
Key words: neurosyphilis, Treponema pallidum, general paresis of insane, Poland, diagnostics, treatment
STRESZCZENIE
Przedstawiono rzadki przypadek kiły późnej miąższowej ośrodkowego układu nerwowego pod postacią
porażenia postępującego u 44-letniego mężczyzny, zawodowego kierowcy. Do zakażenia prawdopodobnie
doszło na Białorusi. W celu uniknięcia nieodwracalnych konsekwencji zakażenia u chorych z kiłą późną układu
nerwowego istotne znaczenie ma przeprowadzanie wielospecjalistycznych badań, poprawna diagnostyka
laboratoryjna, skuteczne leczenie oraz systematyczna kontrola po leczeniu, zgodnie z zaleceniami opracowanymi
na podstawie dowodów medycznych. Podkreślono, że kiła późna miąższowa układu nerwowego, chociaż rzadka,
wciąż istnieje w XXI wieku i powinna być brana pod uwagę w diagnostyce różnicowej u osób z zaburzeniami
neuro-psychiatrycznymi, takimi jak zaburzenia pamięci lub funkcji poznawczych.
Słowa kluczowe: kiła układu nerowego, Treponema pallidum, porażenie postępujące, Polska, diagnostyka,
leczenie
INTRODUCTION

WPROWADZENIE

Syphilis (lues) is a systemic infectious disease
caused by Treponema pallidum subspecies pallidum
(further referred to as T. pallidum) transmitted mainly
through sexual intercourse. However, syphilis can also
be acquired through vertical transmission from mother
to fetus (1).
The invasion of the central nervous system (CNS)
by T. pallidum occurs at any stage of infection and may
result in meningitis, meningovascular neurosyphilis
(early or late) or parenchymatous (late) neurosyphilis
(general paresis of insane or tabes dorsalis) (1,2). Several
of these clinical presentations of neurosyphilis may co-

Kiła (łac. syphilis, lues) jest układowym schorzeniem wywołanym przez krętek blady – Treponema (T.)
pallidum subspecies pallidum (dalej zwanym T. pallidum), przenoszonym głównie drogą kontaktu seksualnego. Drugą co do częstości możliwą drogą infekcji jest
przeniesienie jej drogą wertykalną z matki do płodu (1).
Ośrodkowy układ nerwowy (oun) może ulec inwazji krętkiem na dowolnym etapie zakażenia. Kiła oun
może przebiegać po postacią kiły oponowej (ostrego
kiłowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych),
oponowo-naczyniowej (wczesnej lub późnej), kiły
późnej (kiły miąższowej oun – pod postacią poraże-
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exist in the same patient (1). However, asymptomatic
neurosyphilis is now also an entity under discussion (3).
Only 5-10% of untreated syphilis patients develop late
neurosyphilis, indicating that the host immune system
is important in clearing cerebrospinal fluid (CSF) from
T. pallidum (4). Late (parenchymatous) neurosyphilis
is exceedingly rare in the 21st century in Europe (as
well as globally) and, a search at Medline using the
key words ‘late neurosyphilis’ found only nine cases
and using ‘parenchymatous syphilis’ – only two cases
published in the English language and reported from
European settings in 2011-2015 (5-11).
We present a patient, in whom, in the synopsis
of clinical manifestations, sexual history, laboratory
tests and magnetic resonance imaging (MRI) results,
late-stage parenchymatous neurosyphilis presenting
as general paresis of insane was diagnosed. The latest
internationally reported case of parenchymatous
neurosyphilis in Poland was published in 2009 (12).

nia postępującego i wiądu rdzenia) oraz kiły kilakowej (1,2). Przedmiotem dyskusji jest bezobjawowa
kiła oun (3). Powyższe postaci kiły oun mogą ze sobą
współistnieć (1). Uważa się, że do kiły późnej oun dochodzi u 5-10% nieleczonych pacjentów, co sugeruje
duże znaczenie odpowiedzi immunologicznej gospodarza w usuwaniu T. pallidum z oun (4). Kiła miąższowa oun jest w XXI wieku w Europie bardzo rzadką
jednostką chorobową. Wyszukując w bazie Medline
w latach 2011-2015 przy pomocy słów kluczowych
„late neurosyphilis” w piśmiennictwie anglojęzycznym odnaleziono dziewięć przypadków a przy pomocy „parenchymatous neurosyphilis” – dwa przypadki
z ośrodków europejskich (5-11). Przedstawiamy przypadek pacjenta, u którego na podstawie obrazu klinicznego, danych wywiadu i wyników badań pracownianych rozpoznano porażenie postępujące. Ostatni przypadek kiły miąższowej oun w Polsce opublikowano
w piśmiennictwie anglojęzycznym w 2009 r. (12).

CASE DESCRIPTION

OPIS PRZYPADKU

In September 2015, a 44-year-old male truck
driver was admitted to the Department of Neurology,
Regional Hospital, Bialystok, Poland for general
malaise, headache with nausea, progressive cognitive
and memory impairment, and transient confusion
lasting three years with aggravation the latest month.
The following abnormalities were also identified
in neurological and psychiatric examinations:
hyperactive extensor plantar reflex (Babinski sign),
left-side deviation of the tongue (indicative of
hypoglossal nerve palsy), slow speech, mood changes
and cognitive impairment. No meningismus was
present. In MRI examination of brain, disseminated
focal high signal intensity areas in frontal, parietal
and temporal lobes, suggestive of inflammation
and an asymmetric ventricular enlargement were
identified (Fig.1). Lumbar puncture was performed
and laboratory examinations of CSF revealed mild
pleocytosis (six mononuclear cells/mm3) and elevated
protein concentration (63 mg/dL). The culture of
CSF in aerobic conditions was negative. Because
screening serological test for syphilis (STS) gave
positive result and was subsequently confirmed, i.e.
both non-treponemal (VDRL) and treponemal (TPHA,
FTA, FTA-ABS, TPI) serology tests were positive
in serum and CSF (Table I), the patient was referred
to the Department of Dermatology and Venereology,
Medical University of Bialystok for further diagnostics
and treatment.

Mężczyzna, lat 44, zawodowy kierowca, został
przyjęty do Oddziału Neurologii Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Białymstoku z powodu złego
samopoczucia, bólów głowy z nudnościami, zaburzeń
pamięci, okresowego splątania, które utrzymywały się
od trzech lat a nasiliły w ciągu ostatniego miesiąca. Badaniem neurologicznym i psychiatrycznym stwierdzono ponadto obustronnie dodatni objaw Babińskiego,
zbaczanie języka w lewo (sugerujące porażenie nerwu
podjęzykowego), spowolniałą mowę, labilny nastrój
oraz zaburzenia funkcji poznawczych. Nie stwierdzono objawów oponowych. W badaniu rezonansowym
oun (ang. magnetic rezonance imaging - MRI) wykazano rozsiane zmiany o podwyższonym sygnale zlokalizowane w obrębie kory mózgowej okolic czołowych,
ciemieniowych i skroniowych, sugerujące stan zapalny oraz niesymetryczny wodogłowiowo poszerzony
układ komorowy (ryc. 1). W płynie mózgowo-rdzeniowym (p m-r) stwierdzono podwyższone stężenie białka (63 mg/dl) i nieznaczną cytozę (sześć komórek jednojądrowych w mm3). W posiewie p m-r nie uzyskano
wzrostu bakterii w warunkach tlenowych. Ze względu
na dodatni wynik przesiewowego odczynu serologicznego w kierunku kiły, następnie potwierdzonego oraz
dodatnie wyniki odczynów serologicznych w p m-r
(tab. 1) pacjenta przekazano do Kliniki Dermatologii
i Wenerologii celem dalszej diagnostyki i leczenia.
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Kiła późna miąższowa układu nerwowego

Table 1. Laboratory results of the case of late-stage parenchymatous neurosyphilis presenting as general paresis of insane,
Bialystok, Poland
Tabela 1. Wyniki badań laboratoryjnych pacjenta z kiłą późną miąższową układu nerwowego pod postacią porażenia
postępującego, Białystok
September
September 2015, 2015, Dpt. of
Dpt. of Neurology Dermatology
and Venereology

First follow-up
visit November
2015,
Dpt. of
Dermatology
and Venereology

Second follow-up
visit
February 2016,
Dpt. of
Dermatology
and Venereology

Third followup visit March
2016, Dpt. of
Dermatology
and Venereology

STS serum*

VDRL: 1/32; FTA:
1/36,000;
FTA-ABS: ++++;
TPHA: 1/81,920;
TPI: 100%

VDRL: 1/32;
FTA: 1/12,000;
FTA-ABS: ++++

VDRL: 1/64;
FTA: 1/12,000;
FTA-ABS: ++++

VDRL: 1/32;
FTA: 1/12,000;
FTA-ABS: ++++;
TPHA: 1/40,960

STS CSF*

VDRL: positive;
FTA: 1/8,000;
TPHA: 1/8,192;
TPI: 100%

VDRL: negative;
FTA: 1/2,600;
TPHA: 1/4,096;
TPI: 100%

CSF – general
examination
(abnormal
findings)

Six mononuclear
cells per µL
Protein
concentration 63
mg/dL

Protein
concentration 49.9
mg/dL

VDRL: 1/64;
FTA: 1/12,000;
FTA-ABS: ++++;
TPHA: +++

VDRL: Venereal Disease Research Laboratory test (Biomed, Cracow, Poland); FTA: Fluorescent Treponemal Antibody
test (Diagnostic and Research Centre for Sexually Transmitted Diseases, Bialystok, Poland); FTA-ABS: Fluorescent
Treponemal Antibody-Absorption test (Diagnostic and Research Centre for Sexually Transmitted Diseases, Bialystok,
Poland); TPHA: Treponema pallidum hemagglutination test (Plasmatec, Bridport, UK (1st examination) and Bio-Rad,
Marnaes-la-Coquette, France (1st examination at the Department of Dermatology and Venereology and follow-up); TPI:
Treponema pallidum immobilization test (Diagnostic and Research Centre for Sexually Transmitted Diseases, Bialystok,
Poland); CSF: Cerebrospinal fluid
*Serum and CSF specimens were examined at the same time, in the same laboratory and using the same reagents

Figure 1 An assymetrical enlargement of ventricles
Rycina 1 Aymetryczne poszerzenie układu komorowego

Podczas pobytu w Klinice wykonano wielospecjalistyczne konsultacje. W badaniu neurologicznym potwierdzono wyżej wymienione odchylenia, w badaniu
okulistycznym stwierdzono zanik naczyniówkowo-siatkówkowy w oku prawym. Nie stwierdzono odchyleń w badaniu kardiologicznym, otolaryngologicznym
ani dermatologicznym. Wykluczono inne zakażenia
przenoszone drogą płciową: HIV-1 i HIV-2, rzeżączkę, rzęsistkowicę i zakażenie Chlamydia trachomatis.
Wyniki badań laboratoryjnych oceniających morfologię krwi, funkcję wątroby i nerek były w normie. Wykluczono zakażenie Borrelia burdorferi.
Pacjent był dotąd zdrowy. Był żonaty od 16 lat. Podawał jeden stały związek przedmałżeński oraz przygodny kontakt seksualny bez zabezpieczenia z kobietą
na Białorusi przed 13 laty. Kontaktom homoseksualnym przeczył. Nigdy nie zauważył wcześniej zmian
w obrębie narządów moczowo-płciowych ani zmian
skórnych.
U żony pacjenta wyniki odczynów serologicznych
wypadły ujemnie, pozostałych dwóch kontaktów nie
udało się zbadać.
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Multidisciplinary consultations confirmed the neurological symptoms mentioned above and additionally
found an angio-retinal atrophy in right eye, but no
cardiovascular system involvement, oto-laryngological or dermato-venereological abnormalities were
revealed. Repeated syphilis serology confirmed the
positive non-treponemal and treponemal tests (Tab. 1).
HIV, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis,
Trichomonas vaginalis and Lyme borreliosis laboratory tests were negative. Additional examinations and
laboratory results assessing blood morphology, lungs,
liver, and kidney function were normal.
The patient had been healthy recent years and he
could not recall any anogenital lesions or cutaneous
exanthema in the past. He had been married for 16
years, had only one premarital sexual relationship, but
had had one casual unprotected female sexual contact
in Belarus 13 years ago. He denied homosexual
contacts. His wife was negative in all syphilis serology
tests. Both earlier sexual contacts were unavailable for
testing.
In the synopsis of clinical findings, history of the
patient and results from multidisciplinary consultations,
syphilis serology tests, and CNS MRI findings,
he was diagnosed with late-stage parenchymatous
neurosyphilis presenting as general paresis of insane.
Due to lack of first-line therapy (benzylpenicillin),
second-line treatment was initiated, i.e., ceftriaxone
2 g intravenously daily for 14 days (3), preceded by
prednisone orally (0.5 mg/kg daily) for three days, then
tapered during ceftriaxone therapy (1, 3). However,
despite this preventive measure, the patient got fever
(up to 39°C) after the first ceftriaxone injection,
but no seizures were observed. An antipyretic was
administered. On seventh day of therapy, immediately
after the ceftriaxone injection, the patient got a
substantial decline in blood pressure and fainted. The
treatment was then promptly changed to doxycycline
200 mg twice daily for 28 days.
The patients presents to scheduled follow-up visits
(Table I). During second hospitalization in March
2016, a repeated CSF examination was performed
and revealed normal pleocytosis, a negativisation of
the VDRL test, and a slight decline in the treponemal
test titre in CSF. A one-step dilution decline in nontreponemal test titre was observed in patient’s serum.
On neurological examination, an absence of Babinski
sign was noticed, however, a lateral deviation of the
tongue and slow speech persisted. Ophthalmological
examination gave the same results as previously.
Cognitive and memory impairment as well as
headaches also remained but in diminished intensity.
On last follow-up examination (June 2016) titres of
both non-treponemal and treponemal tests results
in patient’s serum are stable, next follow-up visit is
588

Na podstawie całości obrazu klinicznego, wyników badań konsultacyjnych, obrazu MRI oraz wyników odczynów serologicznych w kierunku kiły w surowicy i p m-r postawiono rozpoznanie kiły późnej
miąższowej oun pod postacią porażenia postępującego
(łac. paralysis progressiva).
Ze względu na brak penicyliny krystalicznej zdecydowano o włączeniu leczenia drugiego rzutu – ceftriaksonu w dawce 2,0 g dożylnie, zgodnie z Zaleceniami Europejskimi (3). Ze względu na możliwe ryzyko wystąpienia groźnych objawów reakcji Jarischa-Herxhermera (w tym drgawek) podanie ceftriaksonu
poprzedzono podaniem prednizonu w dawce 40 mg/d
doustnie (0,5 mg/kg) przez trzy dni a następnie dawkę
obniżano w trakcie antybiotykoterapii (1,3). Mimo to,
po pierwszej iniekcji ceftriaksonu pacjent zagorączkował do 39 stopni Celsjusza, drgawek nie obserwowano, podano domięśniowo pyralginę. Bezpośrednio po
siódmej iniekcji doszło do znacznego spadku ciśnienia
tętniczego, pacjent zemdlał. Podjęto decyzję o zmianie
leczenia na doksycyklinę w dawce 2x200 mg na dobę,
którą w warunkach szpitalnych podawano dożylnie
a pacjent kontynuował terapię w warunkach ambulatoryjnych doustnie – łącznie 28 dni.
Pacjent zgłasza się regularnie do wyznaczonych
kontroli (tab. 1). Podczas ponownej hospitalizacji
(marzec 2016) pobrano do zbadania p m-r, w którym
wykazano negatywizację odczynu VDRL, obniżenie
cytozy i stężenia białka. Miano odczynów krętkowych
w p m-r oraz niekrętkowych w surowicy uległo obniżeniu o jedno rozcieńczenie. W badaniu neurologicznym stwierdzono brak odruchu Babińskiego, pozostało zbaczanie języka i spowolniała mowa. Badanie okulistyczne wypadło jak poprzednie, pozostały również
zaburzenia funkcji poznawczych i okresowe bóle głowy. W ostatnim badaniu kontrolnym (czerwiec 2016)
miana odczynów klasycznych i krętkowych w surowicy pozostawały na tym samym poziomie jak w badaniu
poprzednim (marzec 2016). Kolejne badanie kontrolne
wyznaczono na wrzesień 2016 r. (rok po rozpoznaniu
kiły). Pacjent subiektywnie czuje się lepiej, odczuwa
bóle głowy, do zawodu nie wrócił.
DYSKUSJA
Zapadalność na kiłę nabytą w krajach Unii Europejskiej i Europejskiej Strefy Ekonomicznej w 2014
r. wynosiła 5,1 przypadków na 100 000 ludności,
u mężczyzn zakażenia było wykrywane 6-krotnie
częściej niż u kobiet i tylko u mężczyzn odnotowano
wzrostowy trend zachorowań od 2010 r. (13). W Polsce zapadalność na kiłę nabytą w 2014 r. wynosiła 3,0
przypadki na 100 000. Zakażenie wśród mężczyzn
było stwierdzone około 5-krotnie częściej niż u kobiet.
Współczynnik zapadalności wahał się w latach 2000-
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scheduled on September 2016 (one year after syphilis
diagnosis). The patient was unable to be back to work.
DISCUSSION
The incidence of acquired syphilis in European
Union/European Economic Area in 2014 was 5.1
cases per 100,000 inhabitants (13). The disease was
diagnosed six times more frequently in men than in
women and the increase in incidence since 2010 was
noticed only in men (13). In Poland the incidence of
acquired syphilis was 3.0 per 100,000 inhabitants and
the male to female ratio was about five. The incidence
fluctuated from 2.4 to 3.5 per 100,000 inhabitants in
2010 to 2014, without any clear trend (13).
General paresis of insane, together with tabes
dorsalis, represents one of the clinical forms of late
parenchymatous neurosyphilis. It develops, at least,
10-15 years after infection and results from the direct
invasion of central nervous system by T. pallidum. The
principal signs and symptoms result from encephalitis
and parenchymal involvement with glial reaction and
subsequent cerebral atrophy, mainly in frontal lobes
(1). Early symptoms are usually non-characteristic:
concentration problems, headaches, apathy, and
mood
changes.
Neuropsychiatric
symptoms,
especially memory and cognitive impairment, are
typical for full-blown general paresis of insane.
Delusions, confabulations, confusions, depression
and euphoria can also be seen. The symptoms of
late neurosyphilis can mimick bi-polar disorder,
Wernicke-Kosakoff syndrome, early-stage herpetic
encephalitis, Parkinson disease, Alzheimer’s disease
or depression (5,6,9,11,14). Headaches, cognitive
and memory impairment were the dominating and
principal manifestations of the neurosyphilis in the
present patient. Argyll Robertson pupils (pupils that
accommodate to position but not to light), slow speech,
dysarthria, hyperreflexes, optic nerve atrophy are most
frequently described symptoms of general paresis.
Quite frequently, however, pupils react normally in
patients with general paresis, as was observed in the
present case (1). He had very slow speech and positive
bilateral Babinski sign that became absent on control
examination.
A CSF examination is pivotal for appropriate
diagnosis of neurosyphilis. The protein concentration,
number of mononuclear cells per µL, as well as nontreponemal (preferably VDRL test) and treponemal tests
(e.g. TPHA, FTA, FTA-ABS, TPI) should be assessed
(3). Protein concentration and number of mononuclear
cells can be normal or only slightly elevated in patients
with parenchymatous neurosyphilis, which was also
observed in the present patient (3). Despite that the
VDRL test is positive in CSF in only approximately
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2014 od 2,4 do 3,5 na 100 000 i nie miał jednoznacznego trendu (13).
Porażenie postępujące jest obok wiądu rdzenia
(łac. tabes dorsalis) jedną z postaci klinicznych kiły
miąższowej późnej oun. Rozwija się po, co najmniej,
10 - 15 latach od zakażenia i wynika z bezpośredniej
inwazji T. pallidum w oun. Istotą schorzenia jest kiłowe zapalenie mózgu i opon miękkich z odczynem
glejowym i zanikami kory głównie przedniej części
mózgu (1). Wczesne objawy są zwykle niecharakterystyczne (trudności w skupianiu uwagi, bóle głowy,
przygnębienie, drażliwość). W rozwiniętym porażeniu
postępującym dominują objawy neuro-psychiatryczne
a szczególnie zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych. Mogą wystąpić urojenia, konfabulacje, splątanie, depresja i euforia oraz napady padaczkowe.
U nieleczonych pacjentów dochodzi do postępującego otępienia (1). Opisywani pacjenci z kiłą późną oun
imitowali objawy choroby dwubiegunowej, zespołu
Wernicke-Kosakowa, wczesne stadium opryszczkowego zapalenia mózgu, choroby Parkinsona, choroby
Alzheimera lub depresji (5,6,9,11,14). U prezentowanego pacjenta dominowały były bóle głowy, zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych. Wśród objawów
przedmiotowych najczęściej wymieniane są źrenice
Argylla Robertsona (źrenice reagujące na nastawienie,
nie reagujące na światło), spowolniała, często dysartryczna mowa, wzmożenie odruchów głębokich, zanik
nerwu wzrokowego. Nierzadkie są jednak przypadki
porażenia postępującego, w których źrenice reagują
prawidłowo, podobnie jak u prezentowanego pacjenta (1). Chory miał zaburzenia funkcji poznawczych,
upośledzoną pamięć, wyraźnie spowolniałą mowę,
objaw zbaczania języka i dodatni objaw Babińskiego,
który ustąpił po leczeniu. Badanie p m-r ma kluczowe
znaczenie dla rozpoznania kiły oun. W płynie należy
oznaczyć stężenie białka i liczbę komórek jednojądrowych w milimetrze sześciennym oraz wykonać odczyny klasyczne (najlepiej VDRL) i krętkowe (TPHA,
FTA, FTA-ABS, TPI) (3). Stężenie białka i liczba komórek jednojądrowych mogą być prawidłowe lub nieznacznie podwyższone, szczególnie w kile późnej oun,
co obserwowano u pacjenta (3). O ile odczyn VDRL
w p m-r wypada dodatnio tylko u około jednej trzeciej
pacjentów z kiłą oun to jest on, przy braku znaczącej
ilości krwi, samodzielnym laboratoryjnym kryterium
diagnostycznym kiły oun ze względu na dużą swoistość. Ujemne wyniki odczynów krętkowych w p m-r
z dużym prawdopodobieństwem wykluczają kiłę oun.
Miano odczynu TPHA w p-m-r powyżej 1:320 powinno sugerować kiłę oun (18). Podobnie jak inni autorzy
obserwowaliśmy u prezentowanego pacjenta bardzo
wysokie miana odczynów krętkowych w surowicy i p
m-r u chorego, co jest charakterystyczne dla kiły późnej oun (1,5).
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one third of neurosyphilis patients it can serve, in
the absence of substantial blood contamination, as a
single laboratory criterion for neurosyphilis diagnosis
due to its high specificity. Furthermore, neurosyphilis
can in practice be excluded if the treponemal tests
in CSF are negative. TPHA test titre in CSF above
1:320 can be considered supportive for diagnosis of
neurosyphilis (18). Very high titres of serological test
for syphilis in serum and in CSF are typically seen
in late neurosyphilis, which was also observed in the
present patient (1,5).
The value of MRI examination in neurosyphilis
is debated. It has been estimated that that two-thirds
of neurosyphilis patients have no changes on MRI or
have non-specific changes, such as mild-to-moderate
cerebral atrophy (15). In a literature review covering
the years 1995-2012 and including patients with
neurosyphilis, the following MRI changes were
most frequently reported: atrophy, foci of cerebral
infarction and oedema, white matter lesions, hypo- or
hyperintensity and ventricular enlargement, which was
also observed in the present case (15).
The first-line treatment of neurosyphilis is
benzylpenicillin 18–24 million units intravenously
daily, as 3–4 million units every four hours, during
10–14 days, and the second-line therapy is ceftriaxone
1–2 g intravenously daily during 10–14 days, which
also appropriately penetrates to CSF, according to
the current European guideline (3,16). Due to lack
of benzylpenicillin, the present patient was initially
administered ceftriaxone. Because of an unexpected
sudden adverse effect of the treatment, doxycycline
replaced ceftriaxone for treatment after seven days.
Doxycycline has also adequate penetration to CSF,
can be effective as an alternative therapy regimen in
both early and late-stage syphilis, is recommended as
an alternative treatment regimen for neurosyphilis in
the current UK and German national guidelines on the
management of syphilis, and was also recommended
as an alternative neurosyphilis treatment in the ‘2008
European guideline on the management of syphilis’
(17-20). Based on the follow up (clinical examination
and laboratory test results), it can be concluded that the
treatment of the present case was effective.
The Jarisch-Herxheimer reaction is an exacerbation
of the symptoms of the disease within the first 24
hours after initiating antibiotic therapy, usually seen
in spirochetal disorders (1,21). It manifests with fever,
headache, muscle pain, lymphadenopathy, exacerbation
of skin lesions, and leukocytosis. The reaction, usually
self-resolved, is frequently seen in patients with early
symptomatic syphilis. It is rare in patients with latent
early syphilis, however, can be seen in as many as
53-95% of patients with general paresis of insane (1).
Seizures, psychosis, hallucinations and meningismus
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Wartość badania MRI oun w kile oun jest przedmiotem dyskusji. Ocenia się, że dwie trzecie chorych
z kiłą oun ma prawidłowy obraz MRI lub występują
zmiany nieswoiste, jak umiarkowane zaniki mózgu
(15). W przeglądzie piśmiennictwa z lat 1995-2012 dotyczącego obrazu MRI centralnego układu nerwowego pacjentów z kiłą oun opisywane najczęściej były:
zanik kory, ogniska udarów, obrzęk, zmiany w istocie
białej, ogniska o podwyższonym lub obniżonym sygnale oraz poszerzenie układu komorowego – co obserwowano u prezentowanego pacjenta (15).
W leczeniu kiły oun lekiem z wyboru jest dożylnie podawana penicylina benzylowa (krystaliczna)
w dawce 24 milionów jednostek na dobę w sześciu
dawkach podzielonych przez 10-14 dni. Ze względu
na brak tego preparatu włączono do leczenia ceftriakson dożylnie - lek drugiego rzutu według najnowszych
Zaleceń Europejskich, który również penetruje do p
m-r (3,16). Ze względu na reakcję pacjenta po siódmej iniekcji do leczenia włączono doksycyklinę, która
również penetruje dobrze do p m-r, była wymieniana
w poprzedniej wersji Zaleceń Europejskich z 2008 r.
jako leczenie alternatywne i jest nadal obecna w aktualnych zaleceniach brytyjskich i niemieckich (17-20).
Ocena kliniczna oraz dotychczasowe wyniki badań laboratoryjnych pacjenta po leczeniu wskazują, że terapia doksycykliną była skuteczna.
Reakcja Jarischa-Herxheimera jest to zaostrzenie
objawów chorobowych w pierwszej dobie leczenia ze
wzrostem temperatury, bólem głowy i mięśni, obrzękiem węzłów chłonnych, zaostrzeniem osutki, często leukocytozą obserwowany jest przede wszystkim
w krętkowicach (1,21). Zespół ten, z reguły ustępujący
samoistnie, obserwowany jest częsty przede wszystkim u chorych z kiłą wczesną objawową, w kile wczesnej utajonej występuje rzadko, ale obserwuje się go
także aż u 53-95% chorych z paraliżem postępującym
(1). U osób z kiłą oun, a szczególnie - z porażeniem
postępującym, mogą wystąpić, między innymi, drgawki, psychozy, halucynacje i dodatnie odczyny oponowe
(1, 21). Dokładna patogeneza reakcji nie jest poznana.
Sugeruje się, że makrofagi fagocytujące krętki uwalniają duże ilości antygenów lipoproteinowych bakterii (Tp47, Tp15, Tp17), które są silnie immunogenne
oraz stymulują produkcję interleukin (IL) prozapalnych – TNF-a, IL-6, IL-8 (1,21). Aby zapobiec groźnym objawom reakcji (drgawkom u pacjentów z kiłą
oun, przedwczesnej akcji porodowej u ciężarnych
z kiłą, pęknięciu tętniaka aorty u chorych z kiłą sercowo-naczyniową) należy przed rozpoczęciem leczenia
przeciwkrętkowego podać prednizon (1,3,21). U prezentowanego pacjenta prednizon nie zapobiegł reakcji
gorączkowej ale być może zapobiegł drgawkom.
W kontroli pacjentów po leczeniu kiły oun obok
badania neurologicznego i psychiatrycznego kluczowe
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can be, among others, observed during this reaction in
patients with neurosyphilis (1,21). The exact causes of
the reaction remain unclear. It has been suggested that
during phagocytosis strongly immunogenic treponemal
lipoproteins (Tp47, Tp17, Tp15) are released that result
in an increased production of pro-inflammatory and
pyretic cytokines such as TNF-α, IL-6, IL-8 (1,21). In
order to prevent potentially dangerous complications
of reaction (e.g. seizures in patients with neurosyphilis,
precipitation of preterm labour in pregnant females
with syphilis or disruption of aortic aneurism in those
with cardiovascular syphilis) it is recommended to
administer systemic prednisolone prior to starting
antitreponemal therapy (1,3,21). In present case,
prednisolone did not prevent febrile reaction but might
have prevented severe neurological symptoms e.g.
seizures.
A control examination of CSF along with
neurological and psychiatric assessment is crucial
in follow-up of patient with neurosyphilis. The
normalization of pleocytosis can serve as a proof
of successful treatment, which was observed in the
present patient. Additionally, a negativisation of the
VDRL test result in CSF was of importance.
CONCLUSIONS
Late (parenchymatous) neurosyphilis is mainly
considered as a medical curiosity in current time, at
least in developed countries. However, the present case
of late parenchymatous neurosyphilis emphasizes,
taking also into consideration the latest studies (22),
that in diagnosing patients with sudden or progressive
cognitive or memory impairment but also other neuropsychiatric symptoms, especially in young adults,
serological tests for syphilis should be considered.
In the present patient, the signs and symptoms of late
parenchymatous syphilis clearly developed because
the infection was not diagnosed and, consequently, not
treated at earlier stage. In Bialystok region, similarly
as in entire Poland, the number of serological tests for
syphilis has been constantly reduced in recent years,
which might result in an increased incidence of late
syphilis cases (23,24). As shown in the present case,
also late parenchymatous neurosyphilis still exists. The
present case additionally stresses the importance of
having first-line therapy (benzylpenicillin) available,
but also that doxycycline orally can be a treatment
option in special situations.

Kiła późna miąższowa układu nerwowego
znaczenie ma badanie płynu m-r, które powinno być
wykonane po sześciu tygodniach do sześciu miesięcy po zakończeniu leczenia (3). Po skutecznej terapii
oczekuje się normalizacji pleocytozy, co obserwowano
u prezentowanego chorego. Istotna była również negatywizacja odczynu VDRL w p m-r.
WNIOSKI
Porażenie postępujące powinno być obecnie zapomnianym schorzeniem przynajmniej w krajach rozwiniętych. Prezentowany przypadek, także w świetle
danych najnowszego piśmiennictwa (22), dowodzi, że
u pacjentów, szczególnie u osób młodych, z nagłym
lub postępującym pogorszeniem pamięci lub funkcji
poznawczych ale także innymi objawami neurologiczno–psychiatrycznymi, badania serologiczne w kierunku kiły powinny stanowić część diagnostyki. U prezentowanego pacjenta doszło do rozwoju porażenia
postępującego ze względu na niezdiagnozowanie i nieleczenie zakażenia krętkiem bladym we wczesnym
stadium. Kiła późna miąższowa oun jest wciąż schorzeniem aktualnym a biorąc pod uwagę fakt, że liczba
profilaktycznych badań w kierunku kiły w regionie
białostockim, podobnie jak w Polsce stale zmniejsza
się, liczba przypadków kiły późnej może wzrastać
(23,24). Prezentowany przypadek dowodzi, że bardzo ważna jest stała dostępność do leczenia z wyboru – penicyliny benzylowej ale także, że doksycyklina
może być skuteczną alternatywą w leczeniu kiły oun
w szczególnych sytuacjach.
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CEREBROSPINAL FLUID FERRITIN CONCENTRATION IN PATIENTS
WITH PURULENT, BACTERIAL MENINGITIS – OWN OBSERVATIONS
STĘŻENIE FERRYTYNY W PŁYNIE MÓZGOWO – RDZENIOWYM
CHORYCH Z ROPNYMI, BAKTERYJNYMI ZAPALENIAMI OPON I MÓZGU
– OBSERWACJE WŁASNE
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Chair and Clinical Ward of Infectious Diseases in Bytom
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Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych w Bytomiu
ABSTRACT
THE AIM of the study was to evaluate the usefulness of cerebrospinal fluid (CSF) ferritin concentration
assessment in adults with purulent, bacterial meningoencephalitis.
MATERIAL AND METHODS. The investigation was performed in 18 subjects hospitalized at the Clinical Ward
of Infectious Diseases, Medical University of Silesia in Bytom from 2008 through 2012, for purulent, bacterial
meningoencephalitis. The patients were divided into two groups, according to severity of their clinical condition:
Group I – very severe course of the disease, group II – moderate and mild course of the disease. In all the
individuals, CSF interleukin-6 concentration was evaluated during the first 24 hours of hospitalization.
RESULTS. Mean CSF ferritin concentration in patients in very severe clinical condition (group I) was 314.71
ng/mL as compared to 162.13 ng/mL in subjects of group II with moderate and mild course of the disease. The
difference between CSF mean concentration of this cytokine was statistically significant (p<0.01). Correlations
between CSF ferritin and CSF protein and lactate were determined. The control assays performed in 6 patients
from group I revealed only slightly decrease of CSF ferritin level in the fatal course of the disease. In survivals
with recovery CSF concentration of this protein was decreased markedly as compared to the initial level.
CONCLUSIONS. The obtained results indicate the usefulness of CSF ferritin concentration assessment in
estimation of intensity of inflammation in the subarachnoid space, and indirectly, of severity of the patient’s
clinical condition. The level of this protein concentration also seems to be helpful as a prognostic marker in
purulent, bacterial meningoencephalitis.
Key words : ferritin, cerebrospinal fluid, purulent, bacterial meningoencephalitis
STRESZCZENIE
CELEM pracy była ocena przydatności oznaczania stężenia ferrytyny w płynie mózgowo-rdzeniowym (pmr)
w diagnostyce ropnych, bakteryjnych zapaleń opon i mózgu u dorosłych.
MATERIAŁ I METODA. Badania przeprowadzono u 18 chorych leczonych w Oddziale Chorób Zakaźnych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu w latach 2008 – 2012 z rozpoznaniem ropnego bakteryjnego
zapalenia opon i mózgu. W oparciu o ciężkość stanu klinicznego ocenianego w dniu przyjęcia do Oddziału
chorzy zostali podzieleni na dwie grupy: I – chorzy w stanie bardzo ciężkim i II – chorzy w stanie średnio –
ciężkim i lekkim. U wszystkich oznaczano w pierwszej dobie hospitalizacji stężenie ferrytyny w pmr.
WYNIKI. U chorych w bardzo ciężkim stanie klinicznym przy przyjęciu (grupa I) średnie stężenie ferrytyny
w płynie wynosiło 314,71 ng/mL, a u chorych w stanie średnio-ciężkim i lekkim (grupa II) – 162,13 ng/mL.
Różnice średnich stężeń tego parametru pmr między grupami chorych były statystycznie znamienne (p<0,01).
Wykazano korelację między stężeniami ferrytyny a stężeniem białka i kwasu mlekowego w płynie mózgowordzeniowym. Badania kontrolne wykonane u 6 chorych grupy I wykazały jedynie nieznaczne obniżenie się
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stężenia ferrytyny w pmr w przypadkach zakończonych zgonem. Natomiast w przypadkach zakończonych
wyleczeniem stężenia tego białka w pmr były wyraźnie obniżone w porównaniu z badaniem wstępnym.
WNIOSKI. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność oznaczania stężenia ferrytyny w płynie mózgowordzeniowym w ocenie nasilenia stanu zapalnego toczącego się w przestrzeni podpajęczynówkowej i, pośrednio,
ciężkości stanu klinicznego chorego. Wielkość stężenia tego białka w pmr może mieć także pewne znaczenie
prognostycznie w ropnych, bakteryjnych zapaleniach opon i mózgu.
Słowa kluczowe : ferrytyna, płyn mózgowo-rdzeniowy, ropne, bakteryjne zapalenie opon i mózgu
INTRODUCTION

WSTĘP

Bacterial infections of the central nervous
system (CNS) still remain a major problem of
contemporary medicine. Despite evident progress
observed in pharmacotherapies and intensive medical
care, bacterial purulent meningoencephalitis is still
marked by uncertain prognosis and relatively high
fatality, whereas many cases lead to permanent
neurological after effects (1). The results of routine
procedures to evaluate the cerebrospinal fluid (CSF),
e.g. pleocytosis and cytogram, protein, glucose and
chloride concentrations and, less frequently, lactic acid
seem not always to reflect the actual intensity of the
inflammatory process in the cerebral tissue in such
conditions (1, 2).4
Pathophysiology of inflammatory processes shows
a remarkable role of iron and ferritin. Ferritin is an iron
binding protein complex of iso-ferritines, expressed by
cells of the reticuloendothelial system. Ferritin was
proved in numerous tissues of the body, in particular
in the liver, spleen and the bone marrow. Infection or
acute inflammatory condition induce the blockade of
iron release by the reticuloendothelial system. In the
course of inflammatory processes in infections and
neoplastic processes the serum level of iron is reduced.
Such phenomenon is part of the defensive response
of the body. As a result, during the early stage of
infection, the microorganisms loose the opportunity
to make use of iron needed for their growth and full
virulence. Elevated serum ferritin during early acute
infection reflects the transfer of serous iron to the
reticuloendothelial system(3,4,5,6,7,8,9).
Cerebral concentrations of iron are relatively high.
This metal has a major role in the brain function,
participating in energy transformations of the nervous
systems, synthesis of certain neurotransmitters
and production of myelin. Iron may also appear as
a potential promoter of highly reactive hydroxyl
radicals (Fenton’s reaction). Increased production of
hydroxyl radicals lead to oxidative damage of lipids,
proteins and deoxyribonucleic acid (DNA) which may
effect in the death of nervous cells. Effecting in iron
sequestration, ferritin may prevent such pathological
processes (10,11).

Bakteryjne zakażenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) nadal stanowią istotny problem współczesnej
medycyny. Pomimo postępów farmakoterapii i intensywnej opieki medycznej, bakteryjne, ropne zapalenia opon
i mózgu pozostają chorobami o niepewnym rokowaniu
i stosunkowo wysokiej śmiertelności; w wielu przypadkach dochodzi ponadto do wystąpienia trwałych, neurologicznych następstw pochorobowych (1). Wyniki rutynowo wykonywanych badań płynu mózgowo-rdzeniowych
(pmr), tzn. pleocytoza i cytogram, stężenie białka, glukozy,
chlorków i, rzadziej, kwasu mlekowego, wydają się nie
zawsze w pełni odzwierciedlać rzeczywiste natężenie procesu zapalnego tkanki mózgowej w tych chorobach (1,2).
W patofizjologii procesów zapalnych istotną rolę
odgrywa żelazo i ferrytyna. Ferrytyna jest kompleksem
białkowym izo-ferrytyn wiążącym żelazo. Jest produkowana przez komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego. Wykazano, że ferrytyna występuje w wielu tkankach
organizmu, szczególnie w wątrobie, śledzionie i szpiku
kostnym. Zakażenie i ostry stan zapalny indukuje blokadę
uwalniania żelaza przez układ siateczkowo-śródbłonkowy.
W przebiegu procesów zapalnych, w zakażeniach i w procesach nowotworowych dochodzi do obniżenia poziomu
żelaza w surowicy. Zjawisko to stanowi część odpowiedzi
obronnej organizmu. Dzięki temu we wczesnym okresie
zakażenia mikroorganizmy zostają pozbawione możliwości korzystania z żelaza, niezbędnego do ich rozwoju i wykazywania w pełni ich wirulencji. Zwiększone stężenia
ferrytyny w surowicy we wczesnym okresie ostrego zakażenia odzwierciedla transfer surowiczego żelaza do układu
siateczkowo-śródbłonkowego (3,4,5,6,7,8,9).
Żelazo jest metalem obecnym w mózgu w stosunkowo wysokim stężeniu. Ma ono zasadnicze znaczenie
dla funkcji mózgu; między innymi uczestniczy w przemianach energetycznych tkanki nerwowej, w syntezie
niektórych neurotransmiterów i w procesie tworzenia
mieliny. Żelazo może także potencjalnie promować tworzenie wysoce reaktywnych rodników hydroksylowych
(w reakcji Fentona). Zwiększona produkcja rodników
hydroksylowych prowadzi do oksydacyjnego uszkodzenia lipidów, białek i kwasu dezoksyrybonukleinowego
(DNA), co może prowadzić do śmierci komórek nerwowych. Ferrytyna powodując sekwestrację żelaza, może
zapobiegać tym patologicznym procesom (10,11).
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The role of ferritin has been shown in
pathophysiology of numerous pathogenic processes,
such as atherosclerosis, oncological conditions,
Parkinson’s disease, multiple sclerosis as well as
vascular diseases of the central nervous system
(12,13,14,15).
The objective of the study was to evaluate the
usefulness of CSF ferritin concentration for diagnostics
of purulent, bacterial meningoencephalitis.

Wykazano udział ferrytyny w patofizjologii licznych procesów chorobowych, jak miażdżyca, choroby
nowotworowe, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane oraz w chorobach naczyniowych ośrodkowego
układu nerwowego (12,13,14,15).
Celem pracy była próba oceny przydatności oznaczania stężenia ferrytyny w płynie mózgowo-rdzeniowym chorych, w diagnostyce ropnych, bakteryjnych
zapaleń opon i mózgu.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODA

The study comprised 18 patients hospitalized at
the Clinical Ward of Infectious Diseases in Bytom,
Medical University of Silesia in the years 2008 through
2012. The group included 12 men (66.67%) and 6
women (33.33%). The youngest patient was 19 years
old and the oldest was 70 years old; the age median
was about 47 years. The patients were referred to the
Ward for suspicion of meningoencephalitis. Based
on the clinical image as well as CSF evaluation, all
the patients were diagnosed with purulent, bacterial
meningoencephalitis. The observed etiological factors
of the disease were: Streptococcus pneumoniae in
7 patients (38.89%) and Neisseria meningitidis in 2
patients (11.11%) while in the remaining 9 patients
(50%) no etiological factor of meningoencephalitis
was established.
According to severity of the clinical condition,
evaluated on admission, the patients were divided into
two groups:
- Group I - 11 patients in very severe condition (7 men
and 4 women; median age about 58 years, showing
disorders of consciousness, manifestations of
focal damage of the CNS, generalized convulsions
(during the period directly before hospitalization
or on the first inpatient day, scoring not more
than 9 points of Glasgow coma scale (GCS),
where the etiological factors were: Streptococcus
pneumoniae in 5 cases and - Neisseria meningitides
in one case – etiology of the remaining 5 cases was
not established.
- Group II – 7 patients in medium-severe and mild
condition (5 men and 2 women; the age median
about 44 years) who showed no significant
disorders of consciousness, no manifestations
of focal damage of CNS or convulsions, scoring
above 10 points of GCS scale, where etiological
factors of meningoencephalitis were: Streptococcus
pneumoniae (2 cases) and Neisseria meningitidis
(1 case); etiology of the remaining 4 cases was not
established.
On admission day all the patients underwent the
lumbar puncture for CSF assessment, comprising
evaluation of pleocytosis and cytogram, protein,
glucose and lactic acid concentrations as well as

Badania przeprowadzono u 18 chorych leczonych
w Oddziale Chorób Zakaźnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu w latach 2008 – 2012.
W grupie tej było 12 mężczyzn (66,67%) i 6 kobiet
(33,33%). Najmłodszy chory miał 19 lat, najstarszy –
70; średnia wieku wynosiła około 47 lat. Chorzy byli
kierowani do Oddziału z podejrzeniem zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych i mózgu. W oparciu o całokształt obrazu klinicznego i wynik badania pmr w każdym przypadku postawiono rozpoznanie ropnego,
bakteryjnego zapalenia opon i mózgu. Jako czynniki
etiologiczne zachorowania stwierdzono: Streptococcus pneumoniae u 7 chorych (38,89%), Neisseria meningitidis w 2 przypadkach (11,11%); u pozostałych 9
chorych (50%) nie udało się ustalić czynnika etiologicznego zapalenia opon i mózgu.
Ze względu na ciężkość stanu klinicznego, ocenianego w dniu przyjęcia do Oddziału, chorzy zostali
podzieleni na dwie grupy:
- grupa I – 11 chorych w stanie bardzo ciężkim (7
mężczyzn i 4 kobiety; średnia wieku około 58 lat),
u których występowały zaburzenia świadomości,
objawy ogniskowego uszkodzenia OUN, uogólnione drgawki (w okresie bezpośrednio poprzedzającym hospitalizację lub w jej pierwszej dobie), liczba punktów w skali śpiączkowej Glasgow
(GCS) nie przekraczała 9; czynnikami etiologicznymi były: Streptococcus pneumoniae w 5 przypadkach, w jednym - Neisseria meningitidis, w pozostałych 5 przypadkach etiologii nie ustalono.
- grupa II – 7 chorych w stanie średnio – ciężkim
i lekkim (5 mężczyzn i 2 kobiety; średnia wieku
około 44 lat), u których nie występowały istotne
zaburzenia świadomości, nie obserwowano objawów ogniskowego uszkodzenia OUN ani drgawek; liczba punktów w skali GCS przekraczała
10; czynniki etiologiczne zapalenia opon i mózgu:
Streptococcus pneumoniae (2 przyp.), Neisseria
meningitidis (1 przyp.), w pozostałych 4 przypadkach etiologii nie ustalono.
U wszystkich chorych w dniu przyjęcia do Oddziału wykonano nakłucie lędźwiowe i badanie pmr,
które obejmowało oznaczenie pleocytozy i cytogramu,
stężenia białka, glukozy i kwasu mlekowego oraz stę595

Lucjan Kępa, Barbara Oczko-Grzesik i inni
concentration of ferritin. Immunoenzymatic assays
of ferritin concentration made use of MEIA kits
(microparticle enzyme immunoassay) AxSYM by
Abbott (USA).
Additionally, on the 10th day of treatment, 6
patients of group I underwent a follow up examination
of the cerebrospinal; fluid. Among those, 3 patients
were cured and 3 died.
Comparison of the mean values of pleocytosis,
protein, glucose and lactic acid concentrations and
concentration of ferritin made use of t Student test.
The accepted level of statistical significance was p (α)
< 0.05 i p (α) < 0.01. The evaluations comprised also
correlation between parameters of the cerebrospinal
fluid in both groups of patients, using Pearson
correlation coefficient.

żenia ferrytyny. Do pomiaru stężenia ferrytyny metodą immunoenzymatyczną stosowano zestawy MEIA
(microparticle enzyme immunoassay) AxSYM firmy
ABBOTT (USA).
Ponadto, w 10. dobie leczenia u 6 chorych z grupy
I wykonano kontrolne badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Wśród tych pacjentów 3 osoby zostały wyleczone, a 3 chorych – zmarło.
Porównanie średnich wielkości pleocytozy, stężeń
białka, glukozy, kwasu mlekowego i ferrytyny między badanymi grupami chorych przeprowadzono za
pomocą testu t Studenta. W badaniach statystycznych
przyjęto poziom istotności p (α) < 0,05 i p (α) < 0,01.
Oceniano także korelacje między parametrami płynu
mózgowo-rdzeniowego w obu grupach chorych stosując współczynnik korelacji Pearsona.

RESULTS

WYNIKI

The results of CSF evaluation in patients with
purulent, bacterial meningoencephalitis, obtained on
admission, are presented in table I.
In group I, the average pleocytosis was 724 cells in1
mm3, while in all the patients the cytogram showed the
majority of multinuclear leukocyte neutrophils (from
75% to 100% of the cells total) with the mean protein
concentration -1650 mg/L, glucose – 0.49 mmol/L,
lactic acid – 13.21 mmol/L and ferritin – 314.71 ng/
mL. The condition of such patients, as evaluated
upon admission, and the course of the disease itself,
were very severe. In 4 cases, acute respiratory failure
demanded intubation or tracheotomy and mechanical
ventilation with the use of a respirator in an intensive
care ward; three of such patients died. On the whole, 4
patients in the group died while 2 showed permanent
neurological after effects, such as hypoacusia or the
total loss of hearing. Treatment of 5 patients ended
with recovery. The highest CSF concentrations of
protein, lactic acid and ferritin were observed in the
cases with ended with death.

Wyniki badania pmr chorych z ropnymi, bakteryjnymi zapaleniami opon i mózgu uzyskane w dniu
przyjęcia do Oddziału przedstawiono w tabeli I.
W grupie I średnia pleocytoza wyniosła 724 komórki w 1 mm3, u wszystkich chorych w cytogramie
przeważały krwinki białe obojętnochłonne wielojądrzaste (od 75% do 100% ogółu komórek), średnie
stężenie białka 1650 mg/L, glukozy – 0,49 mmol/L,
kwasu mlekowego – 13,21 mmol/L, a stężenie ferrytyny – 314,71 ng/mL. Stan tych pacjentów oceniany w chwili przyjęcia i przebieg choroby był bardzo
ciężki. W 4 przypadkach doszło do wystąpienia ostrej
niewydolności oddechowej, konieczne było zaintubowanie chorych lub wykonanie tracheotomii i stosowanie wentylacji mechanicznej za pomocą respiratora
w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej;
trzech z tych chorych zmarło. Ogółem w tej grupie
zmarło 4 chorych, a u 2 wystąpiły trwałe neurologiczne następstwa pochorobowe w postaci głuchoty lub
niedosłuchu, wyleczono 5 pacjentów. Najwyższe stężenia białka i kwasu mlekowego oraz ferrytyny w pmr
obserwowano w przypadkach zakończonych zgonem.

Table 1. Results of CSF examination in patients with purulent, bacterial meningoencephalitis on the day of admission to the ward
Tabela 1. Wyniki badania płynu mózgowo-rdzeniowego chorych z ropnymi, bakteryjnymi zapaleniami opon i mózgu
uzyskane w dniu przyjęcia do Oddziału
Patient
group

Pleocytosis
(cells/mm3)

Protein
(mg/L)*

Glucose
(mmol/L)

Lactic acid
(mmol/L)**

Ferritin
(ng/mL)**

Group I
(n = 10)

742 ± 403
(90 – 1310)

1650 ± 590
(796 – 2450)

0.49 ± 0.31
(0 – 1.2)

13.11 ± 5.40
(2.5 – 20.4)

314.71 ± 280.13
(152.14 –713.11)

Group II
(n = 6)

384 ± 231
(69 – 403)

831 ± 309
(460 – 1631)

0.89 ± 0.48
(0.4 – 2.4)

4.21 ± 1.07
(2.4 – 5.8)

162.13 ± 120.12
(62.18 – 312.12)

The table quotes mean values of the evaluated parameters
* - statistically significant difference (p<0.05)
** - statistically significant difference (p>0.01)
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In group II, the average pleocytosis was 384
cells in1 mm3, while in all the patients the cytogram
also showed the majority of multinuclear leukocyte
neutrophils (from 68% to 89% of the cells total). The
mean concentrations of other CSF parameters were as
follows: protein - 831 mg/L, glucose – 0.89 mmol/L,
lactic acid – 4.21 mmol/L and ferritin – 162.13 ng/
mL. The condition of the patients and the course of the
disease were medium-acute or mild, while the results
of treatment proved markedly better, as compared to
group I; complete recovery was achieved in 5 cases
while 2 patients showed hypoacusia as an after effect
of neuroinfection. None of those patients showed any
respiratory disorders when hospitalized and none of
the patients died.
Results of follow up CSF evaluation in 6 patients
in group I were as follows: 3 patients who recovered
showed significantly reduced ferritin concentration. In
all of the cases, observed were also lower values of
pleocytosis and protein and lactic acid concentrations,
as compared to the preliminary examination. The
ferritin concentrations observed were: I assay 611.11
ng/mL, II assay 312.12 ng/mL in one case; I assay
591.11 ng/mL, II assay 283.13 ng/mL and I assay
414.11 ng/ml and II assay 161.61 ng/mL. On the other
hand, in 3 patients who died, only slight reduction in
CSF ferritin was observed: I assay 713.11 ng/mL, II
assay 622.12 ng/mL; I assay 629.13 ng/mL, II assay
544.43 ng/mL; I assay 543.48 ng/mL, II assay 421.23
ng/mL respectively. All those cases showed persistent
high multi-nuclear pleocytosis and high CSF protein
and lactic acid concentrations. The results of follow up
CSF ferritin during the course of the disease in group
I and group II patients are presented in table II.
Table II. CSF ferritin levels in the course of the disease in group I
Tabela. II. Poziomy ferrytyny w pmr w przebiegu choroby
u chorych I grupy

1.
2.
3.
4.
5.

Ferritin (ng/mL)
I assay
II assay
611.11
312.12
591.11
283.13
414.11
161.61
713.11
622.12
629.13
544.43

6.

543.48

Patient

421.23

Treatment outcome
recovery
-„-„death
-„-„-

The differences in mean values of pleocytosis and
CSF glucose between the evaluated groups of patients
were statistically insignificant. On the other hand,
some statistical differences were observed in mean
concentrations of CSF protein (p<0.05), lactic acid
(p<0.01) and ferritin (p<0.01), between group I and II.

W grupie II średnia pleocytoza wynosiła 384 komórek w 1 mm3 , w cytogramie wszystkich chorych
dominowały również krwinki białe obojętnochłonne
wielojądrzaste (od 68% do 89% ogółu komórek). Średnie stężenia pozostałych parametrów pmr przedstawiały się następująco: białko 831 mg/L, glukoza 0,89
mmol/L, kwas mlekowy 4,21 mmol/L, a stężenie ferrytyny – 162,13 ng/mL. Stan chorych i przebieg choroby w tej grupie był średnio-ciężki lub lekki, a wyniki
leczenia zdecydowanie lepsze w porównaniu z grupą I;
pełne wyleczenie uzyskano w 5 przypadkach, u dwóch
chorych doszło do wystąpienia niedosłuchu jako następstwa neuroinfekcji. U żadnego chorego w trakcie
hospitalizacji nie obserwowano zaburzeń oddychania,
żaden z chorych nie zmarł.
Wyniki kontrolnych badań pmr wykonanych u 6
chorych grupy I były następujące: u 3 chorych, którzy
zostali wyleczeni, stwierdzono wyraźne obniżenie się
stężenia ferrytyny. We wszystkich przypadkach obserwowano także obniżenie wielkości pleocytozy, stężenia białka i kwasu mlekowego w porównaniu z badaniem wstępnym. Wyniki oznaczania stężenia ferrytyny: I badanie 611,11 ng/mL, II badanie 312,12 ng/
mL w jednym przypadku, I badanie 591,11 ng/mL, II
badanie 283,13 ng/mL w drugim przypadku oraz. I badanie 414,11 ng/ml, II badanie 161,61 ng/,mL. Natomiast u 3 chorych, którzy zmarli, stwierdzono jedynie
nieznaczne obniżenie stężenia ferrytyny w pmr: I badanie 713,11 ng/mL, II badanie 622,12 ng/mL, I badanie 629,13 ng/mL, II badanie 544,43 ng/mL, I badanie
543,48 ng/mL, II badanie 421,23 ng/mL, odpowiednio.
We wszystkich tych przypadkach stwierdzono utrzymującą się wysoką pleocytozę wielojądrzastą, wysokie
stężenia białka i kwasu mlekowego w płynie. Wyniki
kontrolnych oznaczeń ferrytyny w pmr w przebiegu
choroby u chorych z I grupy przedstawiono w tabeli II.
Różnice średnich wielkości pleocytozy i stężeń
glukozy w pmr między badanymi grupami chorych
nie były statystycznie istotne. Natomiast stwierdzono
istnienie istotnych statystycznie różnic średnich stężeń
białka (p<0,05), kwasu mlekowego (p<0,01) oraz ferrytyny (p<0,01) w pmr między grupą I i II.
OMÓWIENIE
Podstawowym badaniem w diagnostyce zakażeń
ośrodkowego układu nerwowego jest badanie płynu
mózgowo-rdzeniowego. W większości laboratoriów
rutynowe badanie obejmuje oznaczenie wielkości pleocytozy i cytogramu, stężenia białka, glukozy i chlorków, rzadziej – stężenia kwasu mlekowego (1,2).
Od wielu lat podejmowano próby poszerzenia
zakresu badań diagnostycznych w zakażeniach OUN
o oznaczanie dodatkowych parametrów pmr. Oznaczano, między innymi, stężenia lizozymu, immuno597
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DISCUSSION
The primary investigation in diagnostics of
infections of the central nervous system is evaluation
of the cerebrospinal fluid. Most of the laboratories
offer routine procedures comprising evaluation of
pleocytosis and cytogram, protein, glucose and chloride
concentrations and less frequently – concentration of
lactic acid (1,2).
For many years now it has been attempted to extend
the scope of diagnostic investigations in CNS infections,
including evaluation of some additional parameters
of the cerebrospinal fluid. These comprised, among
other, concentrations of lysozyme, immunoglobulins,
inflammatory cytokines, chemokines, products
of arachidonic acid conversion (prostaglandins,
thromboxanes, leukotrienes), procalcitonin (PCT),
lactate dehydrogenase (LDH), creatine kinase (CK),
neuron-specific enolase (NSE), ciliary neurotrophic
factor (CNTF), protein S100B and interleukin-6
(IL-6). Such investigations allow for more accurate
evaluation of the actual severity of the inflammatory
process ongoing in the patient’s subarachnoid space,
however they require substantial costs and a wellequipped laboratory , therefore the procedures are not
very frequent (16,17,18,19,20,21,22).
Ferritin is included in the group of acute phase proteins.
It may be synthesized, responding to inflammatory stimuli,
by practically any cell of the body, including glia cells of
the central nervous system. Triggering sequestration of
iron in the cells, ferritin deprives the microorganism of this
element, indispensable for their development. In this way,
ferritin appears as one of the major components of the
organism’s defence against infection. Physiological CNS
concentrations of ferritin in the central nervous system
are low and depend on the concentration of iron. Large
size of a ferritin particle makes it practically impossible
to penetrate through a properly functioning blood-brain
barrier and into the cerebrospinal fluid (11, 13).
CSF concentrations of ferritin have been evaluated
in different conditions of the central nervous system.
The studies carried out pointed to the usefulness of
evaluation of this protein in the fluid for diagnostics
of the vascular brain diseases, in particular in
subarachnoid haemorrhage. Bleeding within the
CNS effects in elevated concentrations of iron in the
adjacent environments, stimulating enhanced synthesis
of ferritin. Many authors have emphasized the role of
this CSF parameter, especially with normal results of
neuroimaging (brain CT scan) (23, 24, 25).
Potemkowski et al. justified evaluation of CSF
ferritin on suspicion of intracranial haemorrhage
and for evaluation of the course of haemorrhagic
necrotizing encephalitis as an after effect of viral
infection with Herpes simplex (26).
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globulin, cytokin zapalnych, chemokin, produktów
przemiany kwasu arachidonowego (prostaglandyn,
tromboksanów, leukotrienów), prokalcytoniny (PCT),
dehydrogenazy mleczanowej (LDH), kinazy kreatynowej (CK) enolazy neuronowo-swoistej (NSE), rzęskowego czynnika neurotropowego (CNTF), białka
S100B oraz interleukiny-6 (IL-6). Badania te pozwalały na dokładniejszą ocenę rzeczywistego nasilenia
i przebiegu procesu zapalnego toczącego się w przestrzeni podpajęczynówkowej chorego, ale ich wykonanie często wymaga znaczących nakładów finansowych
i dobrze wyposażonego laboratorium, dlatego nie są
często wykonywane (16,17,18,19,20,21,22).
Ferrytyna jest zaliczana do grupy białek ostrej fazy.
Może być syntetyzowana, w odpowiedzi na bodźce
zapalne, przez praktycznie wszystkie komórki organizmu, w tym przez komórki glejowe w ośrodkowym
układzie nerwowym. Ferrytyna powodując sekwestrację żelaza w komórkach, pozbawia drobnoustroje tego
pierwiastka, który jest niezbędny dla ich rozwoju. Tym
samym ferrytyna staje się jednym z istotnych elementów obrony ustroju przed zakażeniem. Fizjologiczne
stężenie ferrytyny w ośrodkowym układzie nerwowym jest niskie i zależy od stężenia żelaza. Duży rozmiar cząsteczki ferrytyny praktycznie uniemożliwia
jej przenikanie przez prawidłowo funkcjonującą barierę krew-mózg z surowicy do płynu mózgowo-rdzeniowego (11,13)
Stężenie ferrytyny w płynie mózgowo-rdzeniowym badano w różnych chorobach ośrodkowego układu nerwowego. Przeprowadzone badania wykazały
przydatność oznaczania tego białka w płynie w diagnostyce chorób naczyniowych mózgu, szczególnie
w krwotoku podpajęczynówkowym. Krwawienie
w obrębie OUN prowadzi do wzrostu stężenia żelaza
w otaczającym środowisku, co stymuluje zwiększoną
syntezę ferrytyny. Wielu autorów podkreśla znaczenie
oznaczania tego parametru w pmr, szczególnie w przypadku prawidłowych wyników badań neuroobrazowych (tomografii komputerowej mózgu) (23,24,25)
Potemkowski i wsp. zwracają uwagę na celowość
oznaczania ferrytyny w pmr w przypadku podejrzenia
krwawienia do mózgu i w ocenie przebiegu krwotoczno-martwiczego zapalenia mózgu będącego następstwem zakażenia wirusem Herpes simplex (26).
Badania wielu autorów wykazały obecność wysokich stężeń ferrytyny w płynie mózgowo-rdzeniowym
u chorych z chorobami nowotworowymi ośrodkowego układu nerwowego. Na podstawie tych badań niektórzy autorzy uznają ferrytynę za biomarker procesu
złośliwego OUN (27,28). Sato i wsp. stwierdzili bardzo wysokie stężenia tego białka w pmr w przebiegu
glioblastoma. Autorzy ci uważają, że ferrytyna jest
produkowana przez komórki glejowe OUN i oznaczanie tego białka w płynie mózgowo-rdzeniowym może
mieć znaczenie diagnostyczne w tej chorobie (29).

Cerebrospinal fluid ferritin concentration
Studies by numerous authors showed high CSF
concentrations of ferritin in patients with oncological
conditions of the central nervous system. Based on
such investigations, some authors accepted ferritin as
the biomarker of CNS malignancy (27, 28). Sato et al.
observed very high CSF concentrations of the protein
in glioblastoma. The authors suggest that ferritin is
produced by glia cells of the central nervous system
and evaluation of this protein in the cerebrospinal fluid
may have a diagnostic role in this disease (29).
In pathophysiology of bacterial infections of
the central nervous system, intensification of the
inflammatory process ongoing in the subarachnoid
space has a substantial role for the course of the disease.
The inflammatory response effects in the damage of
the cerebral tissue and induces enhanced intracellular
synthesis and release of ferritin into the cerebrospinal
fluid. In inflammatory conditions of the central nervous
system, elevated CSF ferritin effects from:
- increased permeability of the blood-brain barrier
and penetration from the serum
where it is synthetized as an acute phase protein, in
response to inflammatory stimuli,
- synthesis in inflammatory cells present in the CSF.
- secretion from ischaemic and necrotizing nervous
cells as the result of an inflammatory process
(13,30,31).
Evaluation of ferritin in the course of viral meningitis
was performed mainly in the children’s population
(30,32,33,34,35). Rezaei et al. investigated CSF ferritin
concentrations in children with viral and bacterial
meningoencephalitis. Their results pointed to elevated
CSF concentrations of the protein in inflammations with
bacterial etiology, which could be helpful in differential
diagnostics of neuroinfections (35). Similar results were
reported also by other authors (30,34). CSF ferritin at the
early stage of the disease correlated with severity of the
clinical condition of the patients. The cases which ended
with recovery showed gradual reduction in concentration
of the protein throughout the follow-ups (30).
Evaluation of CSF ferritin in adults with purulent,
bacterial meningoencephalitis brought results similar
to those observed in children. Concentrations of
the protein correlated with clinical severity. In the
recoveries, the CSF ferritin concentration was lowering
along the follow-up assays (31,36).
No explicit relation was observed between
CSF ferritin and the etiology of bacterial
meningoencephalitis (30,33,35,36). Also among our
patients no such dependencies were recorded.
The investigations included also correlation
between CSF ferritin concentrations and other
CSF parameters, evaluated on routine basis. Kim
et al. pointed to positive correlation between CSF
concentrations of this protein with the values of
multinuclear pleocytosis, protein concentration and to

Stężenie ferrytyny w pmr chorych
W patofizjologii bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego istotne znaczenie dla przebiegu
procesu chorobowego ma nasilenie procesu zapalnego
toczącego się w przestrzeni podpajęczynówkowej. Reakcja zapalna prowadzi do uszkodzenia tkanki mózgowej i indukuje zwiększoną wewnątrzkomórkową syntezę i uwalnianie ferrytyny do płynu mózgowo-rdzeniowego. W stanach zapalnych OUN wzrost stężenia
ferrytyny w pmr jest wynikiem:
- wzrostu przenikalności bariery krew-mózg i przechodzenia jej z surowicy, gdzie jest syntetyzowana
w odpowiedzi na bodźce zapalne jako białko ostrej
fazy,
- jej syntezy w komórkach zapalnych obecnych
w pmr,
- uwalniania z niedokrwionych i ulegających martwicy komórek nerwowych w następstwie procesu
zapalnego (13,30,31).
Badania stężenia ferrytyny w przebiegu bakteryjnego zapalenia opon mózgu były prowadzone głównie
w populacji dziecięcej (30,32,33,34,35). Rezaei i wsp.
badali stężenia ferrytyny w pmr u dzieci z wirusowymi
i bakteryjnymi zapaleniami opon i mózgu. Uzyskane
przez nich wyniki wskazują na wyższe stężenia tego
białka w płynie w zapaleniach o etiologii bakteryjnej,
co może być przydatne w diagnostyce różnicowej neuroinfekcji (35). Podobne wyniki uzyskali także inni
autorzy (30,34). Wielkość stężenia ferrytyny w pmr we
wczesnym okresie choroby korelowały z ciężkością
stanu klinicznego chorych. W przypadkach zakończonych wyleczeniem obserwowano stopniowe obniżanie
się stężenia tego białka w badaniach kontrolnych (30).
Badania stężenia ferrytyny w płynie mózgowo
-rdzeniowym prowadzone u dorosłych z ropnymi, bakteryjnymi zapaleniami opon i mózgu wykazały podobne wyniki jak u dzieci. Stężenia tego białka korelowały
z ciężkością stanu klinicznego chorego. W przypadkach zakończonych wyleczeniem stężenie ferrytyny
w pmr obniżało się w kontrolnych badaniach (31,36).
Nie stwierdzono wyraźnej zależności między
wielkością stężenia ferrytyny w pmr a etiologią bakteryjnych zapaleń opon i mózgu (30,33,35,36). Wśród
obserwowanych przez nas chorych także nie obserwowaliśmy takich zależności.
Badano także korelacje między stężeniem ferrytyny w pmr a innymi rutynowo oznaczanymi parametrami płynu. Kim i wsp. wykazali istnienie pozytywnej
korelacji między stężeniem tego białka w pmr z wielkością pleocytozy wielojądrzstej, stężeniem białka
oraz ujemnej ze stężeniem glukozy w płynie (30).
Natomiast Milman i wsp. stwierdzili pozytywną korelację stężenia ferrytyny jedynie ze stężeniem białka
w płynie (37). Inni badacze nie potwierdzili istnienia
korelacji między stężeniem ferrytyny w pmr a innymi parametrami płynu (pleocytozą, stężeniem białka
i glukozy) (31,32,38).
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a negative one between CSF glucose concentrations
(30). On the other hand, Milman et al. observed
positive correlation of ferritin concentration only with
concentration of protein in the fluid (37). Other authors
did not confirm any correlation between CSF ferritin
and other CSF parameters (pleocytosis, protein and
glucose concentrations) (31,32,38).
Among the monitored patients in group I, positive
correlation was observed between CFF ferritin and
concentrations of protein and lactic acid, while
no apparent correlation was noted with glucose
concentration. In group II, no correlation was observed
between concentrations of this protein and other
parameters of the cerebrospinal fluid.
An interesting question is the relation between CSF
ferritin and clinical severity of patients with purulent,
bacterial meningoencephalitis. The highest CSF
concentrations of this protein were observed in patients
at the most severe clinical condition. This seems to point
to substantial intensification of the inflammatory process
in the subarachnoid space, in consequence often leading
to irreversible damage of the cerebral tissue, as and after
effect of bacterial infection. Changes in concentration of
this protein in the course of bacterial meningoencephalitis
show some relation with further development and course
of the disease. Follow up investigations carried out during
hospitalization and antibiotic therapy showed clearly the
reduced CSF ferritin in patients with improved clinical
condition in whom the results of routine CSF assays
were also getting close to normal. On the other hand, in
patients whose clinical condition did not improve, the
CSF concentrations of the protein remained high and
comparable to the first assay (30,31,32,34).
Among the patients evaluated during the first day
of hospitalization, the highest CSF ferritin scores were
observed in those who were in very severe clinical
condition (group I). The average values of multinuclear
pleocytosis and CSF glucose did not differ statistically
between groups I and II. On the other hand, the highest
mean concentrations of protein and lactic acid were
observed in patients in very severe clinical condition,
in particular in those who then died.
The results showed that CSF ferritin correlated
visibly with severity of clinical condition of a patient
upon admission to the Ward and with further course
of the disease. The follow-up investigations showed
a relation between the behaviour of CSF ferritin
concentrations and the outcome of the disease. In the
cases of recovery, the ferritin concentrations were
gradually lowering which was associated with the
clinical improvement and progressive normalization
of other CSF parameters. On the other hand in the
lethal cases, concentrations of the protein were only
slightly lowered, as compared to the first assay, while
high CSF inflammatory parameters persisted and the
clinical condition did not improve. A relatively small
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Wśród obserwowanych przez nas chorych z grupy
I stwierdziliśmy istnienie dodatniej korelacji między
stężeniami ferrytyny a stężeniem białka i kwasu mlekowego w płynie, natomiast nie było wyraźnej korelacji ze stężeniem glukozy. W grupie II nie obserwowaliśmy korelacji między stężeniami tego białka z innymi
parametrami płynu mózgowo-rdzeniowego.
Interesującym zagadnieniem jest zależność stężenia
ferrytyny w pmr od ciężkości stanu klinicznego chorego z ropnym, bakteryjnym zapaleniem opon i mózgu.
Najwyższe stężenie tego białka w pmr stwierdzano
u chorych będących w najcięższym stanie klinicznym.
Wydaje się to wskazywać na istnienie znacznego nasilenia procesu zapalnego toczącego się w przestrzeni podpajęczynówkowej, prowadzącego w konsekwencji do
często nieodwracalnego uszkodzenia tkanki mózgowej,
będącego następstwem zakażenia bakteryjnego. Natomiast zmiany stężenia tego białka w przebiegu bakteryjnego zapalenia opon i mózgu wykazują pewien związek
z dalszym rozwojem i przebiegiem procesu chorobowego. Badania kontrolne wykonywane w trakcie hospitalizacji i antybiotykoterapii wykazywały wyraźnie obniżone stężenia ferrytyny w pmr u chorych, u których stan
kliniczny ulegał poprawie, a wyniki rutynowych badań
płynu także się normalizowały. Natomiast u chorych,
których stan kliniczny nie ulegał poprawie, stężenia
tego białka w pmr były nadal wysokie, porównywalne
z pierwszym badaniem (30,31,32,34).
W przeprowadzonych przez nas badaniach
w pierwszej dobie hospitalizacji najwyższe stężenia
ferrytyny w płynie mózgowo-rdzeniowym obserwowaliśmy u chorych w bardzo ciężkim stanie klinicznym (grupa I). Średnie wielkości pleocytozy wielojądrzastej i stężenia glukozy w płynie nie różniły się
w sposób statystycznie istotny między grupą I i II. Natomiast najwyższe średnie stężenia białka i kwasu mlekowego obserwowaliśmy u chorych w bardzo ciężkim
stanie klinicznym, szczególnie tych, którzy zmarli.
Uzyskane wyniki wskazują, że stężenia ferrytyny
w pmr wyraźnie korelowały z ciężkością stanu klinicznego chorego w chwili przyjęcia do Oddziału i dalszym
przebiegiem choroby. Wykazane badania kontrolne wykazały zależność zachowania się stężenia tego białka
w płynie mózgowo-rdzeniowym a zejściem choroby.
W przypadkach zakończonych wyleczeniem stężenia ferrytyny stopniowo obniżały się, co wiązało się
z poprawą kliniczną i postępującą normalizacją innych
parametrów pmr. Natomiast u chorych, którzy zmarli,
stężenia tego białka ulegały jedynie niewielkiemu obniżeniu w porównaniu z pierwszym badaniem, równocześnie utrzymywały się wysokie parametry zapalne
pmr, a stan kliniczny nie ulegał poprawie. Niewielka
stosunkowo liczebność grup badanych chorych utrudnia przeprowadzenie dokładniejszej analizy statystycznej uzyskanych wyników i wyciągnięcie jednoznacz-
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number of patients in the test groups made any more
accurate statistical analysis difficult and prevented
explicit farfetched conclusions, it may justify however,
the need for further studies.

nych, dalej idących wniosków, ale może uzasadniać
celowość prowadzenia dalszych badań.

CONCLUSIONS

Stężenie ferrytyny w płynie mózgowo-rdzeniowym
wydaje się w pewnym stopniu odzwierciedlać stopień
uszkodzenia mózgu wywołanego zakażeniem bakteryjnym. Ferrytyna nie jest parametrem swoistym jedynie
dla zapalenia opon i mózgu, niemniej wzrost jej stężenia
w pmr wskazuje także na nasilenie procesu zapalnego
toczącego się w przestrzeni podpajęczynówkowej chorego, uszkodzenie bariery krew-mózg i w następstwie
tych zjawisk, uszkodzenia tkanki mózgowej (38)
Oznaczanie stężenia ferrytyny w płynie mózgowo-rdzeniowym chorych z ropnymi, bakteryjnymi
zapaleniami opon i mózgu może zatem mieć znaczenie zarówno w ocenie rzeczywistego nasilenia stanu
zapalnego toczącego się w przestrzeni podpajęczynówkowej, mającego znaczenie dla przebiegu i zejścia
choroby, jak i w prognozowaniu zejścia tej choroby.
Może to okazać się przydatne w monitorowaniu przebiegu i leczenia ropnych zapaleń opon i mózgu i mieć
pewne znaczenie rokownicze.

Ferritin concentration in the cerebrospinal
fluid seems to reflect, to a certain extent, the degree
of brain damage caused by bacterial infection.
Ferritin is not a parameter specific exclusively for
meningoencephalitis, its CSF elevation however, points
also to intensification of the ongoing inflammatory
process in the subarachnoid space, damage of the
blood-brain barrier and, consequently, damage of the
cerebral tissue (38).
Evaluation of CSF ferritin in patients with purulent,
bacterial meningoencephalitis may prove important in
both, evaluation of the actual severity of the ongoing
inflammatory process in the subarachnoid space,
essential for the course and the outcome of the disease,
and for prognosis of the disease outcome. This may
appear helpful in monitoring and treatment of purulent
meningoencephalitis showing also certain prognostic
values.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Viral hepatitis B and C are the most common occupational diseases among health care
workers. Infection occurs during performance of medical procedures which carries a risk of contact with
biological material derived from a patient.
THE AIM OF THE STUDY. The aim of the study was to analyse cases of occupational exposure to biological
material as recorded by the employees of the City Hospital in Zabrze, to attempt to determine which medical
procedures are of greatest risk of occupational exposure, and to identify the most important actions aimed at
reduction of their number.
MATERIAL AND METHODS. The analysis included all cases of exposure to biological material derived
from a patient, which were reported by employees of the City Hospital in Zabrze in 2006–2015. The analysis
included the percentage of exposure for individual occupational groups and wards of the hospital, the type of
the procedure at performance of which the exposure occurred, the type of tools affecting the skin continuity and
proper conduct of the proceedings of the employee after exposure.
FINDINGS. The occupational group most frequently affected by exposures were nurses/midwives. This
occupational group accounted for 41.2% of all exposed people. The next highest percentage exposure of 5.9%
concerned the occupational group of doctors, further paramedics with 3.8%, orderlies – 2.6%, nurses – 2.4%.
The ward of internal diseases had most frequent occurrences of exposure, but the percentage of exposure was the
highest for the operating room – 7.5%. Most often the injury occurred during sampling venous blood – 20.6%.
People assisting at procedures performed with a use of sharp equipment made 13.4% of employees exposed to
blood. Orderlies were the third occupational group in terms of most common cuts. The employees were injured
by cutting themselves while disposing of waste as often as when performing/assisting with a surgery. In 24.7%
of cases immediately after exposure to biological material the employees behaved contrary to the procedure.
CONCLUSIONS. List of exposures should not be limited only to cases of injuries caused by sharp instruments.
Analysis of the circumstances and type of procedures during performance of which occur exposures allows for
modification of procedures and reduction of the amount of exposures. Trainings in prevention of exposure should
include all occupational groups, which are in contact with patients and medical waste.
Keywords: occupational exposure, biological factors, prevention
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STRESZCZENIE
WSTĘP. Wirusowe zapalenia wątroby typu B i C stanowią wśród pracowników ochrony zdrowia najczęstsze
choroby zawodowe. Do zakażenia dochodzi w trakcie wykonywania procedur medycznych niosących ryzyko
kontaktu z materiałem biologicznym pochodzącym od pacjenta.
CEL BADAŃ. Celem badania była analiza zgłoszonych przez pracowników Szpitala Miejskiego w Zabrzu ekspozycji zawodowych na materiał biologiczny oraz próba ustalenia, które procedury medyczne są obciążone największym
ryzykiem wystąpienia ekspozycji zawodowej, a także określenie najistotniejszych działań zmniejszających ich liczbę.
MATERIAŁ I METODY. Analizą objęto wszystkie zgłoszone przez pracowników Szpitala Miejskiego w Zabrzu przypadki narażenia na materiał biologiczny pochodzący od pacjenta w latach 2006-2015. W analizie
uwzględniono odsetek ekspozycji dla poszczególnych grup zawodowych i oddziałów szpitala, rodzaj procedur,
przy wykonywaniu których dochodziło do narażenia, rodzaj narzędzi naruszających ciągłość skóry oraz prawidłowość postępowania pracownika po ekspozycji.
WYNIKI. Grupą zawodową najliczniej ulegającą ekspozycjom były pielęgniarki/położne. Ta grupa zawodowa
stanowiła 41,2% wszystkich osób narażonych. Z kolei najwyższy odsetek ekspozycji wynoszący 5,9% wystąpił w grupie zawodowej lekarzy, dalej ratownicy medyczni 3,8%, salowe 2,6%, pielęgniarki 2,4%. Oddziałem, w którym najczęściej dochodziło do ekspozycji był oddział chorób wewnętrznych, ale odsetek ekspozycji
był najwyższy dla bloku operacyjnego 7,5%. Najczęściej do skaleczenia dochodziło w czasie pobierania krwi
żylnej - 20,6%. 13,4% narażonych na krew stanowiły osoby asystujące przy procedurach wykonywanych z użyciem ostrego sprzętu. Salowe stanowiły trzecią co do częstości występowania skaleczeń grupę zawodową. Pracownicy kaleczyli się przy usuwaniu odpadów tak samo często jak przy zabiegu operacyjnym. W 24,7% przypadków pracownicy bezpośrednio po narażeniu na materiał biologiczny zachowali się niezgodnie z procedurą.
WNIOSKI. Wykaz ekspozycji nie powinien być ograniczony tylko do zranień wywołanych ostrymi narzędziami. Analiza okoliczności i rodzaju procedur, przy wykonywaniu których dochodzi do narażenia pozwala na modyfikację procedur i zmniejszenie liczby ekspozycji. Szkolenia z zapobiegania narażeniu powinny obejmować
wszystkie grupy zawodowe, które mają kontakt z pacjentem i odpadami medycznymi.
Słowa kluczowe: ekspozycje zawodowe, czynniki biologiczne, zapobieganie
INTRODUCTION

WSTĘP

The number of reported cases of occupational
diseases among health care workers in Poland is
steadily decreasing, but infectious diseases are still
the most common occupational disease in this group
(1). Almost half of documented cases of occupational
diseases of health care workers are viral hepatitis B
and C (2, 3). The source of infection for a health care
employee is a patient – carrier of a pathogen. Hospital
workers are exposed to contact with blood of a patient
primarily while performing invasive diagnostic and
therapeutic procedures. Use of sharp tools carrying
biological material derived from a patient creates
a risk of injuring medical staff and infecting them
with pathogens present in the blood of the patient.
Harmful biological agents transmitted by blood during
occupational exposure include pathogenic bacteria,
fungi, protozoa and viruses (4,5). It is extremely
important to monitor occurrences of exposure to blood
and other potentially infectious material, to constantly
analyse them and to minimize the number and impact
of occupational exposures.
Prospective research by Smolinski et al. showed that
the actual rate of exposure of medical staff was many

Liczba stwierdzanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce
systematycznie maleje, jednak nadal choroby zakaźne
stanowią w tej grupie najczęstszą chorobę zawodową
(1). Niemal połowę udokumentowanych przypadków
schorzeń zawodowych u pracowników ochrony zdrowia
stanowią wirusowe zapalenia wątroby typu B i C (2,3).
Źródłem zakażenia dla pracownika ochrony zdrowia jest
pacjent – nosiciel patogenu. Pracownicy szpitala narażeni
są na kontakt z krwią pacjenta przede wszystkim podczas
wykonywania inwazyjnych procedur diagnostycznych
i leczniczych. Posługiwanie się ostrym sprzętem obciążonym materiałem biologicznym pochodzącym od pacjenta
niesie ryzyko skaleczenia osób z personelu medycznego
i zakażenia patogenami obecnymi we krwi pacjenta. Do
szkodliwych czynników biologicznych przenoszonych
przez krew w czasie ekspozycji zawodowej należą chorobotwórcze bakterie, grzyby, pierwotniaki i wirusy (4,5).
Niezmiernie ważne jest prowadzenie monitoringu występujących ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał, stała ich analiza i minimalizowanie liczby
i skutków ekspozycji zawodowych.
Prospektywne badania Smolińskiego i wsp. wykazały, że rzeczywisty wskaźnik ekspozycji pracowników
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times higher than officially declared by the respondents
(total proportion of events reported in relation to
unreported was 1:6). Of all the events of exposure close
to 86% were not reported (6). Numerous studies show
that employees justified not reporting occupational
exposure with their subjective assessment of a risk of
exposure to any kind of infection indicated that the risk
was negligible or recognition that preventive measures
taken at the place of the event were sufficient. More
rarely, the respondents admitted that the lack of report
was caused by the lack of sufficient knowledge in this
field or lack of time (7, 8, 9).
In the light of these results sensible is the duty
of training health care workers in prevention of such
exposures, proper assessment of risks they carry, and
conduct after being injured by sharp tools carrying
biological material derived from a patient. At initial
and periodic trainings, staff should be informed that the
risk of HBV, HCV and HIV as a result of occupational
exposure to blood at event of breaking skin is estimated
respectively at 6-30%, 0.5-1.8% and 0.3% (5, 10, 11,
12).
Regulation of the Minister of Health dated 6 June
on occupational health and safety when performing
work related to exposure to injury with sharp tools
used when performing health services (Journal of
Laws, 2013, item 696) requires the employer to record
exposure to pathogens transmitted by blood in cases
of injury by sharp tools (13). It defines in detail the
manner of keeping the register, the frequency of
internal trainings on the prevention of injuries and
forces employers to take actions to reduce the risk of
occupational exposure to biological agents.
The aim of our study was to analyse occupational
exposure to blood and other potentially infectious
material reported in 2006-2015 by the employees of
the City Hospital in Zabrze. Evaluated was frequency
of exposure and circumstances of exposure in
occupational groups of hospital workers, their age at
time of exposure, type of tools causing injuries, conduct
of the employee immediately after occupational
exposure, results of examination of the source of the
infection and the person exposed. An attempt was made
to determine which medical procedures are subject to
the greatest risk of occupational exposure. Another
aim was to define the most successful procedure of
reducing the number of occupational exposures.

medycznych był wielokrotnie wyższy od oficjalnie wykazywanego przez badanych (sumarycznie stosunek
zdarzeń zgłaszanych względem niezgłaszanych wynosił
1:6). Wśród wszystkich zdarzeń ekspozycji blisko 86%
nie podlegało zgłoszeniom (6). Liczne badania wskazują,
że pracownicy uzasadniali fakt niezgłaszania ekspozycji
zawodowej tym, że ich subiektywna ocena ryzyka narażenia na jakiekolwiek zakażenie wskazywała, że ryzyko
było znikome lub też uznawali, że działania profilaktyczne zastosowane na miejscu były wystarczające. Rzadziej
przyznawano, iż brak zgłoszenia wynikał z braku wystarczającej wiedzy w tym zakresie lub braku czasu (7,8,9).
W świetle wyników tych badań zasadny wydaje
się obowiązek szkolenia pracowników ochrony zdrowia w zakresie zapobiegania ekspozycjom, prawidłowej oceny ryzyka, jakie one niosą oraz sposobu postępowania po skaleczeniu narzędziem obciążonym
materiałem biologicznym pochodzącym od pacjenta.
Należy uświadomić personel podczas szkoleń wstępnych i okresowych, że ryzyko zakażeń HBV, HCV
i HIV w następstwie ekspozycji zawodowej na krew
w wyniku przerwania ciągłości skóry ocenia się odpowiednio na 6-30%, 0,5-1,8% oraz 0,3% (5,10,11,12).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych (Dz. U. z 2013r., poz.696) nakłada na pracodawcę obowiązek rejestrowania ekspozycji na patogeny przenoszone drogą krwi w wyniku zranienia ostrym
sprzętem (13). Szczegółowo określa sposób prowadzenia
rejestru, częstotliwość szkoleń wewnątrzzakładowych
dotyczących zapobiegania zranieniom i zmusza pracodawców do podejmowania działań zmniejszających ryzyko ekspozycji zawodowej na czynniki biologiczne.
Celem naszego badania była analiza zgłoszonych
w latach 2006-2015 przez pracowników Szpitala Miejskiego w Zabrzu ekspozycji zawodowych na krew i inny
potencjalnie infekcyjny materiał. Oceniano częstość ekspozycji i okoliczności ekspozycji w grupach zawodowych
pracowników szpitala, wiek w momencie narażenia, rodzaj kaleczącego narzędzia, sposób postępowania pracownika bezpośrednio po ekspozycji zawodowej, wyniki
badań źródła zakażenia oraz osoby eksponowanej. Podjęto
próbę ustalenia, które procedury medyczne są obciążone
największym ryzykiem wystąpienia ekspozycji zawodowej oraz podjęto próbę określenia najistotniejszego postępowania zmniejszającego liczbę ekspozycji zawodowych.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

All cases of occupational exposure to pathogens
transmitted by blood and other potentially infectious
body fluids reported by employees of the City Hospital
in Zabrze were subjected to analysis. Studied were

Analizowano wszystkie zgłoszone przez pracowników Szpitala Miejskiego w Zabrzu przypadki ekspozycji zawodowej na patogeny przenoszone drogą krwi
i przez inne potencjalnie infekcyjne płyny ustrojowe.
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cases of occupational exposures from 2006–2015
recorded by the Hospital Infection Control Team as
well as medical records of employees as conducted by
occupational doctor.
The structure of the hospital includes 452
beds located in following wards: general surgery,
trauma-orthopedic surgery, obstetrics gynaecology,
neonatology, internal diseases, neurology, dermatology,
intensive care. The hospital also has nursing institutions
and specialist clinics. Admissions for the city of Zabrze
and the neighbouring cities are open 24/7. In total, each
year approximately 12,000 patients are treated in the
wards, 30,000 patients receive help at specialist clinics
and the emergency room serves 20,000 patients.
In the analysed period of time in the City Hospital
in Zabrze in force was a procedure of conduct after
exposure to blood and other potentially infectious
material, which determines conduct immediately after
exposure, according to the National Centre for HIV/
AIDS (14, 15).

Przeprowadzono analizę zarejestrowanych przez Zespół
Kontroli Zakażeń Szpitalnych ekspozycji zawodowych
z lat 2006-2015 oraz dokumentacji medycznej pracowników prowadzonej przez lekarza medycyny pracy.
W strukturze szpitala liczącego 452 łóżka znajdują się następujące oddziały: chirurgia ogólna, chirurgia
urazowo-ortopedyczna, położnictwo z ginekologią,
neonatologia, choroby wewnętrzne, neurologia, dermatologia, intensywna opieka medyczna. Ponadto w strukturze szpitala znajduje się zakład opiekuńczo-leczniczy
oraz poradnie specjalistyczne. Izba przyjęć pełni całodobowy dyżur dla miasta Zabrze i miast ościennych.
Ogółem w oddziałach leczonych jest rocznie około 12
tysięcy pacjentów, w poradniach specjalistycznych pomoc otrzymuje 30 tysięcy pacjentów, a w izbie przyjęć
porad ambulatoryjnych 20 tysięcy pacjentów.
W analizowanym przedziale czasowym obowiązywała w Szpitalu Miejskim w Zabrzu procedura postępowania po ekspozycji na krew i inny potencjalnie
infekcyjny materiał, która określa sposób postępowania bezpośrednio po ekspozycji, zgodnie z zaleceniami
Krajowego Centrum HIV/AIDS (14,15).

RESULTS

WYNIKI

In 2006–2015 there were 97 cases of occupational
exposure to blood of a patient. One of the employees
was exposed three times and seven employees two
times. A total of 88 people were exposed to blood or
other potentially infectious material derived from
a patient, including 65 women and 23 men. Most cases
of exposure to blood happened to workers aged 41-50
years (32.9%), followed by 31-40 -year-olds (28.6%)
and 21-30 -year-olds (22.8%). The least frequent
exposures occurred to people in the age group 51-68
years (15.7%).
The most common group to whom occupational
exposure occurred were nurses and midwives. People
from this occupational group accounted for 41.2%
of all persons exposed. In 36.1% of cases exposures
concerned doctors, and in 12.4% (third place) –
orderlies. Paramedics accounted for 4.1% of the
exposed population, technicians of medical analysis
– 3.1%, paramedics – 2.1%, and autopsy laboratory
assistants made 1% of all peoplr exposed to biological
agents.
The proportion of exposed for the entire hospital
in the examined period amounted to 3.4% of all
employees. In addition, counted was the percentage
of exposed from individual occupational groups.
The highest, amounting to 5.9% was found in the
occupational group of doctors, followed by paramedics
– 3.8%, while orderlies and nurses made for 2.6% and
2.4% (Fig. 1).

W latach 2006-2015 doszło do 97 ekspozycji zawodowych na krew pacjenta. Jeden pracownik był
narażony 3 razy, u siedmiu pracowników doszło do
ekspozycji 2 razy. Łącznie 88 osób zostało narażonych
na krew lub inny potencjalnie infekcyjny materiał pochodzący od pacjenta, w tym 65 kobiet i 23 mężczyzn.
Najczęściej narażenie na krew wystąpiło u pracowników w wieku 41-50 lat (32,9%), następnie w wieku
31-40 lat (28,6%) oraz w wieku 21-30 (22,8%). Najrzadziej ekspozycje występowały u osób w grupie wiekowej 51-68 lat (15,7%).
Najczęściej do ekspozycji zawodowych dochodziło wśród pielęgniarek i położnych. Osoby z tej grupy
zawodowej stanowiły 41,2% wszystkich osób eksponowanych. W 36,1% ekspozycje dotyczyły lekarzy,
a 12,4% (trzecie miejsce) dotyczyło salowych. Ratownicy medyczni stanowili 4,1% całej populacji eksponowanej, technicy analityki medycznej 3,1%, sanitariusze 2,1%, laboranci sekcyjni stanowili 1% narażeń
na czynniki biologiczne.
Odsetek eksponowanych dla całego szpitala
w analizowanym okresie wyniósł 3,4%. Ponadto policzono odsetek eksponowanych dla określonej grupy
zawodowej. Najwyższy, wynoszący 5,9% stwierdzono
w grupie zawodowej lekarzy, na drugim miejscu byli
ratownicy medyczni 3,8%, natomiast u salowych i pielęgniarek odsetek wynosił: 2,6% i 2,4% (Ryc. 1).
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Fig. 1 Percentage of exposure in different occupational groups
Ryc. 1 Odsetek ekspozycji w poszczególnych grupach zawodowych

Fig. 2 Percentage of exposure in individual wards/organizational units of the hospital
Ryc. 2 Odsetek ekspozycji w poszczególnych oddziałach/komórkach organizacyjnych szpitala

The exposures occurred most often in the ward of
internal diseases, the operating room, the emergency room
and the intensive care unit. The percentages of the exposed
from individual branches are presented in Figure 2. The
6 wards/organizational units had higher percentage than
that of the hospital. The first is the operating room – 7.5%,
the second the dissecting room – 7.4%, and only the third
the internal diseases ward – 6.8%, despite the fact that the
number of exposure cases was there the highest. Only two
exposures occurred within 10 years in the dissecting room,
but due to the fact that employed there are on average
only 3 people per year, the percentage of exposure in this
organizational unit of the hospital is the second highest.
The fourth place was taken by the admissions room with

Najczęściej dochodziło do ekspozycji w oddziale
chorób wewnętrznych, bloku operacyjnym, izbie przyjęć, oraz oddziale intensywnej opieki medycznej. Odsetek eksponowanych dla poszczególnych oddziałów
przedstawiono na rycinie 2. W 6 oddziałach/komórkach organizacyjnych odsetek był wyższy niż szpitalny.
Pierwsze miejsce zajmuje blok operacyjny 7,5%, drugie miejsce prosektorium 7,4% i dopiero trzecie oddział
wewnętrzny 6,8%, pomimo, że liczbowo było w nim
najwięcej ekspozycji. Tylko dwie ekspozycje wystąpiły
w ciągu 10 lat w prosektorium, jednak ze względu na to,
że zatrudnione są tam średnio rocznie tylko 3 osoby, to
odsetek ekspozycji tej komórki organizacyjnej szpitala
jest na drugim miejscu. Na czwartym miejscu znalazła
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5.1%. Also in multispeciality clinics and intensive care
percentage was higher than of the whole hospital and was
respectively 3.9% and 3.8%. In the operating and dissecting
rooms, and ward of internal diseases the percentage was
twice as high as of the hospital.
Number of exposures divided by occupational
groups and years is presented in Figure 3.

się izba przyjęć 5,1%. Również w poradni wielospecjalistycznej oraz w oddziale intensywnej opieki medycznej odsetek był wyższy ogółem niż szpitalny i wynosił
odpowiednio 3,9% i 3,8%. W bloku operacyjnym, prosektorium i oddziale chorób wewnętrznych był dwukrotnie wyższy niż odsetek szpitala.
Liczbę ekspozycji z podziałem na poszczególne
grupy zawodowe i lata przedstawia rycina 3.

Table I Types of medical procedures during which occupational exposure occurred
Tabela I Rodzaje procedur medycznych, w trakcie których dochodziło do ekspozycji zawodowej
In total/
Łącznie

Type of procedure/ Rodzaj procedury
Sampling venous blood/ Pobieranie krwi żylnej

20

Assisting with: insertion of central venous catheter, sampling blood from a femoral artery for blood gas,
a surgery, suturing wounds, thoracentesis/Asystowanie: przy zakładaniu wkłucia centralnego, przy pobieraniu
krwi z tętnicy udowej na gazometrię, przy zabiegu operacyjnym, przy szyciu rany, nakłuciu opłucnej

13

Disposing of waste, handling bag/ Usuwanie odpadów, manipulacja workiem

10

Cutting with sharps during surgery/ Skaleczenie narzędziem w czasie zabiegu operacyjnego

10

Sampling blood from a femoral artery for blood gas/ Pobieranie krwi z tętnicy udowej na gazometrię

6

Punctures (peritoneal, pleural, joints)/ Punkcje (jamy otrzewnowej, opłucnowej, stawów)

6

Suturing wounds/ Szycie rany

5

Making injections/ Wykonywanie iniekcji

4

Placing a cap on a needle of an insulin pen/ Nakładanie nasadki na igłę pena insulinowego

4

Injuring oneself with a needle when throwing it to a sharps box/ Zakłucie igłą przy wrzucaniu jej do
pojemnika na ostre odpady

4

Splashing mucous membranes when removing peripheral venous catheter/ Zachlapanie błon śluzowych
przy usuwaniu wkłucia obwodowego

3

Sampling blood from finger to test glucose level/ Pobieranie krwi z palca na poziom glukozy

3

Placing peripheral venous catheter/ Zakładanie wkłucia obwodowego

2

Cutting with a glass tube/ Skaleczenie szklaną probówką laboratoryjną

2

An autopsy/ Sekcja zwłok

1

Being bitten by a patient/ Ugryzienie przez pacjenta

1

Preparing tools for disinfection/ Przygotowanie narzędzi do dezynfekcji

1

Splashing mucous membranes at occurrence of projectile vomiting during gastrointestinal bleeding/ Zachlapanie
błon śluzowych przy chlustających wymiotach w trakcie krwawienia z przewodu pokarmowego

1

Placing central venous catheter/ Zakładanie wkłucia centralnego

1

Total/ Razem

97

Procedures during performance of which exposure
to blood occurred are presented in Table I. The most
frequent injuries took place during venous blood
sampling. These exposures accounted for 20.6% of
procedures during performance of which occurred
occupational exposure to blood. Thirteen people (13.4%)
suffered injuries while assisting with procedures such
as inserting central venous catheter, sampling blood
from a femoral artery for blood gas, surgery, suturing
wounds, thoracentesis, and the employees carrying out
these procedures have been exposed 28 times. On three
exposures concerning above mentioned treatments, one
occurred to a person assisting with surgery.
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Procedury przy wykonywaniu których występowało
narażenie na krew przedstawia tabela I. Najczęściej do
skaleczenia dochodziło w czasie pobierania krwi żylnej.
Ekspozycje te stanowiły 20,6% procedur, przy wykonywaniu których dochodziło do ekspozycji zawodowej
na krew. Trzynaście osób (13,4%) doznało skaleczenia
w czasie asystowania przy takich procedurach jak: zakładanie wkłucia centralnego, pobieranie krwi z tętnicy
udowej na gazometrię, zabieg operacyjny, szycie rany,
nakłucie opłucnej, natomiast osoby przeprowadzające
wymienione procedury uległy ekspozycji 28 razy. Na
trzy ekspozycje dotyczące wyżej wymienionych zabiegów, jedna dotyczyła osoby asystującej przy zabiegu.
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Fig. 3 The number of exposures divided into occupational groups and years
Ryc. 3 Liczba ekspozycji z podziałem na grupy zawodowe i lata

Fig. 4 Type of instruments causing exposures with an annual breakdown
Ryc. 4 Rodzaj narzędzi wywołujących ekspozycję z podziałem na poszczególne lata

Fig. 5 Most common mistakes in conduct immediately after occurrence of occupational exposure
Ryc. 5 Najczęstsze błędy w postępowaniu bezpośrednio po ekspozycji zawodowej
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The third place is occupied by two procedures. The
first is performing surgery – 10.3% of all procedures
during performance of which injuries occurred. The
second procedure (same percentage) is disposing of
waste from their place of origin. All exposures suffered
by orderlies while handling waste were cases where it
was not possible to establish the source of exposure.
No information on from which patient biological
material located on a needle or a sharp tool which
caused the injury indicates that the material should
be treated as infectious. Therefore, all orderlies were
offered complete prevention with antiretrovirals
(10 persons). Also, four cases of nurse exposures
occurred while handling sharps box, and it was not
possible to determine a patient who was the source
of exposure. A total exposure of unknown origin
accounted for 14.4% of the total cases of exposure. In
other cuts it was always possible to establish which
patient was a possible source of contamination, which
allowed diagnosis of infection in terms of examining
a possibility of becoming a carrier of HBV, HCV and
HIV. Two procedures related to handling wastes box
were related to it being pierced by a needle.
Sampling blood from a femoral artery for blood
gas accounted for 6.1% of all procedures. The same
percentage accounted for a total of peritoneal and
pleural and joint punctures.
The tools with which employees cut themselves
most often were needles (Fig. 4), representing 74.2% of
the tools affecting the continuity of the skin, followed
by reusable surgical tools – 13.4%. The third place
was taken by exposures not affecting the continuity
of the skin, that is splashing mucous membranes.
This kind of exposure affected 8.2% of the exposed
people. The only “massive” exposure was splashing
mucous membranes of three doctors in one procedure,
as occurred during insertion of the central venous
catheter (the doctor performing the procedure and two
assisting doctors).
In force in the City Hospital in Zabrze is the
procedure of conduct after exposure to blood and
other potentially infectious material which requires an
employee to wash mucous membranes, which were
splashed with potentially infectious material derived
from a patient, with water or saline several times. In
the event of affecting continuity of the skin employees
are obliged to not squeeze cuts and wash them with
soap under running water. The procedure involves
disinfection of an injury with an octenidine based
formula, and dressing the wound. Exposed person is
required to describe the circumstances in which the
exposure occurred and applied treatment in the annex
to the procedure.
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Trzecie miejsce zajmują dwie procedury. Pierwsza to przeprowadzanie zabiegu operacyjnego - 10,3%
wszystkich procedur, przy wykonywaniu których dochodziło do skaleczenia. Druga procedura (taki sam
odsetek) to usuwanie odpadów z miejsca ich powstawania. Wszystkie ekspozycje, których doznały salowe w czasie manipulacji przy odpadach, były ekspozycjami bez możliwości ustalenia źródła ekspozycji.
Brak informacji dotyczącej tego, od którego pacjenta
pochodzi materiał biologiczny znajdujący się na kaleczącej igle lub ostrym narzędziu sprawia, że materiał
należy potraktować jako zakaźny. W związku z tym,
wszystkim salowym zaproponowano pełną profilaktykę lekami antyretrowirusowymi (10 osób). Również
w czterech ekspozycjach pielęgniarek, do których
doszło w czasie manipulacji pojemnikiem na odpady
ostre, nie było możliwości ustalenia pacjenta, który był
źródłem narażenia. Łącznie ekspozycje niewiadomego
pochodzenia stanowiły 14,4% wszystkich ekspozycji. W pozostałych skaleczeniach zawsze można było
ustalić pacjenta, który był potencjalnym źródłem zakażenia, co umożliwiało diagnostykę źródła zakażenia
w kierunku nosicielstwa HBV, HCV i HIV. Dwie procedury związane z manipulacją pojemnikiem na odpady ostre związane były z jego przekłuciem przez igłę.
Pobieranie krwi z tętnicy udowej na gazometrię stanowiło 6,1% wśród wszystkich procedur. Taki
sam odsetek stanowiły łącznie punkcje stawów, jamy
otrzewnowej i jamy opłucnowej.
Narzędziami którymi najczęściej kaleczyli się
pracownicy były igły (Ryc. 4), które stanowiły 74,2%
narzędzi naruszających ciągłość skóry, następnie narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użycia 13,4%. Na
trzecim miejscu były ekspozycje bez naruszenia ciągłości skóry, czyli zachlapanie błon śluzowych. Ten
rodzaj narażenia dotyczył 8,2% osób eksponowanych.
Jedyną „masową” ekspozycją było właśnie zachlapanie błon śluzowych trzech lekarzy przy jednej procedurze zakładania linii centralnej (lekarz wykonujący
procedurę oraz dwóch lekarzy asystujących).
Obowiązująca w Szpitalu Miejskim w Zabrzu
procedura postępowania po ekspozycji na krew i inny
potencjalnie infekcyjny materiał zobowiązuje pracownika do przepłukania kilkakrotnie wodą lub solą
fizjologiczną błon śluzowych, które zachlapane zostały materiałem potencjalnie zakaźnym pochodzącym
od pacjenta. W przypadku naruszenia ciągłości skóry
pracownik jest zobowiązany nie wyciskać skaleczenia
i umyć je mydłem pod bieżącą, wodą. Procedura zakłada dezynfekcję zranienia preparatem na bazie oktenidyny, a następnie założenie opatrunku. Osoba eksponowana ma obowiązek opisać okoliczności, w jakich
doszło do ekspozycji oraz sposób postępowania w załączniku do procedury.
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In 75.3% of cases of an occupational exposure
employees followed the procedure. In 24.7% cases
there were registered deviations from the procedure.
Most often, in 60.9% occurrences, the employees
made a mistake by applying an alcohol based formula
to disinfect injured skin. In 17.4% cases, exposed
individuals did disinfect the wound, and in 8.7%,
abnormalities were related to not washing mucous
membranes of an eye or a mouth after contact with
blood. Other errors include unnecessary squeezing of
blood at the site of injury, not cleaning and disinfecting
injured skin or not washing a wound with water (Fig.
5). When describing the circumstances of exposure
all exposed workers reported that they were wearing
gloves while performing the procedure. Persons who
suffered exposure to mucous membranes were not
wearing goggles or visor.
Analysis of the results of research on the sources
of exposure in the presence of anti-HIV, anti-HCV,
HBsAg showed that 3.6% of patients who were
a known source of exposure had a positive anti-HCV
result. This percentage could be higher, since in 14.4%
cases of exposures it was impossible to examine the
source of infection. All cases of exposure to the blood
of patients with positive anti-HCV concerned the staff
of the operating room.
Employees who suffered occupational exposure
had negative results of tests for anti-HIV and antiHCV at the day of exposure. On the exposure day
31.6% of employees had a result of determination of
the presence of antibodies anti-HBs over 1000mIU/ml,
21.1% between 10-100mIU/ml, 17.5% between 100
and 500mIU ml and 14% between 500-1000mIU/ml.
15.8% of people exposed had a result of determination
of the presence of anti-HBs below 10mIU/ml.
There are no known results of examination
evaluating the effects of exposure which should be
taken, in accordance with established procedure, after
8 weeks, 3 months and 6 months since exposure. Such
tests are performed in the clinic of infectious diseases,
with which the hospital has signed an agreement to
consult post exposure. An employee is not obliged to
provide the results of control tests from subsequent
visits, and therefore it could not be determined how
many employees report to all designated visits.

W 75,3% ekspozycji zawodowych pracownicy postąpili zgodnie z procedurą. W 24,7% zarejestrowano
odchylenia od procedury. Najczęściej, bo w 60,9% pracownicy popełnili błąd przez użycia preparatu na bazie
alkoholu do dezynfekcji skaleczonej skóry. W 17,4%
osoby eksponowane nie przeprowadziły dezynfekcji
rany, a 8,7% nieprawidłowości dotyczyły braku przepłukania błon śluzowych oka lub jamy ustnej po ich
kontakcie z krwią. Pozostałe błędy to: niepotrzebne
wyciskanie krwi w miejscu zranienia, brak mycia i dezynfekcji skaleczonej skóry lub tylko brak przemycia
rany wodą (ryc. 5). Wszyscy eksponowani pracownicy
opisując okoliczności ekspozycji zaznaczyli iż w trakcie wykonywanej procedury mieli założone rękawice.
Osoby, które doznały ekspozycji na błony śluzowe nie
założyły okularów ochronnych lub przyłbicy.
Analiza wyników badań źródła ekspozycji w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV, anty-HCV, HbsAg wykazała, że 3,6% pacjentów, którzy byli znanym
źródłem ekspozycji mieli dodatni wynik anty-HCV.
Odsetek ten mógł być wyższy, ponieważ w 14,4%
narażeń nie udało się przebadać źródła zakażenia.
Wszystkie ekspozycje na krew pacjentów z dodatnim
wynikiem anty-HCV dotyczyły pracowników bloku
operacyjnego.
Pracownicy, którzy ulegli ekspozycji zawodowej
mieli w dniu narażenia ujemne wyniki badań w kierunku anty-HIV i anty HCV. U 31,6% pracowników
wynik oznaczenia obecności przeciwciał anty Hbs
w dniu ekspozycji wynosił powyżej 1000mIU/ml,
u 21,1% znajdował się w przedziale 10-100mIU/ml,
u 17,5% między 100 a 500mIU/ml, u 14% między
500-1000mIU/ml. U 15,8% osób narażonych oznaczenia obecności przeciwciał anty HBs były poniżej
10mIU/ml.
Nie są znane wyniki badań oceniające skutki ekspozycji, które należy wykonać zgodnie z obowiązującą procedurą po 8 tygodniach, 3 miesiącach oraz po
upływie 6 miesięcy od wystąpienia narażenia. Badania te wykonywane są w poradni chorób zakaźnych,
z którą szpital ma podpisaną umowę na konsultacje
poekspozycyjne. Pracownik nie ma obowiązku dostarczyć wyników badań kontrolnych z kolejnych wizyt,
dlatego nie udało się ustalić, ilu pracowników zgłasza
się na wszystkie wyznaczone wizyty.

DISCUSSION

DYSKUSJA

In our studies in the City Hospital in Zabrze,
as well as in research carried out by Szczypta et al.,
most cases of occupational exposures were reported
among nurses and midwives followed by doctors
(16). Comparison of percentage of people exposed
in specific occupational group showed that, as in
the cited study, the highest percentage of affected

W naszych badaniach w Szpitalu Miejskim w Zabrzu podobnie jak w badaniach Szczypty i wsp. najwięcej przypadków ekspozycji zawodowych odnotowano wśród pielęgniarek i położnych następnie
wśród lekarzy (16). Porównanie odsetka osób eksponowanych w określonej grupie zawodowej pokazało,
że tak jak w cytowanym badaniu najwyższy odsetek
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concerned the occupational group of doctors. The
results in other occupational groups are different. In
research of Szczypta, the second place with a rate of
8.1% is taken by nurses (16). In our study, second only
to the doctors were paramedics, the third – orderlies
and nurses only fourth, with the result of 2.45%. In the
study of Szczypta, total of 72% of all events occurred
in the surgical wards. In the City Hospital in Zabrze
proportion of persons exposed in the surgical wards
was 31.96% and was similar to the results of the study
of Hoffman and colleagues, which was approximately
34% (17). The differences between the results of
research conducted by Szczypta and results obtained in
the City Hospital in Zabrze may be due to a different
profile of hospitals (surgical hospital vs multi-profile
hospital), number of beds (130 vs 452) and differences
in the number of staff exposed during analysed period.
The study of Szczypta concerned 198-211 employees,
and the study in the City Hospital in Zabrze 294418. Moreover, Szczypta does not distinguish other
occupational groups than doctors and nurses, calling
them “other employees”. The analysis conducted in the
City Hospital in Zabrze demonstrated all occupational
groups that have reported occupational exposure. Only
two occupational groups in the City Hospital in Zabrze
(doctors, and nurses and midwives) are characterized
by the occurrence of injuries each year, but monitoring
of exposure in occupational groups other than medical
and nursing seems to be very important due to the
fact that in our research they made for 22.7%. Also
the results of research conducted in a large university
hospital in Germany by C. Hoffman showed that 31%
of employees who were a subject of occupational
exposure belonged to profession other than doctors and
nurses (17). In our study such workers were: orderlies
– 12.4% (third place), paramedics – 4.1%, technicians
of medical analysis – 3.1%, paramedics – 2.1% and
autopsy technicians – 1%.
The highest percentage of exposed was found in
the operating room. Report of the International Safety
Center (an institution owning a computer programme of
recording occupational exposures EPINet), also points
an operating room as place with the highest percentage
of exposures (18). In our study, the percentage of
exposure on surgical wards was 1.89% and was more
than three times lower than the corresponding figure
for the internal ward – 6.85%.
In 2006–2015 in the City Hospital in Zabrze
revealed was a downward trend in the number of
exposures in the group of nurses and midwives.
A similar trend was showed in research by Szczypta et
al. (16) Research carried out by Charwarith et al. show
that 54.6% of cases of exposure was related to doctors,
and 41.3% – nurses (19). Monitoring occupational
exposures allows for systematic and continuous
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dotyczył grupy zawodowej lekarzy. Odmiennie kształtują się wyniki w pozostałych grupach zawodowych.
U A. Szczypty drugie miejsce z odsetkiem 8,1% zajmują pielęgniarki (16). W naszym badaniu na drugim miejscu za lekarzami byli ratownicy medyczni,
na trzecim salowe i dopiero pielęgniarki z wynikiem
2,45%. W badaniu A. Szczypty łącznie 72% wszystkich
zdarzeń miało miejsce na oddziałach o charakterze zabiegowym. W Szpitalu Miejskim w Zabrzu odsetek
eksponowanych w oddziałach zabiegowych wynosił
31,96% i był podobny do wyników badania Hoffman
i współpracowników, gdzie wynosił około 34% (17).
Różnice między wynikami badań prowadzonych przez
A. Szczyptę a wynikami z terenu Szpitala Miejskiego
w Zabrzu mogą wynikać z innego profilu szpitali (szpital zabiegowy vs szpital wieloprofilowy), liczby łóżek
(130 vs 452) oraz różnic w liczbie narażonego personelu w analizowanym okresie. W badaniach Szczypty
było to 198-211 pracowników, a w Szpitalu Miejskim
w Zabrzu 294-418. Ponadto Szczypta oprócz grupy
zawodowej lekarzy i pielęgniarek nie różnicuje innych
grup zawodowych nazywając je „pozostali pracownicy”. W analizie prowadzonej w Szpitalu Miejskim
w Zabrzu wykazano wszystkie grupy zawodowe, które
zgłosiły ekspozycje zawodowe. Tylko dwie grupy zawodowe w Szpitalu Miejskim w Zabrzu (lekarze oraz
pielęgniarki i położne) charakteryzują się występowaniem skaleczeń w każdym roku, jednak monitorowanie ekspozycji w innych grupach zawodowych niż lekarska i pielęgniarska wydaje się być bardzo ważne, ze
względu na to, że stanowiły one w naszych badaniach
22,7%. Również wyniki badań prowadzonych w dużym szpitalu uniwersyteckim w Niemczech przez C.
Hoffman wykazały, że 31% osób, które uległy ekspozycji zawodowej należały do innej grupy zawodowej
niż lekarze i pielęgniarki (17). W naszych badaniach
były to: salowe 12,4% (na trzecim miejscu), ratownicy
medyczni 4,1%, technicy analityki medycznej 3,1%,
sanitariusze 2,1% i laboranci sekcyjni 1%.
Najwyższy odsetek eksponowanych stwierdzono
na bloku operacyjnym. Raport International Safety
Center (instytucja prowadząca komputerowy program
rejestracji ekspozycji zawodowych EPINet), wskazuje
również na blok operacyjny jako na miejsce z najwyższym odsetkiem narażenia (18). W naszym badaniu
odsetek ekspozycji na oddziałach zabiegowych wynosił 1,89% i był ponad trzykrotnie niższy niż analogiczna wartość dla oddziału wewnętrznego 6,85%.
W latach 2006-2015 uwidoczniła się w Szpitalu
Miejskim w Zabrzu tendencja spadkowa liczby ekspozycji w grupie pielęgniarek i położnych. Podobną tendencję
wykazały badania Szczypty i wsp. (16). Badania Charwarith i wsp. pokazują, że 54,6% ekspozycji dotyczyła
lekarzy, a 41,3% pielęgniarek (19). Prowadzenie monitoringu ekspozycji zawodowych pozwala na systematyczną i ciągłą analizę rodzaju procedur, przy wykonywaniu
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analysis of procedures during performance of which
employees are at risk of exposure to infection through
contact with organic material derived from a patient. In
2006 and 2007 in the City Hospital in Zabrze there was
observed frequent stabbing at the time of placing a cap
on used needle, which resulted in the introduction to
the hospital rules of a procedure prohibiting placing
caps on used needles, which eliminated the exposure
of this kind from 2007 on. Since 2014, peripheral
cannulas were replaced with their safer counterparts
whose security system prevents injuries, which led
to the elimination of occupational exposure to the
breaking of the continuity of the skin in the process of
inserting a peripheral cannula. Most likely, changes in
the procedures involving a needle and a cap after use
and introducing safer peripheral cannulas contributed
to the decrease of exposure in a group of nurses and
midwives.
Interesting are quite high numbers of exposures of
employees assisting with procedures such as: inserting
central venous catheter, sampling blood from a femoral
artery for blood gas, surgery, suturing wounds,
thoracentesis. Frequent exposures of people assisting
with procedures indicate that number of people staying
near a person operating a sharp instrument/needle
should be minimized. An employee performing the
procedure should take every precaution not to hurt
oneself and assisting persons.
Injuries occurring during disposal of waste took
place as often as exposures during surgery. Necessary
are trainings on compliance with procedures for
dealing with waste, in particular: placing needles in
puncture-resistant containers, filling them only to
2/3 of container capacity, closing needle containers
properly, ensuring that needles do not move to a waste
sack. It is important to minimize manipulation of a bag
during its removal, filling it to the level that allows
safe closure and placement of bags in a safe trolley
during transport. Injuries suffered by nurses in the
course of inserting needles into a container are a result
of overfilling a container and lack of attention to close
the container early enough. Analysis of procedures
during performance of which occupational exposure
occurred in the City Hospital in Zabrze showed that
only people who were injured while performing
activities related to medical waste were subjected to
preventive antiretroviral treatment due to the inability
to determine the source of exposure.
Registered two injuries of being punctured
through the container for needles prove that not all
packages available on the market have walls that
are appropriately thick and resistant to puncture. In
addition, it was observed that oblong containers create
a risk of a needle getting stuck across the container.
Thus they increase the risk of piercing it and injuring
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których dochodzi do narażenia pracownika na zakażenie
poprzez kontakt z materiałem organicznym pochodzącym od pacjenta. Zaobserwowanie w latach 2006 i 2007
w Szpitalu Miejskim w Zabrzu częstych zakłuć w trakcie
nakładania nasadki na użytą igłę spowodowało wprowadzenie do procedury obowiązującej w szpitalu zakazu nakładania nasadki na użytą igłę, co wyeliminowało ekspozycje tego typu po roku 2007. Zastąpienie od 2014 roku
kaniul obwodowych bezpiecznymi ich odpowiednikami,
których system zabezpieczający uniemożliwia skaleczenie, doprowadziło do eliminacji ekspozycji zawodowej
naruszającej ciągłości skóry w trakcie zakładania kaniuli
obwodowej. Najprawdopodobniej zmiany w postępowaniu z igłą i nasadką po użyciu oraz wprowadzenie bezpiecznych kaniul obwodowych przyczyniło się do spadku ekspozycji w grupie pielęgniarek i położnych.
Zastanawiająca jest dość wysoka liczba ekspozycji
pracowników asystujących przy procedurach takich jak:
zakładanie wkłucia centralnego, pobieranie krwi z tętnicy udowej na gazometrię, zabieg operacyjny, szycie rany,
nakłucie opłucnej. Częste ekspozycje osób asystujących
przy procedurach wskazują, iż należy ograniczać do minimum liczbę osób przebywających w okolicy osoby
pracującej z ostrym narzędziem/igłą. Pracownik przeprowadzający procedurę powinien dochowywać wszelkiej
ostrożności wobec siebie jak i osób asystujących.
Skaleczenia w czasie usuwania odpadów występowały równie często jak narażenia w czasie zabiegu operacyjnego. Niezbędne są szkolenia pracowników dotyczące przestrzegania procedury postępowania z odpadami, w szczególności: umieszczania igieł w pojemnikach
odpornych na przekłucie, wypełnianie ich tylko do 2/3
objętości, właściwego zamykania pojemników z igłami,
dbałości o to, aby igły nie przedostały się do worka na
odpady. Istotna jest minimalizacja manipulacji workiem
w trakcie jego usuwania, napełnianie go do poziomu,
który pozwala na jego bezpieczne zawiązanie oraz
umieszczanie worków w bezpiecznych wózkach w czasie ich transportu. Skaleczenia pielęgniarek w trakcie
wrzucania igły do pojemnika świadczą o przepełnieniu pojemnika i braku uwagi, aby dostatecznie wcześnie zamknąć pojemnik. Analiza procedur, przy których
doszło do ekspozycji zawodowej w Szpitalu Miejskim
w Zabrzu wykazała, że tylko osoby, które skaleczyły się
w trakcie czynności wykonywanych przy odpadach medycznych zostały poddane profilaktycznemu leczeniu
antyretrowirusowemu ze względu na niemożność ustalenia źródła ekspozycji.
Zarejestrowane dwa zakłucia poprzez pojemnik
na igły świadczą o tym, że nie wszystkie opakowania
dostępne na rynku posiadają odpowiednio grube i odporne na przekłucie ścianki. Ponadto zaobserwowano,
że pojemniki podłużne stwarzają ryzyko zaklinowania
się igły w poprzek pojemnika. Zwiększają tym samym
ryzyko jego przekłucia i skaleczenia pracownika. Bez613
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an employee. Containers of circular cross-section seem
to be safer. In their case there were observed no cases
of needles piercing a wall of a container.
It seems impossible to completely eliminate injuries
caused by needles and sharp instruments. Protective
gloves cannot protect an employee from injury, but may
reduce the amount of biological material entering the
wound at the moment of an injury. It is also necessary
to increase awareness of health care workers on the
importance of securing mucous membranes.
Regulation of the Minister of Health dated 6 June
on occupational health and safety when performing
work related to exposure to injury with sharp tools
used when performing health services (Journal of
Laws, 2013, item 696) requires employers to maintain
a record of injuries with sharp instruments. In the City
Hospital in Zabrze neither of the two cases of breaking
the skin continuity was caused by a sharp tool (a shard
of bone, teeth of a patient), and 8.2% of all exposures
were cases of splashing mucous membranes with
blood, therefore, also this type of exposure should be
included in the records.
It is still necessary to enforce the knowledge of
procedures immediately after occupational exposure,
because despite annual trainings and written procedures
in force, 24.7% of exposed people did not carry out
activities related to the protection of injury or mucous
membranes as recommended.

pieczniejsze wydają się pojemniki o przekroju okrągłym. Nie zaobserwowano podczas ich używania, aby
igły przekłuły ścianki pojemnika.
Niemożliwa wydaje się całkowita eliminacja
skaleczeń igłami i ostrymi narzędziami. Rękawice
ochronne nie są w stanie zabezpieczyć pracownika
przed skaleczeniem, jednak zmniejszają ilość materiału biologicznego przedostającego się do rany w trakcie
skaleczenia. Niezbędne jest także uświadamianie pracownikom ochrony zdrowia jak ważne jest stosowanie
zabezpieczenia błon śluzowych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2013r., poz.696)
nakazuje pracodawcy prowadzenie wykazu zranień
ostrymi narzędziami. W Szpitalu Miejskim w Zabrzu
dwa przypadki naruszenia ciągłości skóry nie były
spowodowane ostrym narzędziem (odłamek kostny,
zęby pacjenta), a 8,2% wszystkich ekspozycji stanowiły zachlapania krwią błon śluzowych, dlatego wykazowi powinny podlegać również tego typu ekspozycje.
Nadal niezbędne jest egzekwowanie znajomości procedury postępowania bezpośrednio po ekspozycji zawodowej, ponieważ pomimo corocznych szkoleń i obowiązującej pisemnej procedury, 24,7% osób eksponowanych
nie przeprowadziło działań związanych z zabezpieczeniem zranienia lub błon śluzowych w sposób zalecany.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. List of occupational exposures should include
not only events of injuries caused by medical sharps,
but all cases of contact of damaged skin and/or mucous
membranes of an employee with blood and other
potentially infectious material derived from a patient.
2. The analysis of the percentage of exposure
for individual occupational groups and wards of
the hospital seems to have less significance than
assessment of procedures in the performance of which
occurs exposure to biological material. The result of
the analysis for modification of the procedures and
reduction of the risk of exposure.
3. All occupational groups having contact with
the patient and medical wastes should be subjected to
trainings on the prevention and proper conduct after
occurrence of occupational exposure.

1. Wykaz ekspozycji zawodowych powinien obejmować wszystkie przypadki kontaktu uszkodzonej
skóry i/lub błon śluzowych pracownika z krwią
i innym potencjalnie infekcyjnym materiałem
pochodzącym od pacjenta, a nie tylko zranienia
ostrymi narzędziami.
2. Istotniejsze znaczenie od analizy odsetka ekspozycji dla poszczególnych grup zawodowych i oddziałów szpitala wydaje się mieć ocena rodzaju procedur, w czasie wykonywania których dochodzi do
narażenia na materiał biologiczny. Wynik analizy
pozwala na modyfikację procedur i zmniejszanie
ryzyka występowania narażenia.
3. Szkolenia dotyczące zapobiegania skaleczeniom
oraz właściwego postępowania po wystąpieniu ekspozycji zawodowej powinny obejmować
wszystkie grupy zawodowe mające kontakt z pacjentem i odpadami medycznymi.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. World-wide distributed pests of Plodia interpunctella occur with increasing frequency also
in Poland, in areas where food is prepared and stored, in dwellings, buildings of public use, hospitals. Larvae
damage various products causing economic losses. There were no data about microbiota transmission by pests.
The aim of our systematic studies firstly conducted in Poland was to explain a role of pests as reservoirs of
microbiota and assess health risk induced by them in human environments.
MATERIAL AND METHODS. 300 adults and 200 larvae, collected in households and health facilities by traps
and directly from products, were examined by light microscopy, in vitro cultivations, molecular techniques; the
susceptibility /resistance of microbiota to chemicals was also assessed.
RESULTS. Gram+ bacteriae of genera Enterococcus, Micrococcus, Bacillus, Gram-: Klebsiella, Escherichia,
mold fungi: Aspergillus, Penicillium and yeast-like fungi were identified, including strains potentially pathogenic
for humans.
CONCLUSIONS. In the European Union countries, the food circulation is audited by the law; chemicals are
applied to eliminate P.interpunctella pests causing economic losses. Our successive studies showed that pyralids
may generate health problems as food pests and as reservoirs of microbiota. Sources of the pathogenic, drugresistant strains revealed by us, not identified earlier, may be particularly dangerous for elder persons, with
weakened immune system, persons from groups of high risk of infections. The increased awareness of the
problem is necessary for more efficacy of preventive measures. A monitoring of consequences of the health risk
induced by the pests may supply data useful for adequate practical approach.
Key words: health threats, Plodia interpunctella food pests, reservoirs of microbiota, opportunistic strains
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STRESZCZENIE
WSTĘP. Rozpowszechnione w świecie szkodniki żywności z gatunku Plodia interpunctella stwierdza się
z wzrastającą częstością także w Polsce, w miejscach produkcji i przechowywania żywności, w mieszkaniach,
obiektach użyteczności publicznej, szpitalach. Larwy żerują w różnych produktach powodują ich nieprzydatność do spożycia, objawy alergii; straty ekonomiczne obniżane są poprzez kontrolę higieny żywności, usuwanie
szkód, zwalczanie chemiczne. Nie było wcześniej danych o przenoszeniu mikroorganizmów przez te szkodniki.
Celem systematycznych badań, podjętych w Polsce po raz pierwszy, było poznanie roli omacnic jako rezerwuarów drobnoustrojów oraz ocena ryzyka zdrowotnego, indukowanego przez nie w otoczeniu człowieka.
MATERIAŁ I METODY. 300 form imago Plodia interpunctella i 200 larw, zebranych w kuchniach, mieszkaniach i pomieszczeniach szpitalnych, na pułapki i bezpośrednio z żywności oceniono pod względem zawartych
w nich microbiota. Prowadzono badania mikroskopowe, hodowle na podłożach, badania molekularne, testy
wrażliwości na chemioterapeutyki.
WYNIKI. W larwach i dorosłych omacnicach wykryto bakterie Gram+ z rodzajów Enterococcus, Micrococcus,
Bacillus, Gram- Klebsiella, Escherichia, grzyby pleśniowe oraz drożdżopodobne z grupy Candida albicans,
szczepy oportunistyczne, potencjalnie patogeniczne dla człowieka.
WNIOSKI. W krajach Unii Europejskiej ochrona żywności przed stadiami rozwojowymi owadów m. innymi
z gatunku P.interpunctella z powodu strat ekonomicznych realizowana jest w ramach ustawowych. Spożycie
żywności zanieczyszczonej przez wylinki i odchody owadów może powodować zaburzenia zdrowia, w tym alergie. W sukcesywnych badaniach własnych wykazaliśmy, że omacnice mogą być również rezerwuarami microbiota. Wykryte przez nas, przedtem nierozpoznane, źródła szczepów chorobotwórczych, w tym lekoopornych,
zagrażają szczególnie zdrowiu osób z obniżoną odpornością, starszych, z grup wysokiego ryzyka cięższego
przebiegu infekcji. Efektywność profilaktyki wymaga wzrostu świadomości problemu. Monitorowanie zagrożeń
zdrowia indywidualnego / publicznego indukowanych przez te szkodniki żywności powinno zwiększyć skuteczność działań prewencyjnych.
Słowa kluczowe: zagrożenia zdrowia, szkodniki żywności P.interpunctella, rezerwuary microbiota, szczepy
oportunistyczne / patogeniczne dla człowieka.
INTRODUCTION

WSTĘP

During the last years, in different regions of world,
including Poland dispersion of food pests of Plodia
interpunctella (Pyralidae) has increased in human
environments; the harmful insects were described for
the first time in the state of California in United States
of America as grain, nut, candy pests (1). The pyralids
occur in various areas where food is prepared and
stored: in mills, factories producing foodstuffs, storage
areas, bakeries, gastronomic enterprises, shops, also
in our homes (2-8). These difficult for elimination
insects, their excretions and body parts are considered
main contaminants of the food and processing industry
(2-5, 9,10). The common insects develop in different
human environments during all year; adult moths
mainly active at evening and night are frequently
mistaken with clothing pests. Females can lay eggs
several times through the whole season, in all 200500 eggs, in the vicinity or on products that young
larvae will feed. Larvae of Plodia interpunctella are
considered as the most harmful for stored foodstuffs;
these forms contaminate surfaces of products, spin
massive amounts of the silk web that accumulate insect
feces, egg shells and remnants of damaged foods (4-7).

W ostatnich latach w wielu rejonach Świata, również
w Polsce, zauważalny jest wzrost dyspersji szkodników
spożywczych, należących do rodziny omacnicowatych
(Pyralidae) - omacnicy spichrzanki Plodia interpunctella, po raz pierwszy opisanej w Kalifornii w USA (1) jako
szkodnik żywności: zbóż, orzechów, słodyczy. Omacnice
występują wszędzie, gdzie produkuje się i przechowuje
żywność: w młynach, zakładach produkcyjnych, magazynach, piekarniach, sklepach, zakładach gastronomicznych, także w naszych mieszkaniach (2-8). Te trudne do
eliminacji owady, ich wydaliny i części ich ciał stanowią
główne zanieczyszczenia żywności nieprzetworzonej
i przetworzonej (2-5, 9,10). Omacnice, powszechnie występujące szkodniki rozwijają się w ciągu całego roku;
formy dorosłe P.interpunctella to motyle aktywne zwłaszcza wieczorami i nocą, często mylone z molami odzieżowymi. Samice, po kilkakrotnym złożeniu, łącznie od 200500 jaj na produkty, którymi odżywiać się będą młode
larwy, żyją krótko, do kilkunastu dni. Larwy -gąsienice
uznaje się za formy najbardziej szkodliwe dla przechowalnictwa żywności; zanieczyszczają one powierzchnię
produktów, przędąc jedwabiste nici, sklejające cząstki
żywności z ich odchodami i wylinkami; powstają watowate oprzędy, widoczne w porażonych produktach (4-7).
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The larval stages can feed on different types of
food: groats, pastas, rice, breakfast cereals, cookies,
chocolate, coffee, dried milk, dried fruits, peanuts,
spices; also, dry pet food for dogs, cats, birds, fish may
also be affected (2-4, 8-11) .
The larvae damage stored food products that change
flavor and smell, and became useless for consumption;
the big amounts of the webs may block tubes in mills
(9, 10). Economic losses caused by feeding larvae
are many years problem of food industry. In different
regions of World searches for effective elimination of
the pests are conducted. The first programs introduced
in USA have led to eliminate contaminations and to
prevent pyralid’s dispersion.
Various insecticides and other chemicals
were investigated and applied to control Plodia
interpunctella populations (e.g. acetone vapors against
eggs, methoprene, thiamethoxam, imidacloprid against
larvae), however, effectiveness of these agents was
limited: after use, a resistance to many insecticides has
developed (12, 13).
Different control measures were applied to reduce
damages caused by pyralid pests in areas where
foodstuffs were produced and stored. The systematic
inspection of food was undertaken, contaminated
products were thrown out to prevent of the pest’s
dispersion. It has been revealed that the light and
temperature influence the pyralid development (3-6, 9,
14-16), e.g. freezing of infested products in temperature
-18°C for several days kills insects, however many
products can’t be frozen. Also, the pyralids are killed
when the infested products are maintained at 54°C 66°C for 24 hours (14, 17).
In the biological control, insecticides containing
endotoxins extracted of Bacillus thuringiensis spores
indicated the limited efficacy as a resistance of pests
to the agents developed. In the laboratory conditions,
insecticidal efficacy was determined for strains of
Trichogramma and Bracon genera (Hymenoptera) and
Heterorhabditis nematods (18-20). Recently, nontoxic
pheromone traps are useful and commonly applied
as the good monitoring tool for early detection and
reduction of P.interpunctella infestation in areas where
food or grain products are stored.
Although insect larvae, their webs and feces are
common contaminates of the stored foodstuffs, and
adult forms live in human environments also out of
food, no systematic investigations were conducted
in terms of possible transmission by the pests of
microbiota potentially pathogenic for humans.
The intensified dispersion of pyralids observed
by us for more than 5 years in households and public
use facilities: in social rooms of offices, schools,
hospital kitchens, food storage areas, drugstores,
pharmacy warehouses inspired us to undertake the

Larwy żerują na różnych produktach: kaszach, makaronach, ryżu, płatkach owsianych, ciastkach, czekoladzie,
kawie, mleku w proszku, suszonych owocach, orzechach,
przyprawach, suszonych ziołach, także na suchej karmie
dla zwierząt: psów, kotów, ptaków, rybek itp. (2-4, 8-11)
Szkody są bardzo dotkliwe: produkty spożywcze stają
się nieprzydatne do spożycia, w młynach i wytwórniach
pasz duża ilość oprzędów może zapychać rury spadowe
(9, 10). Straty ekonomiczne, powstałe wskutek żerowania larw, to problem, z którym od lat boryka się przemysł
spożywczy.
W różnych krajach Świata poszukuje się skutecznych sposobów eliminacji szkodników. Pierwsze programy, wprowadzane w Stanach Zjednoczonych, skierowane były na likwidację już istniejących zanieczyszczeń oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się omacnic.
Badano i stosowano przeciw P.interpunctella insektycydy i inne chemiczne substancje, wcześniej wykorzystywane przeciw innym szkodnikom i ich formom
rozwojowym: acetonowe pochodne przeciw jajom, methoprene, thiamethoxam, imidacloprid przeciw larwom.
Skuteczność tych środków okazała się jednak ograniczona, stwierdzano pojawianie się oporności owadów
w stosunku do wielu insektycydów (12, 13).
W celu zmniejszenia szkód powodowanych przez te
szkodniki stosowano różne zabiegi w składach żywności
i jej przetworów. Dokonywano systematycznej inspekcji
żywności, usuwano porażone produkty, stosowano zabiegi higieniczne w pomieszczeniach, produkty przechowywano w zabezpieczonych pojemnikach, stosowano
obróbkę termiczną; wykazano, że temperatura i światło
wpływają na rozwój omacnic (3-6, 9, 14-16). Mrożenie
żywności przez cztery dni w temperaturze -18°C zabija
stadia rozwojowe omacnicy, jednak nie wszystkie produkty spożywcze nadają się do zamrażania. Skuteczne
okazało się przetrzymywanie zagrożonych przetworów
żywności w temperaturze od 54°C do 66°C przez 24
godziny i umieszczenie niewielkich porcji paczkowanej
żywności w 66°C na minimum 20 minut (14, 17).
Biologiczne metody z wykorzystaniem w insektycydach owadobójczej aktywności endotoksyn ze spor bakterii środowiskowych Bacillus thuringiensis wykazały
ograniczoną skuteczność z powodu pojawiania się oporności owadów. Badania laboratoryjne wykazaly owadobójcze właściwości błonkówek pasożytniczych z rodzaju
Trichogramma i Bracon oraz nicieni Heterorhabditis (1820). Od kilku lat używane są nietoksyczne feromonowe
pułapki stanowiące dobre narzędzie do wykrywania,
monitorowania i redukowania szkodników w miejscach,
w których produkowana jest i przechowywana żywność.
Mimo powszechnego zanieczyszczania produktów
spożywczych przez omacnice, ich wylinki, oprzędy
i odchody oraz ich bytowania, szczególnie form imago,w środowisku człowieka poza żywnością, nie było
wcześniej danych o przenoszeniu mikroorganizmów
przez te szkodniki.
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interdisciplinary epidemiological studies on the
question in the Department of Medical Biology;
students of Scientific Circle participated in the works;
a part of the material was compiled as doctor dissertation
(21-24). In the studies, the presence of microorganisms
in the developmental forms of P.interpunctella
was revealed thus further investigations have been
undertaken. Results of the studies showed that not
only economic losses in foodstuffs production can
be caused by pyralids, but also the pests can contain
microbiota potentially pathogenic for humans (21-24).
In this work we analyze results of our studies
on the health risk induced by food pests of Plodia
interpunctella as reservoirs of microbiota related
to disclosure of their potential role in dispersion of
infectious microorganisms in human environments.
MATERIAL AND METHODS
The material for this analysis was collected in the
household kitchen and adjacent spaces, drugstore,
hospital kitchen and adjacent spaces and food storage
areas of shops (2014-2016).
Data of 300 form imago P.interpunctella collected
with use of pheromone traps „E” and „R”, and 200
larvae collected directly from food products in
households and public use facilities were assessed.
Homogenates from each insect were examined
individually; standard microscopic assessment in
direct preparations, microbiological investigations were
applied with Gram method and cultivation to detect
and identify bacteria and fungi (25, 26). Chapman’s
plate growth medium for recovery and isolation of
Staphylococci, and Mc’Conkey’s medium for detection
of Enterobacteriaceae were used. To detect mold and
yeast - like fungi, Sabouraud medium and Chromagar
- Candida BBL plates were applied, respectively.
Genera and species of microbiota were determined by
BioMerieux (France) testes: API 20C Aux, STAPH ID
32, ID 32 GN, API 32 STREP. Prevalence of bacteria
and fungi detected in particular sites were assessed
and compared. The disc-diffusion methods (standard
antibiotic discs Becton-Dicinson BBL, USA) were
used to mark a susceptibility/resistance of bacteria and
fungi isolated from the Plodia interpunctella moths to
antimicrobial agents; aminoglycosides (streptomycine,
gentamicine), penicillin G, fluorochinolons, macrolides
– amphotericin B, nystatin, metronidazole, clotrimazole).
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Wyraźnie zauważalna, nasilona dyspersja szkodników, obserwowana przez nas od ponad 5 lat w pomieszczeniach mieszkalnych i w obiektach użyteczności publicznej: socjalnych pomieszczeniach biur, uczelni stanowiła uzasadnienie podjęcia badań interdyscyplinarnych
w aspekcie epidemiologicznym. Prace podjęto w Zakładzie Biologii Medycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu
WUM; w zbieraniu materiału, jego opracowaniu i popularyzacji wyników uczestniczyli członkowie Koła Naukowego; część materiału ujęto w rozprawie doktorskiej
(21-24). Wyniki, uzyskane w tych badaniach nad składem microbiota bytujących w formach rozwojowych P.
interpunctella,wykazały w nich obecność różnych drobnoustrojów; stanowiły one podstawę dalszych prac nad
udziałem tych owadów w rozprzestrzenianiu się mikroorganizmów w otoczeniu człowieka. Rezultaty wykazały,
że szkodniki te powodują nie tylko straty ekonomiczne
w obrocie żywnością, ale mogą zawierać drobnoustroje
potencjalnie chorobotwórcze dla człowieka (21-24).
W pracy analizujemy wyniki naszych badań nad
ryzykiem zdrowotnym, indukowanym przez formy rozwojowe P.interpunctella jako rezerwuary microbiota
w związku z potencjalną rolą tych szkodników w dyspersji czynników infekcyjnych w środowisku człowieka.
MATERIAŁ I METODY
Uwzględniono dane z 300 form imago P.interpunctella odłowionych na dostępne w Polsce nietoksyczne
pułapki „E” i „R”, nasycone feromonami samic, przyciągającymi samce oraz z 200 larw, zebranych z produktów żywnościowych w mieszkaniach i kilku pomieszczeniach użyteczności publicznej, w tym w aptece i kuchniach szpitalnych.
Homogenaty owadów indywidualnie poddano analizie w celu wykrycia i zidentyfikowania bakterii i grzybów;
wykonano badania mikrobiologiczne i mikologiczne;
identyfikowano mikroorganizmy z zastosowaniem metody
Grama i metod hodowlanych (25, 26). Dokonano izolacji
szczepów bakterii z użyciem odpowiednich podłoży wybiórczo-różnicujących: Mc’Conkeya dla Gram ujemnych
Enterobacteriaceae, Chapmana dla bakterii Gram dodatnich z rodzaju Staphylococcus oraz podłoży Sabouraud
i Chromagar Candida BBL w celu wykrycia grzybów
pleśniowych i drożdżopodobnych. Wyizolowane mikroorganizmy identyfikowano do rodzajów i gatunków przy
użyciu zestawów firmy BioMerieux (Francja): API 20C
Aux, STAPH ID 32, ID 32 GN, API 32 STREP. Izolowane
ze szkodników bakterie i grzyby oceniano pod względem
ich wrażliwości /oporności na różne chemioterapeutyki:
aminoglikozydy (streptomycynę, gentamycynę), penicylinę G, fluorochinolony, makrolidy – amphoterycynę B,
nystatynę, azole – metronidazol, clotrimazol; zastosowano
standardowe krążki Becton-Dicinson BBL (USA).
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Table I. List of microbiota isolated from P.interpunctella larvae and imago collected in household spaces and public use
facilities
Tabela I. Wykaz microbiota wyizolowanych z larw oraz imago P.interpunctella zebranych w obiektach mieszkalnych
i użyteczności publicznej
Sites
/pyralid’s
stages

(larvae)
household
kitchen
and adjacent
spaces
(adults)
drugstore
(adults)

(larvae)
hospital
kitchen
and
adjacent
spaces
(adults)
food
storage areas
of shops
(adults)

Gram positive
bacteria strains

Gram negative
bacteria strains

mold fungi

Bacillus subtilis
Bacillus sp

Enterobacteriaceae
Escherichia coli

Aspergillus niger,
Aspergillus sp.

-----------------------------------------Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis
Staphylococcus epidermidis
Micrococcus luteus
Bacillus subtilis
Bacillus cereus Bacillus sp.

----------------------------Enterobacteriaceae
Escherichia coli
Klebsiella oxytoca

----------------------Aspergillus niger,
A.clavatus
A.versicolor
A.flavus
Aspergillus sp.

yeast-like
fungi

---------------------Candida albicans
C.glabrata
Candida sp.

Penicilium sp.

Micrococcus luteus
Bacillus subtilis
Bacillus sp.

Aspergillus niger,
Aspergillus sp.

Candida albicans
C.glabrata
Candida sp

Bacillus subtilis
Bacillus sp.
----------------------------Enterococcus faecalis
E faecium
Bacillus subtilis
Bacillus sp.

------------------------------ --------------------Enterobacteriaceae
Aspergillus niger,
Escherichia coli
A. flavus
Klebsiella oxytoca
Aspergillus sp.

Enterococcus faecalis
Micrococcus luteus
Bacillus sp.

For molecular analysis, imago, larvae and
washings of these forms served for DNA extraction
using commercial kit for DNA isolation from tissue
(NucleoSpin, Macherey-Nagel, Düren, Germany). To
detect fungi from Aspergillus genus, primers designed
for ITS1-5.8S rRNA-ITS2 region, were used (27).
PCR was carried out in PTC-200 thermal cycler (MJ
Research, Waltham, USA) in the following conditions:
initial denaturation for 5min at 94°C; 40 cycles of
denaturation for 30s at 94°C, annealing for 30s at
50°C, extension for 1min at 72°C. PCR was performed
in a volume of 50μl. Reaction mixture consisted of:
1 µl DNA, 10 pM of each primer (Genomed S.A.,
Warsaw, Poland), 0.2 mM of each dNTP (Qiagen,
Hilden, Germany), 2.5mM MgCl2 (Qiagen, Hilden,
Germany) and 1 U Taq DNA polymerase (Qiagen,
Hilden, Germany).

------------------

Aspergillus niger,
Aspergillus sp.

Formy imago, larwy oraz próbki z popłuczyn
z osobników dorosłych P.interpunctella posłużyły do
badań molekularnych; izolację DNA wykonano przy
użyciu komercyjnego zestawu NucleoSpin, Macherey-Nagel, Düren (Germany). Do wykrycia grzybów
z rodzaju Aspergillus zastosowano startery zaprojektowane do regionu ITS1-5,8S rRNA-ITS2 (27). PCR
przeprowadzono z użyciem termocyklera PTC-200 (MJ
Research, Waltham, USA) wg następującego schematu: wstępna denaturacja - 94°C, 5 min.; 40 cykli: denaturacja - 94°C, 30 s; przyłączanie starterów - 50°C,
30 s; wydłużanie - 72°C, 1min.; końcowe wydłużanie
- 72°C, 5 min. Skład mieszaniny reakcyjnej (50 µl): 1 µl
DNA, 0,1 mM dNTP (Qiagen, Hilden, Germany), 2,5
mM MgCl2 (Qiagen, Hilden, Germany), 10 pM startera
Asper1 i Asper2 (Genomed S.A., Warszawa, Polska),
1,0 U polimerazy Taq (Qiagen, Hilden, Germany).
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In the statistical analysis, Pearson Chi2 test was
applied for comparison of microbiota prevalences
from different sites included in the studies.
RESULTS
Different strains of bacteriae and fungi have
been detected in larvae and imago forms of Plodia
interpunctella; the microbiota occurred in pests
collected in all sites examined; many of them were
identified as potentially pathogenic for humans.
The list of microbota species: Gram positive and
Gram negative bacteriae, molds and yeast-like fungi
isolated from P.interpunctella larvae and imago
collected in household spaces and public use facilities
is presented in Table I.

W analizie statystycznej zastosowano test Chi2 Pearsona do porównania różnic w prewalencji mikroorganizmów wykrytych w szkodnikach z różnych obiektów objętych badaniem.
WYNIKI
W larwach i formach dorosłych omacnic wykryto różne szczepy bakterii oraz grzybów pleśniowych
i drożdżopodobnych. Microbiota te występowały
w owadach odłowionych w mieszkaniach, obiektach
szpitalnych i w aptecznym magazynie z gotowymi
farmaceutykami i substratami do przygotowywania
leków. Wiele z nich zidentyfikowano jako szczepy potencjalnie patogeniczne dla człowieka.

Table II. The comparison of microbiota prevalences detected in P.interpunctella adults collected in households and public
use facilities
Tabela II. Porównanie prewalencji microbiota wykrytych w dorosłych formach P.interpunctella zebranych w poszczególnych
obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej
number of
microbiota
Sites
air temperature
pests
strain
prevalence
analyzed
(%)

household kitchen
and adjacent spaces

drugstore

hospital kitchen
and adjacent spaces

food storage areas
of shops

20 - 25oC

18 - 20oC

19 - 22oC

10 - 12oC

130

40

50

80

Enterococcus faecalis
Micrococcus luteus
Bacillus subtilis
Escherichia coli
Klebsiella oxytoca
Aspergillus niger
Aspergillus sp

10.0
19.23
30.7
4.6
3.8
40
23.0

Micrococcus luteus
Bacillus subtilis
Aspergillus niger,
Aspergillus sp

7.5
25.0
10
10

Enterococcus faecalis
Bacillus subtilis
Escherichia coli
Klebsiella oxytoca
Aspergillus niger

6.25
24.0
6
4
44

Enterococcus faecalis
Micrococcus luteus
Bacillus sp.
Aspergillus niger,
Aspergillus sp .

5.0
8.75
12.5
12.5
20.0

Statistically significant differences (p < 0.05) in prevalences of selected microbiota collected from particular sites have
been underlined.

The comparison of prevalences of microbota
detected in adults of pests collected in several sites
is compiled in Table II. Prevalences and intensity of
abundance of bacteriae of Bacillus and Micrococcus
genera, and mold fungi of Aspergillus genus were
significantly higher in pest populations living in the
household and hospital kitchens than in public use
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Wykaz gatunków bakterii Gram dodatnich, Gram
ujemnych, grzybów pleśniowych i drożdżopodobnych, wykrytych na/w larwach i dorosłych stadiach P.
interpunctella, zebranych w różnych obiektach, przedstawiono w Tabeli I.
Porównanie prewalencji microbiota zidentyfikowanych w dorosłych szkodnikach z poszczególnych
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facilities, drugstore and food storage of shops; e. g.
Aspergillus niger strains were identified in 40% of
pyralids from the household kitchen population and in
12.5% of pests collected from food storage areas of
shops. In Table II, statistically significant differences
(p<0.05) in prevalences of these microbiota collected
from particular sites have been underlined. The
temperature level could be a factor promoting
development of pests and influencing a higher number
of the moths detected in household and hospital kitchen
spaces.
In molecular studies, PCR products were gained
from the isolates of: 5 adult moths, 1 larva and 2
washing samples from adults. The fragment of about
600bp was obtained from the isolates of 5 adults, 1 larva
and 1 washing sample and is characteristic for a few
Aspergillus species: Aspergillus flavus, Aspergillus
fumigatus i Aspergillus niger. The fragment of about
610bp was produced from 1 washing sample and is
characteristic for A. terreus.
There were drug resistant bacterial and fungal
strains in pyralids from all sites examined: Bacillus
cereus and Enterococcus faecalis strains chinoloneresistant were found; also, among Aspergillus
genera some fungal strains of A.niger and A.flavus
were resistant to anti-fungal drugs: flukonazole,
ketokonazole and itrakonazole.

DISCUSSION
In the European Union countries, production and
circulation of food as important problem of public
health are audited by the law to ensure food safety
through safeguard against pollution, leading to
economic losses (HACCP System Hazard Analysis
and Critical Control Point). Practical aspects of food
hygiene have to include the specific activities for
foodstuffs safety (28 -30). The surveillance, monitoring
and limitation of biological, chemical and physical
contaminations in production, distribution and store
food are important for reduction of food-born threats
for human population health.
Accordingly to literature, food pests not only can
contaminate products with their webs and feces, but
also cause increase in temperature and humidity in
their living areas thus conditions appear favorable for
multiplying of microbiota (9, 10). It is evidenced that
some sanitary important insects: ants, cockroaches,
flies can participate in transmission of microorganisms
pathogenic for humans (31-34). Particularly, threats for
human health is underlined related to a dispersion of
the pests in hospital environments and transmission by
them microorganisms – etiological agents of nosocomial
infections.

obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej
przedstawiono w Tabeli II. Stwierdzono różną częstość
występowania szczepów bakterii i grzybów wykrytych
w tych obiektach. Prewalencja oraz intensywność zakażenia owadów dorosłych bakteriami z rodzaju Bacillus i Micrococcus luteus oraz grzybami pleśniowymi
z rodzaju Aspergillus była wyraźnie wyższa u omacnic
pozyskanych ze szpitalnej kuchni i z pomieszczeń kuchennych w mieszkaniach niż z obiektów użyteczności publicznej takich jak apteka i magazyny sklepów
z żywnością, w których utrzymywana jest temperatura
niższa niż w mieszkaniach.
W Tabeli II podkreślone zostały dane dotyczące
statystycznie istotnych (p<0.05) różnic w prewalencji
tych microbiota wyizolowanych z omacnic, pozyskanych z poszczególnych pomieszczeń.
W badaniach molekularnych produkt PCR uzyskano z izolatów od 5 osobników imago, larwy i 2 prób
popłuczyn z osobników dorosłych. Fragment wielkości ok. 600 par zasad (pz), otrzymany z tych izolatów,
jest charakterystyczny dla kilku gatunków z rodzaju
Aspergillus: Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus
i Aspergillus niger; fragment około 610pz uzyskany
z próby z popłuczyn z imago odpowiada Aspergillus
terreus.
Zarówno w mieszkaniach jak i obiektach użyteczności publicznej wśród bakterii i grzybów wyizolowanych ze szkodników występowały szczepy oporne
na różne chemioterapeutyki. Zidentyfikowano szczepy bakterii Bacillus cereus oraz Enterococcus faecalis oporne na chinolony; wykryte grzyby z rodzaju
Aspergillus: A.niger i A.flavus były oporne na środki
przeciwgrzybicze – flukonazol, ketokonazol, flucytozynę oraz itrakonazol.
DYSKUSJA
W krajach Unii Europejskiej w obszarze zdrowia publicznego bezpieczeństwo żywności, jej produkcja oraz
obrót żywnością nieprzetworzoną i przetworzoną ustawowo podlegają kontroli. System HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Point) - Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli jest specyficznie ukierunkowany na bezpieczeństwo zdrowotne żywności (28 -30).
W szczególności, wg ustawy z 25 sierpnia 2006r. praktyka
higieny żywności powinna obejmować ,,działania, które
muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być
spełnione na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności” .
Skuteczne prowadzenie nadzoru, monitorowanie
i ograniczenie w znacznym stopniu biologicznych,
chemicznych i fizycznych zanieczyszczeń przy produkcji, przetwarzaniu, dystrybucji, magazynowaniu
żywności i przygotowywaniu gotowych posiłków
zmniejszają zagrożenia zdrowia populacji, które mogą
być powodowane przez żywność.
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Analysis of results of the present studies showed
that investigated pyralids may cause not only economic
losses in the stored food, but, in public use facilities,
hospitals and households the pests may induce threats
for human health as reservoirs of microbiota (22, 33).
Among the Gram positive bacteriae, Bacillus
cereus strains are known as pathogens of humans
that may cause food-borne illness and opportunistic
infections transmitted by oral rout. Spores of the
bacteria can survive cooking procedures, their
vegetative cells multiply in products improperly
preserved. In humans, the illness of diarrhoeal type,
with symptoms appearing from 8-16 h after eating the
food contaminated with B.cereus and the emetic type,
with nausea and vomiting that appear from 1-5 h after
ingestion of contaminated products may develop (25).
Enterococcus faecium and E.faecalis, Gram
positive cocci detected in adult insects may act as an
agent of life-threatening opportunistic infections in
immunocompromissed patients and in elderly persons;
some strains of the bacteriae are recognized with
increasing frequency in hospital-acquired infections:
pneumonia, stomatopathy, nosocomial urinary tract
infections (25). The diseases are often difficult for
therapy due to drug resistant strains. Gram positive
bacteriae of Micrococcus luteus living in the human
mouth, mucosal linings of the upper pharynx, and
respiratory tract usually considered as non-pathogenic
saprophytes, in persons with weakened immune
system may cause serious pneumonia, septic arthritis,
endocarditis, and also infections associated with
surgical procedures (25).
In pyralids collected in the same sites, Gram negative
bacteria Escherichia coli occurred particularly in people
with weakened immune system may cause respiratory
tract infections, urinary tract infections, severe diarrhea
in adults and children, also nosocomial infections and
sepsis (25) Klebsiella oxytoca. detected in adult pests,
human colon symbionts, may infect different tissues and
organs; in persons with immunological disability the
bacteriae cause serious systemic diseases. Drug resistant
strains of the species are found; they are also known as
causative agents of hospital-acquired infections (25).
Different strains of yeast-like and mold fungi
isolated by us from pyralids are common in human
environments. Potentially pathogenic strains of
Candida albicans group can easy infect various
tissues and organs via ingestion, inhalation, and
damaged mucosal membranes. The local and systemic
candidoses as opportunistic infections may induce
lowering of immunological response, treatment
complications particularly dangerous for persons
of high risk groups, thus infections with these fungi
present serious medical problem. Molds of Penicilium
sp. producing spores are believed to be causative agents
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Wg piśmiennictwa, szkodniki żywności nie tylko
zanieczyszczają produkty wylinkami, odchodami, ale
także powodują wzrost wilgotności oraz temperatury
produktów (9,10). Warunki takie sprzyjają namnażaniu mikroorganizmów. Owadzie szkodniki (karaczany,
mrówki, muchówki) stwarzają poważne zagrożenie
zdrowia w związku z ich udowodnioną rolą w przenoszeniu drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka (31-34). Szczególnie podkreśla się zagrożenie
bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów generowane przez szkodniki bytujące w środowisku szpitalnym, transmitujące m.innymi mikroorganizmy znane jako czynniki zakażeń zakładowych.
Analiza wyników badań własnych wykazała, że
tzw. mole spożywcze–omacnice, oprócz powodowania strat ekonomicznych w produkcji i przechowalnictwie żywności, mogą zagrażać ludzkiemu zdrowiu
jako rezerwuary drobnoustrojów, bytujące zarówno
w obiektach mieszkalnych jak i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach związanych ze służbą
zdrowia oraz w przestrzeni wokół obiektów szpitalnych (22, 33).
Spośród wykrytych w omacnicach bakterii Gram
dodatnich, szczepy Bacillus cereus to znane czynniki
etiologiczne infekcji oportunistycznych przenoszonych drogą pokarmową; ich spory mogą przeżywać
obróbkę termiczną, a komórki wegetatywne namnażają się łatwo w niewłaściwie zabezpieczonych produktach spożywczych. Po spożyciu zanieczyszczonej tymi
bakteriami produktów w ciągu kilku godzin wystąpić
mogą mdłości, wymioty oraz biegunka (25).
Wykryte w dorosłych owadach Enterococcus faecium i E.faecalis to oportunistyczne paciorkowce
kałowe, ujawniające patogeniczność w zakażeniach
pozajelitowych, szczególnie groźnych dla osób z obniżoną odpornością, w podeszłym wieku; mogą powodować ropnie, zakażenia okołozabiegowe, stomatopatie, zakażenia układowe; wykazują wzrostowy trend
prewalencji w zakażeniach szpitalnych. Infekcje te są
trudne terapeutycznie ze względu na występowanie
szczepów lekoopornych (25). Gram dodatnie mikrokoki Micrococcus luteus, saprofity, które bytują na ludzkiej skórze i błonach śluzowych, u osób z upośledzeniem odporności powodują zakażenia oportunistyczne:
stany zapalne płuc, stawów, wsierdzia, również związane z procedurą zabiegową (25).
W omacnicach z pomieszczeń kuchennych mieszkań i szpitala wykryte zostały pałeczki Escherichia
coli. Bakterie te bytują jako symbionty w jelicie człowieka; różne ich szczepy są powszechne w środowisku, w tym szczególnie groźne szczepy lekooporne;
u osób z obniżoną odpornością mogą one powodować
ciężkie biegunki, zakażenia układowe; są one częstą przyczyną zakażeń szpitalnych i posocznicy (25).
W szkodnikach z tych samych pomieszczeń wykryto
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of non–food allergies which intensity of symptoms is
connected with changes in the spore production; the
severity of the disease depends on the immunological
status of infected individuals (26,35).
A high prevalence of pyralids contaminated with
Aspergillus niger molds was observed in all sites
assessed by us. Spores and mycotoxins (aflatoxines,
ochratoxines) produced by Aspergillus strains may
cause serious health risk for humans (26, 35, 36). The
mold conidia that may be inhaled from air, dust and
water droplets are recorded as the causative agents of
serious pulmonary human infections, and even asthma.
In persons with severe compromised host defense,
belonging to high risk group, an invasive aspergillosis
may develop that is recorded as an multiorgan
opportunistic disease. Particularly, high density human
populations living in difficult socio-economic and
sanitary-hygienic circumstances, also people of some
occupational groups are at risk of the infections (25,
35,36). Additionally, it should be underlined that
a resistant to some anti-fungal azoles revealed for
A.niger strains detected by us in P. interpunctella may
be a factor influencing poor treatment efficacy (33,35).
The controlling standards of foodstuffs produce and
storage (System HACCP) are the greatest importance
and should be high practiced in factories producing
foodstuffs, storage areas, bakeries, gastronomic
enterprises for avoidance of the pyralids dispersion in
our homes and public use facilities (28-30).
CONCLUSIONS
Results of our analysis show that developmental stages
of P.interpunctella insects contaminating foodstuffs not
only damage stored food products and cause economic
losses but may induce the serious threat for human
health as reservoirs / sources of infectious microbiota
including opportunistic species. It should be taken into
consideration that they may also act as active mechanical
vectors for pathogenic and allergenic bacterial and fungal
strains, and for causative agents of nosocomial infections.
The participation of pyralids in the dispersion of
microbiota, frequently drug-resistant, in the public
sphere may result not only in direct contamination of
food products but also in spread of the microorganisms
in air, dust, water droplets in household, public use
facility and hospital environments. For this reason,
particularly persons with weakened immune system,
hospitalized patients, and also people of some
occupational groups: personnel of the food production,
storage and service, workers in alimentary industries,
hospital staff may be at risk of development of infectious
diseases. The maintenance of low air temperature and
proper humidity in food storage areas in homes, public
use facilities, health services, are important preventive

Gram ujemne bakterie Klebsiella oxytoca. Infekcje
różnych tkanek i narządów, powodowane przez te bakterie, stanowiące składniki microbiota jelita grubego
człowieka, w warunkach obniżenia odporności mogą
powodować choroby układowe i uogólnione o ciężkim
przebiegu; bakterie te są znanymi czynnikami zakażeń
wewnątrzszpitalnych, szczególnie groźnych z powodu
coraz większej liczby szczepów lekoopornych (25).
Szczepy wykrytych w omacnicach grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych są rozpowszechnione
w środowisku człowieka. Często dochodzi do zakażenia drożdżakami z rodzaju Candida za pośrednictwem
przedmiotów, z zanieczyszczoną żywnością, nierzadkie
są zakażenia około zabiegowe, wtórne. Następstwem
takiej infekcji może być kandydoza narządowa, stanowiąca poważny problem medyczny szczególnie u osób
z zaburzeniami odporności. Zakażenie grzybami Penicilium spp. może powodować infekcje oportunistyczne, głębokie grzybice skóry, śluzówek, narządów wewnętrznych oraz poważne objawy alergiczne (26, 35).
Spory oraz mikotoksyny (aflatoksyny, ochratoksyny)
grzybów z rodzaju Aspergillus mogą stanowić przyczynę poważnych zaburzeń ludzkiego zdrowia (26, 35, 36).
Zakażenia nimi drogą wziewną mogą powodować zapalenia płuc o ostrym przebiegu. Do grupy wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji, wywoływanych przez
oportunistyczne szczepy A. niger należą m. innymi osoby starsze, z upośledzoną odpornością, leczone cytostatykami, immunosupresyjnie po transplantacji narządów,
u których aspergilloza może rozwijać się jako wielonarządowa infekcja oportunistyczna. Szczególnie narażone
mogą być populacje ludzkie o wysokim zagęszczeniu,
znajdujące się w trudnych warunkach sanitarno-higienicznych i socjalno-ekonomicznych oraz osoby z grup
zawodowo związanych z produkcją żywnosci (25, 35,
36). Należy podkreślić, że skuteczność postępowania terapeutycznego może dodatkowo utrudniać lekooporność
szczepów grzybów, stwierdzona rownież w badaniach
własnych nad udziałem synantropijnych stawonogów
w dyspersji oportunistycznych microbiota wewnątrz pomieszczeń szpitalnych oraz w ich otoczeniu (33,35).
Tym większego znaczenia w procesie przygotowywania i w obrocie żywności nabiera przestrzeganie
wysokich standardów higienicznych produkcji i magazynowania, zwłaszcza w punktach żywienia zbiorowego, magazynach, sklepach, aptekach, szpitalach. Mimo
to zdarza się, że szkodniki dostają się do gotowych, zapakowanych produktów. Bardzo ważne jest przestrzeganie przez producentów i dystrybutorów żywności
prewencyjnego Systemu HACCP, ukierunkowanego
na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i wysokiej jakości produktów spożywczych poprzez systematyczną kontrolę punktów zagrożeń, zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniami oraz kontrolę skuteczności
wdrożonych działań (28-30).
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measures decreasing risk of the food pest development
and spread of microbiota; the use of pheromone traps
is hopeful in removing pyralids from a human space.
Threats for individual and public human health
generated by P. interpunctella food pests as sources
of infectious microbiota should be taken into account,
and the observance sanitary and controlling standards
applied in food produce and storage is of great
importance. Therefore, the educational efforts are
desirable for the better understanding of serious medical
problems that may be induced by the pyralids and by
potentially pathogenic microbiota spread by the pests.
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ABSTRACT
Different aspects of association between daily maximum temperature and daily number of deaths from all causes
(excluding external) in Warsaw in periods of warm months (May - September) in years 2008-2013 were analysed.
Analysis of dependence between temperature and mortality for whole population as well as for subpopulations
with respect to sex and age demonstrated its similar U-shape. For each subpopulation a value of temperature
at which dependence of mortality from temperature is changing its character from decreasing to increasing,
interpreted as comfort conditions, was computed. Its value varied between 20 and 24oC with slight tendency to
be higher for woman. Heat waves defined as at least three consecutive days with maximal temperature higher
than 30oC have additional (to temperature effect itself ) effect on male mortality however, only in males aged 70
years and more the effect was statistically significant.
Key words: mortality, temperature, heat waves, Warsaw
STRESZCZENIE
CELEM pracy było określenie związku dziennej liczby zgonów z powodu ogółu przyczyn (z wyłączeniem
przyczyn zewnętrznych) z maksymalną dobową temperaturą powietrza w Warszawie w ciepłej części roku (maj-wrzesień), w latach 2008-2013.
WYNIKI. Analiza kształtu krzywych opisujących ten związek wykazała, że mają one podobny, paraboliczny kształt
w całej populacji oraz w podpopulacjach wyznaczonych przez płeć i wiek. Dla każdej z analizowanych podpopulacji wyznaczono wartość temperatury powietrza, dla której zależność umieralności od temperatury zmienia charakter
z ujemnego na dodatni. Wartość ta może być interpretowana jako warunki komfortowe. Oscylowała ona pomiędzy 20
a 24oC, przy czym dla kobiet wartości były wyższe niż dla mężczyzn. Fale gorąca definiowane jako przynajmniej trzy dni
z maksymalną temperaturą powietrza powyżej 30oC powodowały wzrost umieralności mężczyzn niezależny od wartości
temperatury maksymalnej, ale tylko w populacji mężczyzn w wieku 70 lat i więcej i był on istotny statystycznie.
Słowa kluczowe: umieralność, temperatura, fale gorąca, Warszawa
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INTRODUCTION

WSTĘP

Hot weather in summer causes the rise of mortality
all over the world, in all climatic zones. Existing papers
report increasing number of deaths associated with
high temperature in Europe (1,2), USA (3), Asia (4,5)
and South America (5). However, some heterogeneity
of results with respect to geographic location and
exposed population characteristics was observed.
Since 1970 several American papers have been
describing relation between mortality and high
temperature using the term “heat wave” (6–8). Later on
the issue of heat-related mortality became a concern of
investigators in Europe, in countries of colder climate
e.g. in the Netherlands (9), Belgium (10), United
Kingdom (11), Germany (12) Czech Republic (13),
Poland (14,15) as well as in warmer climate countries
e.g. Italy (16), Greece (17) or Spain (18,19).
In recent decades in Poland, alike in Europe as
a whole, the number of heat waves has been increasing
(20–22). It may be assumed that as global climate
changes, the number and intensity of heat waves and
the death tolls they give rise to may also increase
considerably. An example of such a situation was
provided by summer 2003, during which both western
and southern Europe was plagued by a record heat
wave. According to different sources from 35,000 up
to 70,000 people died as a result of this heat wave, and
24% of the excess deaths recorded among people over
74 years of age were directly heat-related (16,23).
The analyses carried out till now showed that the
most vulnerable for high air temperatures is the elderly
population (1–3).
The comparative analysis of heat waves effects is
difficult, because the term ‘heat wave’ has not gained
any strict definition from the World Meteorological
Organization, although reports about particularly high
and sustained temperature come from many parts of the
world and many definitions are in use. Some are based
on the thresholds of both air temperature and time e.g.
The Netherlands Royal Meteorological Institute defined
a heat wave as a period of at least 5 days, each having
a minimum temperature of at least 25°C, including at
least 3 days with a maximum temperature equal to or
higher than 30°C (9), Polish meteorological dictionary
gives an imprecise definition of it as a period of several
days or weeks with maximum air temperature above
30°C, separated by a few cooler periods (Niedźwiedź
2003). Some papers use the term “hot spells” defined
as periods of few consecutive days above 90% or
95% centile of mean daily temperature (13). Some of
the definitions use the multivariate indexes based on
human heat balance e.g. Humidex in Canada (24) or
Apparent Temperature in the USA (25), Italy (16) or
Poland (26).

Letnie upały powodują wzrost umieralności we
wszystkich krajach świata, we wszystkich strefach
klimatycznych. Istniejące doniesienia opisują wzrost
liczby zgonów związany z występowaniem wysokiej
temperatury w Europie (1,2), USA (3), Azji (4,5) oraz
Afryce Południowej (5). Zaobserwowano jednak pewną niejednorodność wyników, które zależały od położenia geograficznego i charakterystyk narażonej populacji.
Od lat siedemdziesiątych w pracach amerykańskich opisujących związek pomiędzy temperaturą
a umieralnością zaczęto stosować termin „fala upałów” („heat wave”) (6-8). Nieco później zagadnienie
związku umieralności z wysoką temperaturą stało się
przedmiotem zainteresowania badaczy europejskich
zarówno w krajach charakteryzujących się chłodniejszym klimatem, na przykład w Holandii (9), Belgii
(10), Wielkiej Brytanii (11), Niemczech (12), Republice Czeskiej (13), Polsce (14,15), jak i z klimatem
cieplejszym jak Włochy (16), Grecja (17) i Hiszpania
(18,19).
W ostatnich dekadach w Polsce, jak i w całej Europie, częstość występowania fal upałów wzrasta
(20-22). Można założyć, że w związku z globalnymi
zmianami klimatu, liczba i intensywność fal upałów,
a także liczba zgonów przez nie powodowanych może
również znacząco wzrosnąć. Przykładem może być sytuacja z roku 2003, kiedy zarówno zachodnia jak i południowa Europa dotknięte były rekordową falą upałów. Według różnych szacunków w jej wyniku zmarło
wtedy od 35 do 70 tysięcy ludzi, zaobserwowano też
24% wzrost umieralności osób w wieku 74 lat i więcej
(16,23).
Przeprowadzone analizy wskazują, że najbardziej
podatną na wysoką temperaturę powietrza jest podpopulacja osób starszych (1-3).
Porównawcza analiza istniejących wyników jest
trudna, ponieważ termin „fala upałów” nie został ściśle zdefiniowany przez Światową Organizacje Meteorologiczną (WMO) i w doniesieniach pochodzących
z wielu części świata używane są różne definicje. Niektóre definicje oparte są o progową wartość temperatury oraz czas jej trwania. Na przykład Holenderski
Królewski Instytut Meteorologiczny zdefiniował falę
upałów jako okres conajmniej 5 dni, w którym temperatura minimalna jest równa co najmniej 25oC, a w 3
dniach maksymalna temperatura jest równa co najmniej 30oC (9). Polski słownik meteorologiczny podaje nieprecyzyjną definicję fali upału jako okresu kilku
dni lub tygodni z maksymalną temperaturą 30oC lub
więcej, rozdzieloną okresami chłodniejszymi (Niedźwiedź 2003). W niektórych pracach stosowany jest termin „komórki gorąca”, które określane są jako okresy
kilku kolejnych dni ze średnią dzienną temperaturą po-
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Sometimes, usually in the typical climatological
studies, besides the frequency of heat waves also hot
periods, being longer but less oppressive, with little
lower air temperatures than during heat waves, are
studied (21,27).
The main aim of our paper is to analyse the
short-term impact of maximal daily air temperature
on population mortality of Warsaw inhabitants and
to check the hypothesis that heat waves and hot
periods cause additional number of deaths, influence
the mortality apart from the average level of air
temperature. It would indicate that persisting of very
oppressive weather is the additional risk factor of
death. The secondary aim was to compare two ways
of defining periods of high temperature that may
additionally contribute to negative effect of daily high
temperature.
MATERIAL AND METHODS
Analysis was done using daily mortality and
meteorological data from Warsaw from warm (MaySeptember) periods during 2008-2013. Mortality
indicators were constructed on the basis of individual
death records obtained from Central Statistical
Office. Temperature data were obtained from Faculty
of Geography and Regional Studies, University of
Warsaw. Data on other meteorological parameters were
extracted from global database of National Climatic
Data Centre.
Two definitions of extremely unfavourable heat
conditions were used. Heat wave was defined as at
least three consecutive days with maximal temperature
higher than 30oC. Hot periods were defined as at least
three consecutive days with average maximum air
temperature equal or higher than 30°C, among them
hot days (Tmax ≥ 30°C) constitute at least half of the
days and possible series of warm days (25oC≤Tmax <
30°C) among hot days cannot exceed three days.
Statistical methods. Generalized additive models
(GAM) were used to investigate the relationship
between daily maximal temperature, heat waves and
mortality. Multivariate model included following
possible confounding factors: general mortality trends,
day of week, calendar year, atmospheric pressure and
humidity. Continuous factors were modelled by cubic
regression splines (28). Relation between maximal daily
temperature and mortality was initially analysed and
presented graphically as a plot of smooth functions from
gam models. Based on literature (1) it could be assumed,
that analysed relations would be non-linear, U-shaped and
hockey stick regression method (29) should be used to
describe them parametrically. In this method curvilinear
dependence is modelled by two linear functions – for
temperatures below and above some value O, which
is a point of change at which dependence of mortality
from temperature changes its direction from decreasing
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wyżej 90 lub 95 centyla (13). Niektóre definicje oparte
są na wieloczynnikowych indeksach z bilansu cieplnego człowieka, na przykład Humindex w Kanadzie (24)
lub temperaturze odczuwalnej w USA (25), Włoszech
(16) lub w Polsce (26).
Głównym celem naszej pracy jest analiza krótkookresowego wpływu maksymalnej temperatury
otoczenia na umieralność mieszkańców Warszawy
i weryfikacja hipotezy, że fale upałów oraz okresy ciepła mają wpływ na umieralność, niezależny od bezpośredniego wpływu dziennej temperatury. Taki fakt
wskazywałby na to, że przedłużające się okresy niekorzystnej pogody są dodatkowym czynnikiem ryzyka
zgonu. Ponadto celem pracy jest wybór definicji okresu podwyższonej temperatury, która najlepiej określa
dni zwiększonego ryzyka zgonu.
MATERIAŁ I METODY
Analizowano dane meteorologiczne oraz dane
dotyczące dobowej umieralności mieszkańców Warszawy z ciepłych okresów (maj – wrzesień) lat 20082013. Dzienne liczby zgonów obliczano na podstawie
danych ze zbioru z indywidualnymi rekordami osób
zmarłych, udostępnionym przez Główny Urząd Statystyczny. Dane o dziennej temperaturze uzyskano
z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dane dotyczące innych charakterystyk meteorologicznych y pozyskano z globalnej
bazy danych National Climatic Data Centre.
Zastosowano dwie definicje ekstremalnie niekorzystnych warunków temperaturowych. Fala upałów
została zdefiniowana jako co najmniej trzy kolejne dni
z maksymalną temperaturą powyżej 30oC. Okresy gorące zdefiniowano jako co najmniej trzy dni ze średnią
maksymalnych temperatur powietrza równą lub wyższą niż 30oC, podczas których dni gorące (Tmax ≥ 30°C)
stanowią co najmniej połowę całego okresu i możliwe jest rozdzielenie ich dniami ciepłymi (25oC≤Tmax <
30°C), których liczba nie przekracza jednak trzech dni.
Metody statystyczne. Zależność pomiędzy maksymalną temperaturą powietrza, występowaniem fal upałów a umieralnością analizowano za pomocą uogólnionych modeli addytywnych (GAM). Model wieloczynnikowy uwzględniał również możliwe czynniki zakłócające: ogólny trend umieralności, dzień tygodnia, rok
kalendarzowy, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność
powietrza. Czynniki o charakterze ciągłym modelowano za pomocą regresyjnych splajnów? kubicznych (28).
Zależność pomiędzy maksymalną dzienną temperaturą
i umieralnością przedstawiono na rycinach jako wykres
funkcji oszacowanej z modelu GAM. W oparciu o dane
z piśmiennictwa (1) można się było spodziewać, ze analizowane zależności będą miały charakter paraboliczny
i do parametrycznego opisu zależności będzie można
zastosować metodę regresji typu hockey-stick (29). Jej
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to increasing. The O value can be interpreted as optimal
temperature minimizing risk of death. Model has the
form described by formula [1].
[1]

Where:
O – temperature threshold value, as explained above
Tmax – maximal temperature
S(.) – spline function
βi – regression coefficient for a factor that is modelled using
linear function
k – total number of factors in the model
p – number of factors modelled using non-parametric
functions

Value of O was chosen from several values ranging
from 20o to 32oC so as to maximize explained deviance.
Results from hockey stick regression are reported
as two relative risks describing dependence between
temperature and mortality below and above value of
optimal temperature O. In the analysis of mortality
changes during periods of potentially hazardous
temperature associated with heat waves possibility
of lagged effect over 7 days was taken into account
by using polynomial distributed lag model method
(30,31). Final model for each of two considered heat
indicators has the form:
[2]
where Hi is a heat (heat wave or hot period) indicator
at day i (i=0,-1,…,-6,-7),

Third degree polynomial was used to describe
lag structure of heat impact on mortality. Results
obtained from the model [2] are presented in table IV as
cumulative mortality increase over 0-7 days after a day
with heat wave or hot period occurrence. In addition
plots of change of effect over a time are presented. Plots
were used to investigate, whether so called “harvesting
effect” of heat exists. The conceptual framework for
this phenomenon is that unfavourable condition affect
people in poor health, who would die anyway within
few days, therefore mortality after short time of increase
will show some decrease and cumulative effect would
not be significant. However, if such a condition affects
whole population harvesting effect would not appear and
cumulative mortality estimate will be higher than the
short-term effect. In both the cases estimated distributed
lag model better describes the situation.
The separate problem is transformation of relative risk
to count of deaths. The standard approach is calculation
of attributable risk, which is the difference between
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zasadą jest modelowanie krzywoliniowej zależności za
pomocą dwóch funkcji liniowych – dla zakresów temperatur poniżej i powyżej pewnego punktu O, w którym
zależność pomiędzy temperaturą a umieralnością zmienia kierunek z malejącej na rosnącą. Wartość O może być
interpretowana jako temperatura optymalna minimalizująca ryzyko zgonu. Równanie modelu jest następujące:
[1]

Gdzie:
O – wartość temperatury optymalnej, opisana powyżej,
Tmax – temperatura maksymalna
S(.) – splajn
βi –współczynnik regresji dla czynnika wprowadzonego do
równania w sposób parametryczny
k – liczba czynników w uwzględnionych w modelu
p – liczba czynników modelowanych przy użyciu funkcji
nieparametrycznych

Wartość O była wybierana spośród zakresu od 20o
do 32oC tak, by maksymalizowała dopasowanie modelu wyrażone wyjaśnioną dewiancją.
Rezultaty z metody hockey-stick są przedstawione jako dwie wartości ryzyka względnego opisującego
zależność pomiędzy temperaturą i umieralnością poniżej i powyżej temperatury optymalnej O.
W analizach zmian umieralności w okresach występowania potencjalnie niebezpiecznej temperatury
dopuszczono możliwość, że jej efekt pozostaje widoczny przez tydzień poprzez użycia modelu z rozkładem opóźnień (distributed lag model, 30,31). Jego
równanie ma postać:
(2)
gdzie Hi jest wskaźnikiem występowania fali upału lub
okresu ciepłego w dniu i (i=0,-1,…,-6,-7),

Opóźniony efekt fali upałów lub okresu gorącego na umieralność opisano za pomocą wielomianu
trzeciego stopnia. Wyniki uzyskane z modelu (2) prezentowane są w tabeli IV jako skumulowany wzrost
umieralności na przestrzeni 0-7 dni od dnia, w którym
wystąpiła fala upałów lub okres gorący. Prezentowane
są również wykresy zmian efektu w czasie. Wykresy
te wykorzystywane są do oceny, czy istnieje tak zwany
„harvesting effect” związany z okresami niebezpiecznymi. Koncepcja tego zjawiska opiera się na założeniu,
że niekorzystny wpływ temperatury dotyka szczególnie ludzi w złym stanie zdrowia, którzy zmarliby i tak
w krótkim okresie czasu. Gdyby tak było, po wzroście
spowodowanym upalną pogodą obserwowalibyśmy
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incidence under certain (investigated) conditions and
incidence under some reference conditions. Choice of
those reference conditions in our case is not easy – some
way to do this (and this approach was used in this paper)
is to choose comfort temperature and average mortality
under those conditions. However, we have to note, that
comfort temperature is not the same in all subpopulations
under analysis. Calculation of mortality excess associated
with heat wave was as follows:
− mean number of deaths in each subpopulation was
calculated for interval of comfort temperature ± 0.5oC
− daily excess of deaths associated with temperature
itself and heat wave presence was calculated
according to formula

Where
is mean number of deaths in reference
period and RRTemp and RRHeat wave are relative risks
associated with temperature increase by 1oC and heat
wave presence calculated from the model.
RESULTS
Tables I and II present descriptive characteristics
for mortality and temperature. Uring the study period
overall 8 heat waves and 8 hot periods were identified.
The relation between maximal air temperature
and mortality from all analysed causes and among
all subpopulations is of U-shape as expected (Fig 1).
Therefore, hockey-stick regression models were applied
to parametrically describe it. The results are presented
in table III. The value of optimal temperature O varies
from 20 to 25oC depending on sub-population. Slight
tendency for higher optimal temperature for women
than men can be observed. In Warsaw total population
the increase in temperature of 1oC above optimal value
is associated with increase in all-cause (excluding
external causes) mortality by 1.6%. Similar association
was observed in other analysed sub-populations and in
almost all of them those associations were statistically
significant (Table III). Opposite association is observed
for temperature below optimal point - decrease of 1oC
in maximal temperature was associated with increase
in mortality from all causes by 1.1%.
The effect of heat waves was not observed in
female population, while in males mortality increased
during heat waves, but only in older population it
reached statistical significance (Table IV). No effect of
hot period was statistically significant (Table IV).
Being aware of indispensable simplifications we
calculated, that in observed period heat waves caused
additional 9.6 deaths per heat wave day, which gives
overall 230, about 45 per warm period. Computations
were done for each subpopulation denoted by sex and
age, relative risk below 1 were not taken into account.
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spadek umieralności i jej niewielką zmianę skumulowaną w czasie. Natomiast, jeżeli wzrost umieralności
w czasie występowania upalnych warunków pogodowych dotyczyłby całej populacji, opisane zjawisko
przesunięcia zgonów w czasie nie powinno występować, a skumulowany na przestrzeni kilku dni wzrost
umieralności powinien być wyższy niż krótkookresowy. Model z rozkładem opóźnień dobrze nadaje się do
opisu obu powyżej opisanych sytuacji.
Osobnym problemem jest przeliczenie uzyskanego z modelu ryzyka względnego zgonu na rzeczywistą liczbę zgonów. Standardowym podejściem jest
obliczanie ryzyka przypisanego, które oblicza się jako
różnicę pomiędzy częstością zdarzeń w okresie występowania pewnych (badanych) warunków i w okresie
referencyjnym, kiedy te warunki nie występują Wybór warunków referencyjnych w analizowanym w tej
pracy zagadnieniu nie jest prosty – jedną z możliwości
(zastosowaną w tej pracy) jest wybór warunków komfortowych pod względem temperatury i obliczenie
średniej umieralności w okresach ich występowania.
Należy jednak zauważyć, ze warunki komfortowe nie
są takie same dla każdej z analizowanych podpopulacji. Obliczenie nadwyżki umieralności związanej
z występowaniem fal gorąca i okresów upalnych zostało przeprowadzone w następujący sposób:
− W każdej z rozważanych podpopulacji obliczono
średnią liczbę zgonów z dni, w których temperatura maksymalna powietrza nie różniła się od komfortowej o więcej niż ± 0.5oC
− Dzienna nadwyżka zgonów związana z wpływem
temperatury i wystąpieniem fali upałów została
obliczona według wzoru:
Gdzie jest średnią liczbą zgonów w okresie referencyjnym, a RRTemp i RRHeat wave są wartościami ryzyka
względnego związanego ze wzrostem temperatury o 1oC
i wystąpieniem fali upałów, obliczonymi z modelu.
WYNIKI
Podstawowe charakterystyki poziomu umieralności i wartości temperatury prezentowane są w tabelach
I i II. W okresie objętym badaniem zidentyfikowano
ogółem 8 fal upałów i 8 okresów gorących.
Tak jak oczekiwano, zależność pomiędzy temperaturą maksymalną powietrza a umieralnością z powodu
wszystkich rozważanych przyczyn, we wszystkich rozważanych podpopulacjach miała charakter paraboliczny
(Ryc. 1). W związku z tym, do opisu tych zależności
w sposób parametryczny, zastosowano metodę hockey-stick. Wyniki zaprezentowane są tabeli III. Wartość optymalnej temperatury O waha się pomiędzy 20
a 25oC w zależności od rozważanej podpopulacji. Można zauważyć nieznaczną tendencję polegającą na tym,
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Table I. Daily number of deaths from all causes excluding external causes during warm months seasons (May-September)
by sex and age, Warsaw, 2008-2013 (N=918 days)
Tabela I. Dzienna liczba zgonów w Warszawie z powodu ogółu przyczyn (z wyłączeniem przyczyn zewnętrznych) w ciepłych okresach roku (maj – wrzesień), w zależności od płci, w okresie 2008-2013 (N=918 dni)
All
Males
Females
Aged 0-69
Males aged 0-69
Females aged 0-69
Aged 70+
Males aged 70+
Females aged 70+

Mean
44.3
21.2
23.0
13.7
8.5
5.1
30.6
12.7
17.9

SD
7.4
4.8
5.1
3.7
3.0
2.3
6.0
3.6
4.5

Min
23
8
9
4
0
0
13
4
7

Max
73
39
43
27
22
14
53
25
34

Median
44
21
23
13
8
5
30
13
18

1st quartile
39
18
19
11
6
4
26
10
15

3rd quartile
49
24
26
16
10
7
34
15
21

Table II. Minimum and maximum daily air temperature in warm months seasons (May-September), Warsaw, 2008-2013
(N=918 days)
Tabela II. Minimalna i maksymalna dobowa temperatura w ciepłych okresach roku (maj – wrzesień), Warszawa, 2008-2013
(N=918 dni)
Temperature
Tmin
Tmax

Mean
13.1
22.2

SD
3.8
5.2

Min
-0.2
5.6

Max
22.9
37.1

Median
13.3
22.5

1st quartile
10.5
18.6

3rd quartile
15.8
25.8

Fig. 1. Temperature-related risk of death, adjusted for long term trend, calendar year, day of week, humidity, atmospheric
pressure by sex and age, Warsaw, 2008-2013
Ryc. 1. Ryzyko zgonu w zależności od dobowej temperatury maksymalnej. W analizie uwzględniono trend długookresowy,
rok kalendarzowy, dzień tygodnia, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne. Warszawa, 2008-2013.
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Table III. Relative risk of death associated with 1oC increase in maximal temperature in range below (RR1) and above (RR2)
change point temperature (O). Results from hockey stick regression
Tabela III. Ryzyko względne zgonu związane ze wzrostem dobowej temperatury maksymalnej o 1oC w zakresach poniżej
(RR1) i powyżej (RR2) punktu zmiany. Wyniki obliczone metodą hockey stick regression.
Subpopulation

RR1

95% C.I.

RR2

95% CI

Change-point (O)

All

0.989

(0.984 ; 0.993)

1.016

(1.008 ; 1.024)

20

Males

0.990

(0.983 ; 0.996)

1.015

(1.004 ; 1.027)

20

Females

0.995

(0.991 ; 0.999)

1.027

(1.017 ; 1.038)

24

All aged 0-69

0.988

(0.980 ; 0.996)

1.014

(1.000 ; 1.029)

20

Males aged 0-69

0.987

(0.976 ; 0.997)

1.018

(1.000 ; 1.037)

20

Females aged 0-69

0.993

(0.983 ; 1.002)

1.015

(0.993 ; 1.038)

23

All aged 70+

0.989

(0.984 ; 0.994)

1.016

(1.006 ; 1.026)

20

Males aged 70+

0.992

(0.984 ; 1.001)

1.014

(0.998 ; 1.029)

20

Females aged 70+

0.993

(0.988 ; 0.998)

1.027

(1.015 ; 1.039)

23

Table IV. Cumulative 7-day impact of hot periods and heat waves on mortality. Results from polynomial distributed lag model.
Tabela IV. Skumulowany w ciągu 7 dni wpływ okresów ciepłych i fal upałów na umieralność. Wyniki uzyskane metodą
polynomial distributed lag model.
Subpopulation

RR (95% CI)
Hot periods

Heat waves

All

1.027 (0.954-1.107)

1.093 (0.984-1.214)

Males

1.079 0.969-1.201)

1.154 (0.993-1.341)

Females

0.929 (0.834-1.036)

0.976 (0.840-1.134)

All aged 0-69

1.003 (0.876-1.149)

1.035 (0.853-1.256)

Males aged 0-69

1.029 (0.868-1.219)

1.065 (0.836-1.356)

Females aged 0-69

0.920 (0.729-1.161)

0.940(0.675-1.308)

All aged 70+

1.038 (0.949-1.134)

1.117 (0.986-1.265)

Males aged 70+

1.114 (0.970-1.279)

1.217 (1.005-1.475)

Females aged 70+

0.947 (0.840-1.069)

1.004 (0.850-1.186)

DISCUSSION
Results obtained in this study are similar to results
in studies conducted in different cities all over the
Europe. The relation between maximal temperature
and mortality – with increase below and under
specific change point – observed in Warsaw is similar
to observed in the cities lying at the same latitude.
Temperature effect change point between 20 and 24oC
is also similar to those reported in other papers (1).
Relative risk associated with increase of temperature
above the calculated optimum in Warsaw population is
equal to 1.6%, being higher in females (2.7%) than in
males (1.5%). Results obtained in the research project
on the “Assessment and Prevention of acute Health
Effects of Weather conditions in Europe” (PHEWE),
in which heat related mortality in 15 European cities
over the years 1993-2003 was analysed, were similar.

że optymalna temperatura jest nieco wyższa dla kobiet.
Wzrost temperatury o 1oC powyżej wartości optymalnej
wiąże się ze wzrostem dziennej liczby zgonów z powodu wszystkich przyczyn (z wyłączeniem przyczyn
zewnętrznych) w całej populacji Warszawy o 1,6%. Podobne związki zaobserwowano w innych rozważanych
podpopulacjach i niemal we wszystkich przypadkach
były one statystycznie istotne (Tab. III). Dla zakresu
temperatur poniżej wartości optymalnej – spadek temperatury o 1oC jest związany ze wzrostem umieralności
z powodu wszystkich przyczyn (z wyłączeniem przyczyn zewnętrznych) o 1.1%.
W populacji kobiet nie zaobserwowano istotnych
zmian umieralności związanych z występowaniem fal
upałów. W populacji mężczyzn umieralność wzrastała
w czasie fal upałów, ale tylko w starszej podpopulacji
efekt był statystycznie istotny (Tab. IV). Nie zaobserwowano statystycznie istotnych zmian umieralności
w okresach gorących.
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For every 1°C increase in apparent temperature above
thresholds mortality increased by 1.8% in northern
cities (e.g. Stockholm, Helsinki or Budapest) and 3.1%
in southern cities (e.g. Athens, Rome, Paris) (1).
Another issue is the rise of mortality during the
heat waves. In Warsaw during consecutive 7 days
from the first day of heat wave the rise reaches 9.3%
overall mortality, 11.7% among people aged 70. The
EuroHEAT project (2) which analysed mortality rates
during summer heat waves in 9 European cities (Athens,
Barcelona, Budapest, London, Milan, Munich, Paris,
Rome, Valencia) from 1990 to 2004 showed a large
rise corresponding to an increase in the intensity and
length of heat waves. In the cities in the Mediterranean
Basin, heat waves led to a growth of 21.8% in the
noted number of all deaths, and in the cities located
in Central Europe of 12.4%. Mortality rates grew with
the age of the patients, and were higher among women
than men, especially in the 75-84 age group. It should
be noted though, that both of the cities representing
Central Europe were situated c. 600 km to the south
of Warsaw. In Germany over the period 2001-2010,
depending on the heat wave intensity and duration,
the rise of mortality from ischemic heart diseases
varied from 10% to 19.6% during the most oppressive
heat(33). Slightly lower values obtained in our study
may be a result of controlling in the model for daily
temperature itself, thus observed effects of heat waves
are “additional” to the effect of temperature.
Some differences between males and females in
temperature- and heat-related mortality were found.
While increase in maximal temperature (in range
above the optimal temperature) has smaller effect in
males than in females (1.5 vs 2.7%), though value
of optimal temperature was higher for females. On
the other hand men (especially aged 70+) were more
vulnerable to heat-wave than women. The problem
was also investigated in German study (33) in which
it was concluded, that females seem to be considerably
more vulnerable to heat than males. While the daily
mortality increase during heat wave for males were not
exceeding 12%, the corresponding rates for females
reaches 21% on the third day of a heat. On average,
during heat wave days the mortality rate was increased
by 11.4% for German males and by 18.7% for German
females.
It must be noted that in many studies apparent
temperature is used as a measure of heat-stress
rather than temperature itself. In our study maximal
temperature was used, because two definitions of
extremely unfavourable conditions associated with
heat were constructed using maximal temperature. The
apparent temperature is the index that combines the
air temperature and humidity. During cold season and
under low relative humidity the apparent temperature
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Pamiętając o niezbędnych, wspomnianych powyżej
ograniczeniach, obliczono, że w obserwowanym okresie w czasie fal upałów nadwyżka umieralności wynosi
średnio 9,6 zgonów dziennie, ogółem w obserwowanym
okresie 230, około 45 w jednym okresie ciepłym. Obliczenia zostały wykonane w każdej z podpopulacji wyznaczonej przez płeć i wiek. Wyniki, w których ryzyko
względne było poniżej 1, nie były brane pod uwagę.
DYSKUSJA
Wyniki uzyskane w tej pracy są zgodne z wynikami
prac z różnych miast w całej Europie. Wzrost umieralności poniżej i powyżej pewnego wybranego punktu optymalnego jest charakterystyczny dla miast leżących na podobnej szerokości geograficznej jak Warszawa. Wartość
punktu optymalnego pomiędzy 20 a 24oC jest również
podobna do uzyskiwanej w innych publikacjach (1).
Ryzyko względne związane ze wzrostem temperatury
w zakresie powyżej punktu optymalnego w Warszawie,
które w populacji ogólnej równie jest 1,6%, w populacji
kobiet jest wyższe (2,7%) niż mężczyzn (1.5%). Wyniki
uzyskane w ramach projektu „Assessment and Prevention
of acute Health Effects of Weather conditions in Europe”
(PHEWE), w którym analizowano dane z lat 1993-2003
z 15 europejskich miast, były podobne. Wraz ze wzrostem
temperatury odczuwalnej o 1oC powyżej wartości progowej umieralność wzrastała o 1,8% w miastach północnych
(takich jak Sztokholm, Helsinki lub Budapeszt) i o 3,1%
w miastach południowych (np. Ateny, Rzym, Paryż) (1).
Kolejnym analizowanym zagadnieniem był wzrost
umieralności w czasie występowania fal upałów. W Warszawie, w ciągu 7 dni od pierwszego dnia fali upałów
wzrost umieralności osiąga 9,3%w całej populacji i 11,7%
osób w wieku 70 lat i więcej. Wyniki projektu EuroHEAT (2), w ramach którego analizowano dane dotyczące
zmian umieralności w czasie fal upałów w 9 miastach
europejskich (Atenach, Barcelonie, Budapeszcie, Londynie, Mediolanie, Monachium, Paryżu, Rzymie i Walencji) w latach 1990 – 2004 wskazują na znaczny wzrost
umieralności, zależny od intensywności i czasu trwania
fal upałów. W krajach basenu Morza Śródziemnego fale
upałów spowodowały wzrost umieralności o 21,4%,
w krajach Europy Centralnej o 12,4%. Efekt fali upałów
wzrastał wraz z wiekiem narażonej populacji i był wyższy
wśród kobiet niż wśród mężczyzn, a szczególnie dotyczy
to grupy wiekowej 75-84lata. Warto jednak zauważyć, że
w tym projekcie miasta reprezentujące Europę Centralną
leżały około 600 kilometrów na południe od Warszawy.
W Niemczech w okresie 2001-2010, zależnie od intensywności i czasu trwania wzrost umieralności w czasie
fali upałów wynosił od 10 do 19.6% (33). Nieznacznie
niższe wartości uzyskane w naszej pracy mogą być wynikiem uwzględnienia w modelu dziennej temperatury
jako niezależnego czynnika, zatem wyniki dla fal upałów
oddają ich „dodatkowy” efekt.
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is lower than air temperature but during summer,
under high humidity – usually is higher. However, the
correlation coefficient between air temperature and
apparent temperature reaches 0.99, what enables the
comparison of results.
Among two definitions of extremely unfavourable
conditions hot temperature – hot periods and heat wave
the second one seems to better identify hazardous
periods understood as an additional negative condition
to presence of high temperature. It should be noted,
however, that this definition selects only 24 days
during five year study period.
Results of our analysis show that mortality of
Warsaw inhabitants is significantly associated with
increase of maximal temperature in almost all analysed
subpopulations. Significant increase of mortality
associated with heat wave was found only in males
aged 70+, but it should be stressed, that in all analysed
subpopulations relative risks are above 1 with shifted
confidence intervals, suggesting also vulnerability of
those subpopulations.
Transformation of obtained results expressed as
relative risk to attributable number of death was quite
a complex problem. In ecological analyses, such as
presented in this paper, basic characteristics of diseased
people are unknown, thus it is hard to assess if heat
stress affects already ill people and speeds up event of
death by only few days or affects people that would
live several years more. In this second case the issue
of heat–related mortality would be more important
from a public health perspective. Our analysis suggests
lack of harvesting effect which indicates, that high
temperature is probably not only accelerating deaths
of people in poor health, who would die within short
period of time, but affects whole population.
Taking into account, that average daily number
of deaths in observed period is about 44, heat waves
related mortality, that we estimate to be about 28 per
a 3-day heat wave, may be seen as quite a serious
problem. However, we should note, that this is deaths
excess in relation to comfort conditions. If we would
compare mortality during heat wave to warmer days
it would result in much smaller mortality excess
estimate. For example if reference conditions would be
days with temperature 25oC, mortality estimate would
be of about 7.6 more deaths per heat wave day (182 per
whole study period).
Having in mind that heat wave effect estimates in
different localizations substantially differ, we do not
attempt to transform results from Warsaw to the rest of
the country. This problem would require larger number
of analyses in different cities laying in different
climatic zones in Poland and estimation of the heat
wave impact in rural population.

Związek umieralności mieszkańców Warszawy
z wysoką temperaturą powietrza

Przeprowadzona analiza ujawniła pewne różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami w zmianach
umieralności związane z temperaturą i falami upałów.
Wzrost umieralności związanej ze wzrostem maksymalnej temperatury jest mniejszy wśród mężczyzn niż
wśród kobiet (1,5 vs 2,7%), jednakże wartość optymalnej temperatury była wyższa dla kobiet. Natomiast
mężczyźni(w szczególności w wieku 70 lat i więcej)
byli bardziej podatni na działanie fal upałów niż kobiety. Problem ten również badano w pracy niemieckiej (33), w której stwierdzono, że kobiety są znacząco
bardziej narażone na wpływ upalnej pogody niż mężczyźni. Podczas gdy wzrost umieralności mężczyzn
w czasie fal upałów nie przekraczał 12%, to wartość
wzrostu umieralności kobiet wyniosła 21% w trzecim
dniu trwania fali upałów. Uśredniony wzrost umieralności mężczyzn w czasie fali upałów wyniósł 11,4%,
wśród niemieckich mężczyzn i 18,7% kobiet.
Należy zauważyć, że w wielu badaniach zamiast
temperatury powietrza jako miary narażenia na upalną pogodę stosuje się temperaturę odczuwalną. W naszej analizie wykorzystano temperaturę maksymalną,
ponieważ oparte o nią są obie wykorzystywane definicje ekstremalnie niekorzystnych warunków temperaturowych. Temperatura odczuwalna jest indeksem
uwzględniającym temperaturę oraz wilgotność powietrza. W okresach chłodnych i w czasie, gdy wilgotność powietrza jest niska, temperatura odczuwalna
jest niższa niż temperatura bezwzględna, w czasie lata
lub w okresach charakteryzujących się wysoką wilgotnością – wyższa. Współczynnik korelacji pomiędzy
temperaturą powietrza i temperaturą odczuwalną osiąga 0,99, co pozwala na porównywanie wyników.
Z dwóch zastosowanych w pracy definicji ekstremalnie niekorzystnych warunków pogodowych –
okresów gorąca i fal upałów druga wydaje się lepiej
identyfikować okresy niebezpieczne – w rozumieniu
dodatkowego, oprócz samej temperatury, czynnika
wpływającego na umieralność. Należy jednak zauważyć, ze definicja ta identyfikuje tylko 24 dni w ciągu
pięcioletniego okresu objętego badaniem.
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na to, że
w Warszawie umieralność prawie wszystkich rozważanych podpopulacji wzrasta wraz ze wzrostem temperatury maksymalnej. Istotny statystycznie wzrost umieralności związany z falą upałów zaobserwowano jedynie
wśród mężczyzn w wieku 70 lat i więcej,Należy jednak
zauważyć, że we wszystkich analizowanych podpopulacjach wartości ryzyka względnego są powyżej 1, a przedziały ufności przesunięte są w górę, co sugeruje również
podatność tych grup ludności na efekt fal upałów.
Przełożenie uzyskanych wyników, wyrażonych
w postaci ryzyka względnego, na przypisaną liczbę
zgonów było dość złożonym problemem. W analizach
ekologicznych, takich jak prezentowana w niniejszej
637

Daniel Rabczenko, Bogdan Wojtyniak i inni
CONCLUSIONS
Significant association between mortality and
maximal temperature was observed in Warsaw during
summer months in years 2008-2013. Dependence
was U-shaped with optimal temperature of the lowest
mortality between 20 and 24oC for different subpopulations with respect to sex and age. Heat waves
defined as at least three consecutive days with maximal
temperature higher than 30oC had additional effect to
daily temperature itself on the risk of death.
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pracy, podstawowe charakterystyki osób zmarłych są
nieznane, zatem trudno ocenić, czy wpływ upalnej pogody dotyczy ludzi już chorych i jedynie przyspiesza
zgon o kilka dni, czy też może dotyka ludzi, którzy
żyliby jeszcze kilka lat. W tej drugiej grupiezagadnienie umieralności związanej z występowaniem upalnej
pogody miałoby dużo większe znaczenie z punktu widzenia zdrowia publicznego. Nasze analizy wykazały
brak efektu „harvestingu”, co wskazuje, że wysoka
temperatura nie tylko przyspiesza zgon ludzi w złym
stanie zdrowia, którzy zmarliby w krótkim czasie, ale
wpływa na umieralność całej populacji.
Biorąc pod uwagę, ze średnia dzienna liczba zgonów w obserwowanym okresie wyniosła 44, wartość
liczby zgonów, którą wiążemy z wystąpieniem fali
upałów oszacowana przez nas na około 28 w czasie trzydniowej fali upałów wydaje się dość znaczącym problemem. Należy jednakże podkreślić, że jest
to oszacowanie nadwyżki w stosunku do warunków
komfortowych. Jeżeli porównalibyśmy umieralność
w czasie występowania fal upałów do dni cieplejszych,
nadwyżka ta miałaby mniejszą wartość. Na przykład,
jeżeli za referencyjne warunki przyjąć temperaturę
25oC, to nadwyżka dziennej liczby zgonów wyniosłaby około 7,6 zgonów w przeliczeniu na jeden dzień,
w którym obserwuje się falę upałów (182 w całym
okresie objętym badaniem).
Wartość wpływu fali upałów na umieralność może
znacznie różnić się w zależności od lokalizacji, zatem
w pracy tej nie podęto próby przeniesienia wyników
uzyskanych w Warszawie na resztę kraju. Problem
ten wymagałby wykonania wielu analiz w różnych
miastach leżących w różnych strefach klimatycznych
w Polsce oraz oceny wpływu fal upałów na umieralność populacji wiejskiej.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W ciepłych miesiącach latach 2008-2013 w Warszawie zaobserwowano istotny wpływ dziennej maksymalnej temperatury na umieralność. Zależność miała
charakter paraboliczny, wartość temperatury optymalnej, w czasie występowania której umieralność była
najniższa wahała się od 20 do 24oC w różnych podpopulacjach wyznaczonych przez wek i płeć. Występowanie fal upałów definiowanych jako przynajmniej
trzy kolejne dni z temperaturą maksymalną powyżej 30oC
stanowił dodatkowy czynnik zwiększający umieralność
oprócz samej temperatury maksymalnej powietrza.
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ABSTRACT
THE AIM. The aim was to estimate the prevalence of overweight and obesity among Polish school-aged children
and adolescents in a population-based, random sample.
MATERIAL AND METHODS. A total of 17 427 children and adolescents aged 7−18 years (8 327 boys) from
a nationally representative random sample were examined from 2007 to 2009 in 416 schools in all regions of
Poland. Height and weight were measured and body mass index was calculated. The prevalence of overweight
and obesity was determined using three childhood obesity definitions: the Centers for Disease Control, the
International Obesity Task Force, and the World Health Organization.
RESULTS. According to the definitions used, the prevalence of excess weight among children aged 7−12 years was
in the range 21.7−30.4% and 18.4−23.2%, boys and girls, respectively. The prevalence of overweight and obesity
among adolescents aged 13−18 years was in the range 14.6−19.4% and 10.3−13.0%, boys and girls, respectively,
using international definitions of childhood overweight. The prevalence of obesity among children aged 7−12
years was in the range 5.5−13.1% and 3.6−6.4%, in boys and girls, respectively. The prevalence of obesity among
adolescents aged 13−18 years was in the range3.4−5.0% and 2.0−2.6%, boys and girls, respectively.
CONCLUSIONS. The estimates of overweight and obesity prevalence varied substantially by age group, gender
and the definition used. Comparing to the European countries, Poland had medium to high level of childhood and
youth overweight and obesity prevalence. High prevalence of overweight and obesity among Polish children and
adolescents requires implementation of public health approach to the problem.
Key words: children, adolescents, overweight, obesity, definition
STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy było oszacowanie częstości występowania nadwagi i otyłości wśród polskich dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na podstawie danych z populacyjnej, losowej próby badanej.
MATERIAŁ I METODY. Badanie przeprowadzono w latach 2007-2009 w losowej, reprezentatywnej próbie
badanej 17 427 dzieci i młodzieży w 416 szkołach we wszystkich regionach Polski. Wykonano pomiary masy
i wysokości ciała oraz obliczono wskaźnik masy ciała. Częstość występowania nadwagi i otyłości wyznaczono
stosując trzy definicje nadwagi i otyłości w wieku dziecięcym: Centers for Disease Control, International Obesity Task Force oraz Światowej Organizacji Zdrowia.
WYNIKI. W zależności od zastosowanej definicji częstość występowania nadmiernej masy ciała wynosiła wśród
dzieci w wieku 7-12 lat 21,7−30,4% oraz 18,4−23,2%, odpowiednio w przypadku chłopców i dziewcząt. Wśród
nastolatków w wieku 13-18 lat, częstość nadwagi i otyłości wynosiła 14,6−19,4% oraz 10,3−13,0%, odpowiednio
w przypadku chłopców i dziewcząt. Częstość występowania otyłości w grupie wieku 7−12 wynosiła 5,5−13,1%
oraz 3,6−6,4%, odpowiednio w przypadku chłopców i dziewcząt. Częstość występowania otyłości wśród nastolatków w wieku 13−18 lat wynosiła 3,4−5,0% oraz 2,0−2,6%, odpowiednio w przypadku chłopców i dziewcząt.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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WNIOSKI. Oszacowanie częstości nadwagi i otyłości różniło się istotnie między grupami wieku, płcią oraz
zastosowanymi definicjami. W porównaniu z krajami europejskimi Polska należy do grupy krajów o średnim
do wysokiego nasileniu występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i nastolatków. Wysoka częstość nadwagi
i otyłości wśród polskich dzieci i nastolatków wymaga wdrożenia podejścia zdrowia publicznego do problemu.
Słowa kluczowe: dzieci, nastolatki, nadwaga, otyłość, definicja

INTRODUCTION

WSTĘP

In Poland, similarly to other countries, childhood
obesity is a significant public health problem (1). However, published data reporting overweight and obesity
prevalence in children and adolescents from Poland
are less-than-complete. The reported investigations
were restricted to fairly narrow age bands, such as:
7−9 year olds, 13 years of age, 13−15 year olds (2−4),
or much of the research was conducted in large cities (1, 5−8) and selected regions (4, 9), thus limiting
national representativeness. The most up-to-date, nationally representative estimates of the prevalence of
overweight and obesity among school-aged children
and adolescents were reported by Kułaga et al. (10).
Monitoring levels and trends over time of childhood overweight and obesity rates requires uniformity
in terms of overweight/obesity definitions used. The
International Obesity Task Force (IOTF) body mass
index (BMI) cut-off points (11) seem to be most frequently used to classify children and adolescents in
Poland as overweight or obese, but also local BMI
85th and 95th, or 90th and 97th percentiles (1, 8), and the
World Health Organization (WHO) 2007 BMI reference (12) are used (13−15), which may limit the possibility of comparisons (15). In addition to the IOTF
and the WHO childhood overweight and obesity definitions, reference BMI curves produced by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (16)
constitute yet another, internationally-used, set of BMI
cut-offs to assess excess weight among children and
adolescents. It is important to compare overweight and
obesity prevalence according to these definitions because international comparisons may contribute to the
insight into the determinants of obesity.
The aim of this paper was to estimate overweight
and obesity prevalence among Polish children and adolescents aged 7−18 years with the use of international definitions. A secondary objective was to compare
the results with the available data on the prevalence
of overweight and obesity among children in Poland.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, otyłość dziecięca jest znaczącym problemem zdrowia
publicznego (1). Niemniej jednak opublikowane dane
dotyczące częstości występowania nadwagi i otyłości
wśród polskich dzieci i młodzieży nie są pełne. Raportowane badania były ograniczone do wąskich grup
wiekowych jak: 7−9 lat, 13 lat, 13−15 lat (2−4), wiele
badań przeprowadzono w dużych miastach (1, 5−8)
oraz wybranych regionach (4, 9), co ogranicza krajową
reprezentatywność. Najbardziej aktualne, reprezentatywne dla populacji polskiej oszacowanie częstości
występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i nastolatków w wieku szkolnym zostało opublikowane przez
Kułagę i wsp. (10).
Monitorowanie nasilenia oraz trendów w czasie
częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci wymaga stosowania jednolitych definicji nadwagi
i otyłości. W Polsce, w klasyfikacji dzieci pod kątem
nadwagi i otyłości, najczęściej stosowane wydają się
być punkty odcięcia wskaźnika masy ciała (BMI) zaproponowane przez International Obesity Task Force
(IOTF) (11). Krajowe wartości 85 i 95 lub 90 i 97 centyla BMI (1, 8), a także układ referencyjny BMI z roku
2007 Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (12)
są również stosowane (13−15), co może ograniczać
możliwości porównań (15). Oprócz definicji nadwagi
i otyłości w wieku dziecięcym wg IOTF oraz WHO,
referencyjne centyle BMI opracowane przez Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) (16) stanowią jeszcze jeden, międzynarodowo stosowany,
zestaw punktów odcięcia BMI dla oceny nadmiernej
masy ciała dzieci i nastolatków. Jest ważne, aby porównywać częstość występowania nadwagi i otyłości
z zastosowaniem tych definicji, gdyż porównania międzynarodowe mogą przyczyniać się do lepszego zrozumienia determinantów otyłości.
Celem tego artykułu było oszacowanie częstości występowania nadwagi i otyłości wśród polskich
dzieci w wieku 7−18 lat z użyciem międzynarodowych definicji. Celem drugorzędnym było porównanie wyników z dostępnymi danymi o częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci w Polsce.
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MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The analysis was carried out using data of nationally representative health survey: the OLAF study,
being the largest available survey in Poland, which
provided measured height and weight for randomly selected school aged children and adolescents (10). Field
examinations were conducted in 416 schools between
November 2007 and November 2009. Informed consent was obtained in written form from parent of each
participating child under 18 years of age, and, in addition, all subjects over 16 years of age gave written
consent. Approval of the Children’s Memorial Health
Institute Ethics Committee to conduct the study was
obtained before the study commenced.
Sampling. Study participants were randomly selected using two-stage sampling. Primary sampling
units: schools, were sampled from a list of all school
in Poland provided by the Polish Ministry of Education. Sampling was stratified by province and in the
case of elementary and middle schools by urban/rural
area of school location, whereas in the case of secondary schools by type of school. In the second stage, all
children in the age range 7−18 years within sampled
schools, comprised the sampling frame. In this stage
students were identified by number in class list.
Height and weight measurements. Height and
weight were recorded in duplicate by trained staff.
Height was measured using a SECA 214 stadiometer.
The subject was in the standing upright position (no
shoes), with hips and shoulders perpendicular to the
central axis, heels against the footboard, knees together, arms hanging loosely at the sides, and the head in
the Frankfurt plane. Height was recorded to the nearest
millimeter; if the difference between measurements
exceeded 4 mm, a third measurement was taken. Body
weight was recorded in light underwear to the nearest
0.05 kg, using a digital medical scale (Radwag WPT
100/200, Poland). In the case of a difference between
measurements equal to or exceeding 0.3 kg, a third
measurement was taken.
Data analysis. Body mass index (BMI) was calculated as the ratio of weight in kilograms and the square
of height in meters. Age and gender specific point
estimates of the prevalence of overweight (including
obesity) and obesity were calculated together with the
95% confidence interval of the estimates according to:
1) the IOTF definition with the use of LMSGrowth
software (free download: http://www.healthforallchildren.com/?product=lmsgrowth accessed on January
2nd, 2016), 2) the CDC 85th and 95th BMI percentiles
with the use of SAS macro provided by the CDC
(free download: http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/
growthcharts/resources/sas.htm accessed on January
2nd, 2016), and 3) the WHO definitions BMI values>1
SDs and >2 SDs, respectively, from the WHO growth

Analizę przeprowadzono z użyciem danych reprezentatywnego badania OLAF, które, będąc największym dostępnym badaniem w Polsce, dostarczyło zmierzonych wartości wysokości i masy ciała wśród losowo
dobranych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (10).
Pomiary zostały wykonane w 416 szkołach w okresie
od listopada 2007 r. do listopada 2009 r. Poinformowaną
zgodę uzyskano w formie pisemnej od rodzica każdego
uczestnika w wieku poniżej 18 lat. Dodatkowo, w przypadku młodzieży od wieku 16 lat, pobierano pisemną
zgodę na udział w badaniu od uczestnika badania. Aprobatę Komisji Bioetycznej przy Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” na przeprowadzenie badania
uzyskano przed jego rozpoczęciem.
Dobór losowy. Uczestnicy badania zostali losowo
dobrani w schemacie losowania dwustopniowego. Jednostki losowania pierwszego stopnia – szkoły, zostały
wylosowane z operatu wszystkich szkół w Polsce, otrzymanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przed losowaniem szkoły zostały powarstwowane, przy czym
w odniesieniu do szkół podstawowych i gimnazjów warstwami były województwa oraz obszary: miejski i wiejski, zaś w przypadku szkół ponadgimnazjalnych województwa i poszczególne typy szkół. W drugim stopniu
operat losowania stanowili uczniowie w wieku 7-18 lat
w wylosowanej szkole, którzy na etapie losowania byli
identyfikowani jako numery w dzienniku klasowym.
Pomiary wysokości i masy ciała. Przeszkolony
personel wykonywał dwukrotnie pomiary wysokości
i masy ciała. Wysokość ciała mierzono stadiometrem
SECA 214. Osoba badana przyjmowała pozycję stojącą (bez butów), wyprostowaną, biodra i ramiona
były ustawione prostopadle do osi pionowej, pięty
były oparte o tylny ogranicznik stadiometru, kolana
złączone, ramiona zwisające luźno po bokach ciała,
a głowa była ustawiona w płaszczyźnie Frankfurckiej.
Pomiar wykonywano z dokładnością do 1 mm. Jeżeli
różnica między pierwszym a drugim pomiarem była
większa niż 4 mm, wykonywano trzeci pomiar. Masa
ciała była mierzona w lekkiej bieliźnie, z dokładnością
do 0,05 kg, za pomocą wagi medycznej Radwag WPT
100/200. W przypadku, gdy różnica między pomiarami
była większa niż 0,3 kg, wykonywano trzeci pomiar.
Analiza danych. BMI wyliczano jako iloczyn masy
ciała w kg i kwadratu wysokości w metrach. Oszacowano
częstość nadwagi (włączając w to otyłość) oraz otyłości
dla wieku i płci oraz wyznaczono 95% przedziały ufności
częstości według: 1) definicji IOTF, posługując się oprogramowaniem LMSGrowth (oprogramowanie dostępne
nieodpłatnie: http://www.healthforallchildren.com/?product=lmsgrowth dostęp 2 stycznia 2016 r.), 2) wg CDC
≥85 centyla rozkładu BMI (nadwaga i otyłość) oraz ≥95
centyla BMI (otyłość), z użyciem macro programu SAS,
dostępnego ze strony internetowej CDC (oprogramowa643
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reference median for children aged 5 to 19 years (12),
with the use of SAS macros provided by the WHO
(free downloads: http://www.who.int/childgrowth/
software/en/; http://www.who.int/growthref/tools/en/
accessed on January 2nd, 2016).
Exact ages were used to calculate BMI categories
according to the IOTF cut-points, BMI percentiles for
the CDC growth reference and BMI z-scores for the
WHO standard and reference. Calculations and analyses apart from categorizing overweight and obesity
according to the IOTF cut-offs were conducted with
SAS 9.3 for Windows.

nie dostępne nieodpłatnie: http://www.cdc.gov/nccdphp/
dnpao/growthcharts/resources/sas.htm dostęp 2 stycznia
2016 r.), 3) układu referencyjnego WHO, wartości BMI
>1 SDs i >2 SDs, odpowiednio dla nadwagi i otyłości, powyżej mediany dla wieku 5-19 lat (12), z użyciem macro
programu SAS dostępnego ze strony internetowej WHO
(oprogramowanie dostępne nieodpłatnie: http://www.
who.int/childgrowth/software/en/; http://www.who.int/
growthref/tools/en/ dostęp 2 stycznia 2016 r.).
Do wyznaczenia kategorii BMI wg punktów odcięcia IOTF oraz centyli BMI wg CDC i z-score BMI wg
WHO użyto wieku obliczonego z różnicy między datą
pomiaru a datą urodzenia. Obliczenia, z wyjątkiem wyznaczenia kategorii nadwagi i otyłości wg IOTF, zostały
wykonane z użyciem pakietu statystycznego SAS 9.3.

RESULTS

WYNIKI

There were 24 814 pupils drawn in and invited to
take part in the study, of whom 17 573 children and
adolescents (8 396 boys) consented and were enrolled
(response rate 0.71). Sampling was conducted in all
sixteen administrative regions of Poland. The distribution of the sample among provinces followed national proportions (17) and 40% percent of study subjects
were attending elementary or middle schools located in
rural areas, which confirms regional representativeness
of the sample (18). The distribution of demographic
and social variables in the sample was relatively close
to available national statistics for mothers’ education
(18% higher education, 38% secondary education,
44% under secondary education), parenthood (13%
single) (18), source of family income (58% employment) (19).
Among the 17 573 participants, 123 did not fulfill
the age criteria (≥6.5 and <18.5 years). Seven women in the sample were pregnant and their data on BMI
were excluded from the analysis. There were missing
or invalid data on height, weight or date of birth in the
case of 16 subjects. In total, data on BMI were available for 17 427 children and adolescents aged 7−18
years (8 327 boys). Characteristics of the study sample is given in Table I. Prevalence rates of overweight
including obesity and obesity according to the IOTF,
CDC and WHO cut-offs by age for boys and girls are
reported in Tables II and III, respectively. Overall, the
overweight including obesity and obesity rates were
higher among boys than among girls. The WHO cutpoints yielded highest overweight including obesity
and obesity prevalence estimates, and the IOTF cutpoints, the lowest.

Do badania wylosowano i zaproszono 24 814
uczniów, spośród których 17 573 (8 396 chłopców) wyraziło zgodę na udział i zostało włączonych
(zgłaszalność 0,71). Losowanie przeprowadzono we
wszystkich szesnastu województwach Polski. Rozkład
próby między województwami oddawał proporcje krajowe (17), a 40% uczestników projektu uczęszczało do
szkół podstawowych i gimnazjów na obszarach wiejskich, co potwierdza regionalną reprezentatywność
próby (18). Rozkład zmiennych społeczno-demograficznych w próbie był relatywnie bliski krajowym statystykom dla wykształcenia matki (18% wyższe, 38%
średnie, 44% poniżej średniego), rodzicielstwa (13%
samotne rodzicielstwo) (18), źródła dochodu rodziny
(58% zatrudnienie) (19).
Wśród 17 573 uczestników, 123 nie spełniało
kryterium wieku w zakresie 7-18 lat. Siedem kobiet
w próbie badanej było w ciąży i ich dane odnośnie BMI
zostały wyłączone z analizy. Brakowało lub były nieczytelne dane dotyczące pomiaru wysokości lub masy
ciała lub daty urodzenia w przypadku 16 uczestników.
Dane dotyczące BMI były dostępne od 17 427 dzieci
i młodzieży w wieku 7−18 lat (8 327 chłopców). Charakterystykę próby badanej podaje tabela I. Częstość
występowania nadwagi włączając otyłość oraz otyłości zgodnie z definicjami IOTF, CDC oraz WHO wg
wieku chłopców i dziewcząt podano w tabelach II i III,
odpowiednio. Ogólnie częstość nadwagi i otyłości była
wyższa wśród chłopców w porównaniu z dziewczętami. Częstość nadwagi włączając otyłość oraz otyłości
była najwyższa przy zastosowaniu w badaniu definicji
WHO, a najniższa dla punktów odcięcia IOTF.
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Fig. 1. Rates of overweight and obesity according to gender and age group using three definitions of overweight and obesity;
LCL and UCL, the lower and upper bounds of a 95% confidence interval, respectively.
Ryc. 1. Częstość nadwagi i otyłości wg płci i grup wieku przy zastosowaniu trzech definicji nadwagi i otyłości; LCL i UCL,
odpowiednio: dolna i górna granica 95% przedziału ufności.

Fig. 2. Rates of obesity according to gender and age group using three definitions of obesity; LCL and UCL, the lower and
upper bounds of a 95% confidence interval, respectively.
Ryc. 2. Częstość otyłości wg płci i grup wieku przy zastosowaniu trzech definicji nadwagi i otyłości;LCL i UCL, odpowiednio:
dolna i górna granica 95% przedziału ufności.
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Fig. 3. Comparison of the estimates of overweight including obesity prevalence: the OLAF study 2007-2009 (empty circles)
and the HBSC study 2013-2014 (filled circles).
Ryc. 3. Porównanie oszacowania częstości występowania nadwagi i otyłości: próba badania OLAF 2007-2009
(niewypełniony znacznik) i badania HBSC 2013-2014 (wypełniony znacznik).
Table I. Characteristics of study sample
Tabela I. Charakterystyka badanej próby
boys
Variable

N

girls

Mean

SD

N

Mean

SD

Age (years)

8327

12.8

3.47

9100

13.2

3.48

Height (cm)

8327

156.9

19.58

9100

153.1

15.02

Weight (kg)

8327

49.5

18.54

9100

46.2

14.39

BMI (kg/m )

8327

19.3

3.73

9100

19.2

3.51

BMI SDS CDC
BMI SDS WHO

8327
8327

0.04
0.20

1.10
1.24

9100
9100

-0.06
0.01

0.99
1.07

2

N-number of observations; SD-standard deviation;
SDS-standard deviation score (z-score);
CDC-Centres for Disease Control; WHO-World Health Organization

Table II. Prevalence (95% CI of rate) of overweight (including obesity) and obesity among Polish boys aged 7−18 years
Tabela II. Częstość występowania (95% przedział ufności dla częstości) nadwagi (z otyłością) i otyłości wśród polskich
chłopców w wieku 7-18 lat
Age
(years)

N

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
total

456
731
742
659
673
642
647
676
734
700
813
854
8 327

IOTF

CDC

WHO

Overweight (%)

Obesity (%)*

Overweight (%)

Obesity (%)

Overweight (%)

Obesity (%)

19.5 (15.98−23.46)
21.5 (18.55−24.63)
21.8 (18.91−24.98)
22.9 (19.76−26.32)
21.0 (17.93−24.22)
22.6 (19.41−26.02)
19.3 (16.35−22.58)
14.2 (11.66−17.06)
16.2 (13.62−19.08)
13.7 (11.25−16.49)
15.9 (13.42−18.56)
17.8 (15.29−20.53)
18.8 (17.92−19.61)

5.3 (3.40−7.73)
5.9 (4.29−7.84)
5.3 (3.76−7.12)
6.2 (4.50−8.35)
4.3 (2.90−6.13)
5.8 (4.09−7.86)
4.5 (3.02−6.37)
3.4 (2.17−5.06)
3.1 (2.00−4.66)
2.3 (1.31−3.69)
3.0 (1.90−4.36)
3.9 (2.67−5.38)
4.3 (3.91−4.79)

22.6 (18.83−26.71)
24.8 (21.67−28.06)
25.6 (22.50−28.91)
26.0 (22.64−29.47)
23.9 (20.75−27.33)
23.8 (20.58−27.32)
19.9 (16.93−23.23)
14.2 (11.66−17.06)
15.0 (12.48−17.78)
12.1 (9.82−14.79)
13.8 (11.48−16.34)
13.2 (11.03−15.69)
19.3 (18.42−20.13)

11.2 (8.44−14.44)
11.2 (9.02−13.73)
12.3 (9.99−14.84)
11.7 (9.33−14.39)
8.6 (6.61−11.00)
10.3 (8.04−12.89)
7.7 (5.79−10.06)
4.6 (3.14−6.45)
5.6 (4.04−7.50)
3.3 (2.09−4.89)
4.7 (3.33−6.36)
4.8 (3.47−6.46)
7.8 (7.23−8.39)

27.6 (23.57−31.98)
27.8 (24.55−31.17)
30.9 (27.55−34.32)
33.8 (30.23−37.59)
31.7 (28.15−35.31)
30.2 (26.69−33.93)
28.4 (24.99−32.09)
18.8 (15.91−21.94)
19.5 (16.68−22.54)
15.6 (12.96−18.47)
17.7 (15.15−20.51)
17.8 (15.29−20.53)
24.6 (23.66−25.52)

11.4 (8.63−14.68)
13.5 (11.15−16.24)
14.7 (12.22−17.44)
15.2 (12.52−18.14)
10.4 (8.20−12.96)
12.5 (10.01−15.27)
8.5 (6.47−10.92)
5.2 (3.63−7.13)
5.2 (3.69−7.04)
3.0 (1.87−4.55)
4.3 (3.02−5.94)
4.2 (2.97−5.79)
8.8 (8.17−9.39)

CI, confidence interval
*Estimates of obesity prevalence for boys aged 7–18 years, based on IOTF cut-points previously published: Kułaga
Z, Litwin M, Tkaczyk M et al. Polish 2010 growth references for school-aged children and adolescents. Eur J Pediatr
2011;170:599–609 (10).
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There were significant differences in overweight
and obesity rate depending on gender, age group and
applied definition (Tab. II and III). In elementary
school boys and girls (aged 7−12 years) overweight
including obesity estimates obtained with the use of
three definitions were significantly higher (non-overlaping confidence intervals) compared to adolescents
aged 13−18 years (Fig. 1). In both sexes the estimates
of obesity prevalence were significantly lower in adolescence compared to the elementary school children
(Fig. 2). High rates of overweight and obesity in middle childhood declined in young teens. The greatest
drop in overweight and obesity rates, was between age
11 and 12 years, and 13 and 14 years, in the case of
girls and boys, respectively (Tab. II and III), that is,
at the age of peak height velocity. It is of note, that
this decline in overweight and obesity prevalence was
greater among boys than girls. Irrespective of definition used, the prevalence of obesity among girls aged
13−18 years was almost 50% lower (2–2.6%) than
among boys (3.4–5.1%). Similarly, the prevalence of
overweight and obesity together, in the age group 13–
18 years, was 10.3–13% among girls, and 14.6–19.4%
among boys. Moreover, in the case of girls aged above
12 years, the prevalence of overweight and obesity was
sustained at lower levels and even further declined with
age. In contrast, among boys in age above 13 years,
the prevalence of obesity slightly increased with age.
The prevalence of overweight including obesity among
children aged 7 and 9 years from the OLAF study was
greater in the range from 2.4 to 13.3% compared to
the children from the 2001 national sample (2) and
confidence intervals of rate estimate were non-overlapping in the case of children aged 9 years. In the age
range 13−15 years, the overweight and obesity rates
were similar in comparison of the OLAF study sample (14.9%) to the sample from five regions in 2005
(14.4%) (4). In the case of adolescents aged 13 years,
the overweight and obesity prevalence according to the
WHO definition was greater (3.9% and 1.8%, boys and
girls, respectively), in comparison of the OLAF study
sample to the sample from 2008 (15). The overweight
and obesity rates were 6.5−16% greater in the OLAF
study national sample of 7−18 year olds boys in comparison to the sample from East Poland (9), but the difference in the case of girls was lower (-3.8−8.3%). The
overweight and obesity prevalence among boys from
Cracow (5) and Warsaw (8), Poland’s largest cities,
was higher compared to the national sample: 7.4% and
7.3% in the case of Cracow boys aged 6-13 years and
Warsaw boys aged 10-17.9 years, respectively, whereas in the sample of children and adolescents from Lodz
(third largest city in Poland) rates were lower compared
to the national sample, -1.8% and -3.4% in the case of
boys and girls respectively (6). In the comparison of
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Występowały znaczące różnice w częstości nadwagi i otyłości wg płci, grupy wieku i zastosowanej
definicji (Tab. II i III). Wśród uczniów szkół podstawowych (w wieku 7−12 lat) oszacowania częstości nadwagi z uwzględnieniem otyłości wyznaczone
z zastosowaniem trzech definicji były istotnie wyższe
(rozłączne przedziały ufności) w porównaniu do nastolatków w wieku 13−18 lat (Ryc. 1). U obu płci oszacowania częstości otyłości były istotnie niższe wśród
nastolatków w porównaniu do uczniów szkół podstawowych (Ryc. 2).
Wysoka częstość nadwagi i otyłości w wieku dziecięcym uległa zmniejszeniu w wieku dojrzewania.
Największy spadek częstości nadwagi i otyłości występował między wiekiem 11 a 12 lat w grupie dziewcząt i wiekiem 13 a 14 lat w grupie chłopców (Tab.
II i III), tj. w wieku szczytowego przyrostu wzrostu.
Należy zwrócić uwagę, iż spadek częstości nadwagi i otyłości był większy u chłopców w porównaniu
z dziewczętami.
Wśród dziewcząt w wieku 13-18 lat, niezależnie od zastosowanej definicji, częstość występowania otyłości była
niższa o prawie połowę (2–2,6%) w porównaniu z chłopcami (3,4–5,1%). Podobnie, częstość nadwagi i otyłości razem w grupie wieku 13–18 lat, wynosiła 10,3–13% wśród
dziewcząt i 14,6–19,4% wśród chłopców. Co więcej, w przypadku dziewcząt w wieku powyżej 12 lat częstość występowania nadwagi i otyłości utrzymywała się na niższych
poziomach, a nawet uległa obniżeniu z wiekiem. W przeciwieństwie do dziewcząt, wśród chłopców powyżej 13 lat
częstość otyłości nieznacznie zwiększyła się z wiekiem.
Częstość występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci
7-9 lat z badania OLAF była większa od 2,4% do 13,3%
w porównaniu do dzieci badanych w roku 2001 (2), a przedziały ufności częstości były rozłączne u dzieci w wieku 9
lat. W przedziale wiekowym 13−15 lat, częstość nadwagi
i otyłości w badaniu OLAF była podobna do występującej
w próbie z pięciu regionów kraju, badanej w roku 2005
(14,4%) (4). W grupie nastolatków w wieku 13 lat, częstość
występowania nadwagi i otyłości wg definicji WHO była
wyższa (3,9% i 1,8%, chłopcy i dziewczęta, odpowiednio),
w porównaniu próby badania OLAF do próby badanej
w roku 2008 (15). W porównaniu próby badania OLAF
z próbą badaną we wschodniej Polsce (9), częstość nadwagi i otyłości była 6,5−16% wyższa wśród chłopców w wieku 7−18 lat, ale różnica w grupie dziewcząt była mniejsza
(-3,8−8,3%). Częstość występowania nadwagi i otyłości
wśród chłopców z dwóch największych miast w Polsce:
Kraków (5) i Warszawa (8), była wyższa w porównaniu
do próby reprezentatywnej dla kraju o odpowiednio: 7,4%
i 7,3% w grupach chłopców krakowskich w wieku 6-13 lat
i warszawskich w wieku 10-17,9 lat, podczas gdy w próbie
dzieci i młodzieży z Łodzi częstość nadwagi i otyłości była
niższa w porównaniu do próby reprezentatywnej dla kraju odpowiednio: -1,8% oraz -3,4% w grupach chłopców
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the OLAF study with recent HEALTH BEHAVIOUR
IN SCHOOL-AGED CHILDREN (HBSC 2014) study
results (20), it can be observed that between 2007-2009
and 2013-2014 overweight prevalence among boys
aged 11, 13, and 15 years did not change substantially, whereas among girls decreased from 12.7-19.7% to
6.3-15.1% over the 5 to 7 years span (Fig. 3).

i dziewcząt (6). Porównując wyniki badania OLAF oraz
ostatniego badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej (HBSC 2014) (20), można zaobserwować,
że pomiędzy 2007-2009 i 2013-2014 częstość występowania nadwagi u chłopców wieku 11, 13, 15 lat zasadniczo
nie zmieniła się, natomiast wśród dziewcząt na przestrzeni
5-7 lat zmniejszyła się z 12,7-19,7% to 6,3-15,1% (ryc. 3).

Table III. Prevalence (95% CI of rate) of overweight (including obesity) and obesity among Polish girls aged 7−18 years
Tabela III. Częstość występowania (95% przedział ufności dla częstości) nadwagi (z otyłością) i otyłości wśród polskich
dziewcząt w wieku 7-18 lat
IOTF

CDC

WHO

Age
(years)
7
8
9
10
11
12
13

N

Overweight (%)

Obesity (%)*

Overweight (%)

Obesity (%)

Overweight (%)

Obesity (%)

392
702
705
754
685
642
659

17.6 (13.96−21.74)
17.8 (15.05−20.84)
20.4 (17.51−23.59)
19.6 (16.85−22.65)
19.7 (16.79−22.89)
14.6 (12.00−17.62)
14.1 (11.54−17.01)

4.6 (2.74−7.16)
4.6 (3.14−6.37)
3.6 (2.31−5.19)
3.1 (1.94−4.54)
3.5 (2.26−5.17)
2.5 (1.43−4.02)
2.7 (1.63−4.28)

19.4 (15.59−23.65)
18.4 (15.58−21.44)
20.4 (17.51−23.59)
19.2 (16.48−22.23)
19.3 (16.38−22.43)
14.6 (12.00−17.62)
14.6 (11.96−17.50)

7.1 (4.80−10.16)
7.3 (5.46−9.44)
6.7 (4.94−8.77)
5.3 (3.82−7.15)
5.8 (4.20−7.87)
4.2 (2.79−6.06)
3.8 (2.47−5.55)

21.7 (17.70−26.10)
22.8 (19.74−26.08)
26.1 (22.89−29.51)
24.7 (21.63−27.91)
23.7 (20.51−27.01)
19.3 (16.33−22.58)
18.2 (15.33−21.37)

5.9 (3.76−8.67)
7.7 (5.83−9.92)
7.2 (5.43−9.40)
6.1 (4.50−8.05)
7.0 (5.21−9.18)
4.4 (2.92−6.24)
4.0 (2.59−5.73)

14
15
16
17
18
total

775
730
831
1 073
1 152
9 100

13.0 (10.74−15.61)
12.7 (10.41−15.38)
9.4 (7.49−11.58)
10.8 (9.02−12.82)
9.4 (7.75−11.21)
14.3 (13.62−15.07)

1.7 (0.90−2.85)
2.7 (1.68−4.20)
1.2 (0.58−2.20)
1.8 (1.07−2.75)
2.2 (1.41−3.19)
2.7 (2.35−3.02)

13.0 (10.74−15.61)
12.5 (10.16−15.08)
8.5 (6.73−10.66)
9.0 (7.31−10.82)
7.4 (5.94−9.04)
13.9 (13.14−14.57)

3.1 (1.99−4.57)
4.4 (3.02−6.13)
1.2 (0.50−2.20)
1.7 (1.00−2.64)
2.2 (1.41−3.19)
4.0 (3.64−4.46)

15.6 (13.13−18.36)
14.4 (11.92−17.14)
10.7 (8.69−13.01)
11.7 (9.88−13.82)
10.2 (8.47−12.05)
17.4 (16.58−18.15)

2.8 (1.79−4.27)
4.1 (2.79−5.81)
1.2 (0.58−2.20)
1.9 (1.14−2.86)
2.4 (1.62−3.49)
4.2 (3.84−4.68)

CI, confidence interval
*Estimates of obesity prevalence for girls aged 7–18 years, based on IOTF cut-points previously published: Kułaga
Z, Litwin M, Tkaczyk M et al. Polish 2010 growth references for school-aged children and adolescents. Eur J Pediatr
2011;170:599–609 (10).

DISCUSSION

DYSKUSJA

For the first time, estimates of the prevalence of overweight and obesity together with the 95% confidence interval of the estimates, based on data from a nationally
representative samples of Polish children and adolescents
aged 7−18 years, were presented. Confidence intervals enable to estimate the precision of the calculated overweight
and obesity rates and to check for statistical significance of
differences in rates. In the OLAF study sample sizes were
large enough to allow overweight and obesity prevalence
estimates with fairly narrow confidence intervals not only
for grouped ages but also for single year of age categories.
From the public health perspective, monitoring temporal
trends of overweight and obesity is important because of
observed increase in prevalence worldwide. Monitoring
trends may enable evaluation of introduced policies, population programs and public health interventions aimed to
control overweight on population level. According to recently published data obesity prevalence levelled off in
children aged 6 to 11 years in the United States (21). This
finding is in line with reported in this paper decreased overweight prevalence among girls between 2007-2009 and
2013-2014, however drawing conclusions from this observation is limited by the fact that height and weight were

Przedstawiamy, po raz pierwszy, oszacowania częstości występowania nadwagi (w tym otyłości) i otyłości wraz z 95% przedziałami ufności częstości, bazujące na danych z próby losowej, reprezentatywnej
dla polskich dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Prezentacja przedziałów ufności pozwala na oszacowanie
precyzji wyznaczenia częstości występowania nadwagi i otyłości oraz pozwala na zbadanie istotności statystycznej różnic częstości. Liczebność próby badania
OLAF była na tyle duża, że pozwoliła na oszacowanie
częstości nadwagi i otyłości ze stosunkowo wąskimi
przedziałami ufności nie tylko dla grup wieku, ale też
dla jednorocznych kategorii wieku.
W perspektywie zdrowia publicznego monitorowanie trendu czasowego nadwagi i otyłości jest istotne
ze względu na obserwowane na świecie zwiększenie
częstości występowania nadmiernej masy ciała. Monitorowanie trendów umożliwia ocenę skuteczności
wprowadzanych polityk, programów populacyjnych
i interwencji zdrowia publicznego, mających na celu
kontrolę nadwagi na poziomie populacyjnym. Według ostatnio opublikowanych danych częstość występowania otyłości spadła wśród dzieci w wieku 6-11
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self-reported in the HBSC study. It should be taken into
consideration that self-reported BMI and associated BMI
category tend to be underestimated (22). Reporting confidence intervals of the rate is necessary for the assessment of
significance of the differences in rates. Unfortunately only
one Polish study cited in this paper provide confidence intervals childhood overweight rates (2).
In both sexes, irrespective of diagnostic criteria, overweight and obesity prevalence was high in middle childhood until puberty and then declined. A similar pattern
of association between age of preschool and school-aged
children and the prevalence of combined overweight/
obesity, calculated with the use of the IOTF cut-offs,
was reported from Australia and Basque Country (23,
24). The lower prevalence of overweight and obesity
among girls in age above 13 years is similar to findings
from other European (8) but not North American countries (25, 26). It may be caused by different cultural and
ethnic influences. Similarly, in recent analysis of secular
trends in overweight and obesity prevalence in Croatia,
it was found that prevalence of overweight and obesity
declined among adolescent girls but not boys. This difference may be caused by impact of changing cultural
factors more important in girls living in westernized
countries (27). The inconsistencies in the prevalence of
overweight and obesity discussed here are attributable
not only to the sexual dimorphism of fat distribution and
physical activity patterns, but also to the characteristics of
the growth references used to determine overweight and
obesity. In the European Union Poland ranks on similar
level as Belgium, Netherlands, Slovakia, Sweden with regard to the overweight prevalence (28). While frequency
of overweight and obesity in the United Kingdom, Portugal, Spain, Slovenia, Italy, Greece and Malta is higher
than in Poland. In the Czech Republic, Latvia, Lithuania
and Estonia the lower rates of overweight were estimated
in comparison with appropriate age groups from Poland.
Our finding that different diagnostic criteria gave
significantly different prevalence of excess weight are
in line with other researchers’ results (26). The medical consequences of overweight and obesity are well
known. Based on health risks caused by excessive BMI,
universal cut-off values for overweight and obesity
were defined for adults. In childhood and adolescence
it is widely accepted to use BMI as a proxy measure of
adiposity and BMI distribution in reference population
to assess nutritional status. Among used, for the purpose
of this paper, childhood overweight and obesity definitions, not only reference populations differ, but also
overweight and obesity cut-off points system, being:
+1 / +2 SDS (WHO definition), or 85th / 95th percentile
(CDC definition), or centile passing through BMI 25 /
30 kg/m2 at age 18 years (the IOTF definition). In general the WHO sex and age specific overweight cut-offs
are lowest compared to the CDC and IOTF, which is the
reason for higher prevalence of overweight and obesity
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lat w Stanach Zjednoczonych (21). Wynik ten jest to
zgodny z raportowanym w tej pracy spadkiem częstości występowania nadwagi wśród dziewcząt pomiędzy
2007-2009 a 2013-2014, jednakże wyciąganie wniosków z tej obserwacji ograniczone jest przez fakt, że
wysokość ciała i masa ciała w badaniu HBSC była deklarowana przez uczestników. Należy wziąć pod uwagę, że samodzielnie deklarowane BMI i kategorie powiązane z BMI wykazują tendencje do zaniżania (22).
Raportowanie przedziałów ufności częstości jest
niezbędne dla oceny istotności różnic częstości. Niestety z dotychczas opublikowanych tylko jeden artykuł podaje przedziały ufności częstości nadwagi wśród dzieci
w Polsce (2). U obu płci, niezależnie od kryteriów diagnostycznych, częstość nadwagi i otyłości była wyższa w wieku dziecięcym aż do pokwitania, a następnie
uległa obniżeniu. Podobny wzorzec związku częstości
nadwagi i otyłości z wiekiem (nadwaga i otyłość wg definicji IOTF) został opublikowany przez badaczy z Australii i Kraju Basków (23, 24). Niższa częstość nadwagi
i otyłości wśród dziewcząt w wieku powyżej 13 lat jest
podobna do występującej w innych krajach Europy (8),
ale nie Ameryki Północnej (25, 26). Może to być spowodowane różnicami kulturowymi i etnicznymi. Podobnie,
w ostatnio ogłoszonym wyniku analizy sekularnej tendencji występowania nadwagi i otyłości w Chorwacji,
stwierdzono zmniejszenie częstości nadwagi i otyłości
wśród nastoletnich dziewcząt, ale nie wśród chłopców.
Ta różnica może być zależna, w przypadku dziewcząt,
od większego oddziaływania zmieniających się czynników kulturowych w krajach transformacji w kręgu cywilizacji zachodniej (27).
Dyskutowane różnice częstości występowania
nadwagi i otyłości są związane nie tylko z płciowym
dymorfizmem dystrybucji tkanki tłuszczowej oraz podejmowaniem aktywności fizycznej, ale też charakterystyką zastosowanych dla wyznaczenia kategorii nadwagi i otyłości układów referencyjnych wzrastania.
W krajach Unii Europejskiej, częstość nadwagi w Polsce jest na podobnym poziomie jak w Belgii, Holandii,
Słowacji, Szwecji (28). W Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Słowenii, Włoszech, Grecji i Malcie
częstość występowania nadwagi jest wyższa w porównaniu z Polską, natomiast w Czechach, Łotwie, Litwie,
Estonii – niższa, w porównywalnych grupach wieku.
Nasze doniesienie, że różne kryteria diagnostyczne
skutkują w istotnych różnicach częstości nadmiernej
masy ciała, jest zgodne z obserwacjami innych badaczy (26). Medyczne konsekwencje nadwagi i otyłości
są dobrze poznane. Na podstawie zidentyfikowanych
czynników ryzyka zdrowotnego są ustalone uniwersalne wartości BMI definiujące nadwagę i otyłość wśród
dorosłych. Dla okresu dzieciństwa i dojrzewania jest
powszechnie przyjęte używanie BMI jako pośredniej
miary otyłości i dystrybucji BMI w populacji referencyjnej do oceny stanu odżywienia. Wśród używanych,
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estimated with the use of the WHO definition. However,
it is not known what cut-off value or what definition of
overweight and obesity will better indicate health risks
in childhood and adolescence.
In summary, we found that prevalence of overweight and obesity in children aged 7 to 18 years living
in Poland was 18.8−24.6% in boys and 14.3−17.4% in
girls, according to definition used. Prevalence of obesity was in the range 4.3−8.8% in the case of boys and
2.7−4.2% in the case of girls.
CONCLUSIONS
The paper provides population based estimates of
school-aged children and adolescents, overweight and
obesity rates together with 95% CI, which may serve
for future comparisons with other countries and rate
changes over time.
Overweight including obesity and obesity prevalence where higher among children up to age 12 years
compared to adolescents older than 12 years of age and
among boys compared to girls.
The use of different definitions of childhood overweight and obesity yield different estimates of the rate
which may lead to over- or under-diagnosis of the
overweight and obesity.
Research is needed to analyze health risks such as
elevated blood pressure and/or insulin resistance in relation to definitions of overweight and obesity.
High prevalence of overweight and obesity among
Polish school-aged children and adolescents requires
implementation of public health approach to the problem: surveillance→risk and protective factors identification→intervention development and evaluation→scaling up effective policy&programmes on national
level.
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dla celów tej publikacji, definicji dziecięcej nadwagi
i otyłości, różnią się nie tylko populacje referencyjne, lecz także punkty odcięcia dla nadwagi i otyłości,
przyjmując wartości: +1 / +2 SDS (WHO), lub 85th
/ 95th centyl (definicja CDC), lub centyl przez który
przechodzi BMI 25 / 30 kg/m2 w wieku 18 lat (definicja IOTF). Generalnie, według WHO punkty odcięcia
dla nadwagi specyficzne dla płci i wieku są najniższe w porównaniu z CDC i IOTF, co jest powodem
wyższych częstości występowania nadwagi i otyłości
oszacowanych na podstawie definicji WHO.
Jednak nie jest wiadome, jakie wartości punktów
odcięcia BMI oraz która definicja nadwagi i otyłości
wieku dziecięcego lepiej wskazuje na ryzyko zdrowotne w tym wieku.
Podsumowując, częstość występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci polskich w wieku 7-18 lat
wynosiła: 18,8−24,6% u chłopców oraz 14,3−17,4%
u dziewcząt, wg zastosowanych definicji. Częstość
otyłości wynosiła, odpowiednio: 4,3−8,8% oraz
2,7−4,2% wśród chłopców i dziewcząt.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Artykuł przedstawia oszacowanie częstości nadwagi i otyłość dla populacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wraz z 95% przedziałami ufności częstości występowania, co może służyć porównaniom z innymi krajami i obserwacji zmiany częstości w czasie.
W grupie dzieci do 12 roku życia częstość nadwagi
(włączając w to otyłość) i częstość otyłości były wyższe w porównaniu z nastolatkami starszymi niż 12 lat
oraz wśród chłopców w porównaniu z dziewczętami.
Zastosowanie różnych definicji nadwagi i otyłości
wieku dziecięcego skutkuje w różnych częstościach
nadwagi i otyłości, co może prowadzić do nad- lub
niedorozpoznawania nadwagi i otyłości.
Konieczne są dalsze badania związku między nadwagą i otyłością a czynnikami ryzyka zdrowotnego, takimi
jak podwyższone ciśnienie krwi lub insulinooporność,
w zależności od przyjętej definicji nadwagi i otyłości.
Wysoka częstość nadwagi i otyłości wśród polskich dzieci w wieku szkolnym wymaga wdrożenia
zasad zdrowia publicznego w podejściu do problemu:
stałe monitorowanie →identyfikacja czynników ryzyka i ochronnych →opracowanie możliwych interwencji →wdrażanie efektywnych polityk i programów na
poziomie populacyjnym.
Podziękowanie: Projekt badawczy OLAF zrealizowano dzięki wsparciu przez Islandię, Lichtenstein
i Norwegię przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm
Finansowy oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, nr grantu: PL0080.

Overweight and obesity among Polish school children…

REFERENCES
1. Wang Y, Lobstein T. Worldwide trends in childhood overweight and obesity. Int J Pediatr Obes
2006;1:11-25.
2. Malecka-Tendera E, Klimek K, Matusik P, et al.;
Polish Childhood Obesity Study Group. Obesity
and overweight prevalence in Polish 7- to 9-yearold children. Obes Res 2005;13:964-968.
3. Jodkowska M, Oblacińska A, Tabak I, et al. Overweight and obesity among parents and their 13old children in Poland. Przegl Epidemiol 2011;
65:497-502.
4. Jodkowska M, Oblacinska A, Tabak I. Overweight
and obesity among adolescents in Poland: gender and regional differences. Public Health Nutr
2010;13(10A):1688-1692.
5. Bac A, Woźniacka R, Matusik S, et al. Prevalence
of overweight and obesity in children aged 6-13
years-alarming increase in obesity in Cracow, Poland. Eur J Pediatr 2012;171:245-251.
6. Ządzińska E, Rosset I, Kozieł S, et al. Frequency
of under- and overweight among children and adolescents during the economic transition in Poland.
Homo 2012;63:216-232.
7. Chrzanowska M, Koziel S, Ulijaszek SJ. Changes
in BMI and the prevalence of overweight and obesity in children and adolescents in Cracow, Poland,
1971-2000. Econ Hum Biol 2007;5:370-378.
8. Lobstein T, Baur L, Uauy R; IASO Obesity Task
Force. Obesity in children and young people: a crisis
in public health. Obes Rev 2004;5(Suppl. 1):4-104.
9. Popławska H, Dmitruk A, Wilczewski A. Changes
in body adiposity in girls and boys from the rural
areas of East Poland over a time span of 20 years.
Ann Hum Biol 2006;33:78-88.
10. Kułaga Z, Litwin M, Tkaczyk M, et al. Polish 2010
growth references for school-aged children and adolescents. Eur J Pediatr 2011;170:599–609.
11. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, et al. Establishing a standard definition for child overweight
and obesity worldwide: international survey. BMJ
2000;320:1240–1243.
12. de Onis M, Onyango AW, Borghi E, et al. Development of a WHO growth reference for school-aged
children and adolescents. Bull World Health Organ
2007;85:660-667.
13. Mazur J, Tabak I, Gajewski J, et al. Overweight
and obesity in lower-secondary school students in
relation to selected behavioural factors. Changes
in 2006-2010. Przegl Epidemiol 2012;66:503-508.
14. Tabak I, Oblacińska A, Jodkowska M, et al.
Changes in structure and socioeconomic position
of the family as determinants of overweight in
adolescents. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab
2012;18:70-75.

Nadwaga i otyłość polskich dzieci młodzieży w wieku szkolnym

15. Korzycka-Stalmach M, Mikiel-Kostyra K, Jodkowska M, et al. Self-perception of body weight
status by 13-year-olds with respect to the parents’ body mass index. Endokrynologia, Otyłość
I Zaburzenia Przemiany Materii 2012;8:53-58.
16. Kuczmarski RJ, Ogden CL, Guo SS, et al. 2000
CDC growth charts for the United States: methods
and development. Vital Health Stat 2002;11:1-190.
17. Kułaga Z, Różdżynska A, Palczewska I i wsp. Siatki
centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika masy
ciała dzieci i młodzieży w Polsce - wyniki badania
OLAF. Standardy Medyczne 2010;7:690-700.
18. Główny Urząd Statystyczny. Mały Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych;2008:115-120.
19. Employment statistics. Eurostat Statistical Yearbook
2016. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Employment_rate,_age_gr
oup_15%E2%80%9364,_2004%E2%80%9314_
(%25)_YB16.png accessed on 23rd of August 2016.
Ostatni dostęp 23 sierpnia 2016.
20. Mazur J. (red.): Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych
uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki
badań HBSC 2014. Warszawa: Instytut Matki
i Dziecka;2015:106-111.
21. Ogden CL, Carroll MD, Lawman HG, Fryar CD,
Kruszon-Moran D, Kit BK, Flegal KM. Trends
in Obesity Prevalence Among Children and Adolescents in the United States, 1988-1994 Through
2013-2014. JAMA. 2016;315:2292-9.
22. Gosse MA. How accurate is self-reported BMI?
Nutrition Bulletin 2014;39:105–114.
23. Hardy LL, King L, Espinel P, et al. NSW Schools
Physical Activity and Nutrition Survey (SPANS)
2010: Full Report. Sydney 2011: NSW Ministry
of Health. http://sydney.edu.au/medicine/public-health/prevention-research/pdf/SPANS_ShortReport_2010.pdf ostatni dostęp 12 grudnia 2015).
24. Larrañaga N, Amiano P, Arrizabalaga JJ, et al. Prevalence of obesity in 4-18-year-old population in the
Basque Country, Spain. Obes Rev 2007;8:281-287.
25. Ogden CL, Carroll MD, Kit BK, Flegal KM. Prevalence of childhood and adult obesity in the United
States, 2011-2012. JAMA. 2014;311:806–14.
26. Shields M, Tremblay MS. Canadian childhood
obesity estimates based on WHO, IOTF and CDC
cut-points. Int J Pediatr Obes 2010;5:265-73.
27. Zajc Petranović M, Tomas Z, Smolej Narančić N,
et al. A six decades long follow-up on body size
in adolescents from Zagreb, Croatia (1951-2010).
Econ Hum Biol 2014;13:155-64.
28. Dane dostępne na stronie internetowej World Obesity Federation: http://www.worldobesity.org/resources/overweight-obesity-age-category/?map=age-children ostatni dostęp: 23 grudnia 2015.
651

Public health / Zdrowie publiczne

PRZEGL EPIDEMIOL 2016;70(5): 653-663

Katarzyna Kolasa, Ewa Borek

PATIENT REGISTRIES AS A NEW QUALITY MEASUREMENT
AND METHOD OF THE ASSESSMENT OF THE TREATMENT EFFECTIVENESS
REJESTRY PACJENTÓW JAKO NOWA JAKOŚĆ I METODA
BADANIA EFEKTYWNOŚCI LECZENIA
Collegium Medicum Bydgoszcz, Fundacja MY Pacjenci
ABSTRACT
Randomized controlled trials (RCTs) are still regarded as golden standard for the assessment of efficacy and safety
of pharmaceutical products. Nevertheless, there is a growing interest into the real world data (RWD) as decision
makers more and more often require data on the effectiveness of new treatment and other real life consequences of its
implementation into the clinical pathways. In Poland, a number of challenges hinder the full utilization of RWD in the
pricing & reimbursement (P&R) processes. Among them, there are legal rules regarding data privacy and undeveloped
system of electronic medical records. It is therefore encouraging to investigate the examples of jurisdictions that have
already started the utilization of RWD in their decision making processes. In this article the examples of Sweden, Great
Britain and Holland are studied. The learnings can hopefully provide some valuable insights that will help the Polish
decision makers to meet their challenges on the way to the successful RWD’s implementation in P&R processes.
Key words: patient registries, real world data, treatment effectiveness, Polish healthcare system
STRESZCZENIE
Randomizowane badania kliniczne są złotym standardem pozyskiwania informacji na temat skuteczności i bezpieczeństwa technologii medycznych. Nie udzielają jednak odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące konsekwencji
wprowadzenia danej terapii do praktyki klinicznej. Stąd rosnąca rola real world data (RWD), które odnoszą się
do efektywności technologii medycznej i dotyczą rzeczywistych zdrowotnych, jak i ekonomicznych, skutków stosowania danego leku w określonej populacji chorych. Rejestry medyczne stanowią najbardziej popularne źródło
RWD. Na świecie wykorzystuje się je do celów sprawozdawczości, oceny jakości i efektywności funkcjonowania
opieki zdrowotnej oraz analizy bezpieczeństwa i efektywności leczenia. Doświadczenia zagraniczne wskazują, że
system opieki zdrowotnej może być lepiej zorganizowany i tańszy, jeśli w zarządzaniu nim wykorzystuje się wiedzę dostępną dzięki medycznym bazom danych. W Polsce główna barierą w ich wykorzystaniu jest restrykcyjne
prawo ochrony danych osobowych, brak rozwiniętego i powszechnego systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz Systemu Informacji Medycznej (SIM). Należy oczekiwać, iż postępujące zmiany legislacyjne
oraz zainteresowanie różnych środowisk działających w sektorze ochrony zdrowia przyczynią się do większego
wykorzystania rejestrów. Zanim jednak, rola medycznych baz danych zostanie poprawnie zdefiniowana w polskim
systemie ochrony zdrowia warto prześledzić przykłady krajów rozwiniętych, które mają już doświadczenie w wykorzystaniu rejestrów w procesach decyzyjnych dotyczących leczenia chorych.
Słowa kluczowe: rejestry pacjentów, dane rzeczywiste, efektywność leczenia, polski system ochrony zdrowia
INTRODUCTION

WSTĘP

More and more often health economics experts
discuss and address the need for collecting data concerning effects of medications in real-world clinical
practice. It is because any evidence on the effective-

W gronie ekspertów zajmujących się ekonomiką
zdrowia coraz częściej dyskutuje się o potrzebie gromadzenia danych na temat działania leku w rzeczywistych warunkach praktyki klinicznej. Dzieje się tak
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ness and safety of medications is no longer considered
by policymakers as sufficient when making decisions
concerning refunds. The acquisition of the information
on expected real changes, which occur in connection
with the introduction of a new medical technology to
clinical practice (real world data, RWD) becomes necessary (1). RWD allows for assessing real health and
economic effects of the application of a medication for
a particular patient population.
A point of departure for any considerations regarding the role of RWD in pricing & reimbursement
decision making is the understanding of limitations
and barriers related to a potential external validity
of clinical trial results. For the purpose of obtaining
a unbiased value a therapeutic effect, pharmaceutical
manufacturers collect data concerning the efficacy and
safety of a given medical technology in accordance
with strict testing protocols. There are two types of
consequences thereof. Firstly, the ideal conditions of
the observation of treatment effects blurs to a considerable extent the impact of the number of external factors
that impact the real life utilization of a given health
technology. Secondly, for the sake of the best possible internal reliability of measurements, subjects are
recruited by the predefined inclusion criteria free from
any comorbidities, which could distort the observation
of a given therapeutic effect. Thus, there are certain
limitations which hinder transferability of clinical data
to other settings.
As a result, phase three clinical trials allow for
measuring the efficacy and safety of a medication but
the evaluation of its effectiveness remains difficult.
The latter concept is the subject of discussions with
policymakers seeking optimal pricing & reimbursement decisions. The effectiveness answers the question
how the product works in real-life settings (2). It answers the question about health outcomes in a general
pool of patients and as such extends further further than
the profile adopted according to the regime of clinical
trials. Effectiveness also means the evaluation of the
effects beyond timeframes adopted in a phase three
trial. At this point, a difference needs to be underlined
between surrogates (e.g. blood pressure, cholesterol
levels) and actual end-points of a given health state
(e.g. mortality). For ethical and organisational reasons,
phase three clinical trials are conducted within limited
timeframes, therefore an answer to the question, how
a given medication impacts the course of a disease in
a long-term perspective, is incomplete. It is especially
the case with chronic disorders, which require continuous treatment.
In addition to the clinical aspect related to the examination of the effectiveness of a new pharmacotherapy, the RWD provides the answer how new medical
technologies affect the existing treatment patterns, the
654

gdyż dowody dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa
preparatu medycznego przestały być postrzegane przez
decydentów za wystarczające w podejmowaniu decyzji
refundacyjnych. Konieczne staje się pozyskanie informacji o spodziewanych rzeczywistych zmianach zachodzących w związku z wprowadzeniem nowej technologii medycznej do praktyki klinicznej (ang. real world
data, RWD) (1). RWD pozwalają na ocenę rzeczywistych zdrowotnych, jak i ekonomicznych, skutków stosowania danego leku dla określonej populacji chorych.
Punktem wyjścia do rozważań nad rolą RWD w decyzjach refundacyjnych jest wyjaśnienie ograniczeń wynikających z możliwości wykorzystania wyników badań
klinicznych. Dla uzyskania pozbawionego wszelkich potencjalnych zniekształceń obrazu efektu terapeutycznego,
producenci leków gromadzą dane na temat skuteczności
i bezpieczeństwa danej technologii medycznej według
ściśle określonych protokołów badawczych. Ma to dwojakiego rodzaju konsekwencje. Po pierwsze, stworzenie
idealnych warunków obserwacji działania leku istotnie
ogranicza wpływ określonych czynników zewnętrznych.
Tym samym nie pozwala zaobserwować jak działa lek
w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej. Po drugie
mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej wiarygodności dokonywanych pomiarów, rekrutuje się pacjentów
spełniających określone kryteria włączenia, pozbawionych tych chorób współtowarzyszących, które mogłyby
zniekształcać obserwację danego efektu terapeutycznego. Tym samym nie pozwala się oceniać działania danego
leku u pacjentów, którzy mają inny profil ryzyka niż ten
obserwowany w badaniach klinicznych.
W efekcie takich ograniczeń, badania kliniczne trzeciej fazy pozwalają dokonać pomiaru skuteczności i bezpieczeństwa leku jednocześnie nie dając możliwości oceny
jego efektywności. Właśnie to ostatnie pojęcie jest istotne
dla decydentów poszukujących optymalnej alokacji zasobów w ochronie zdrowia. Efektywność oznacza bowiem
działanie danej farmakoterapii w rzeczywistych warunkach praktyki klinicznej (2). Odnosi się do badania efektów
zdrowotnych osiąganych w populacji chorych w w danym
kraju, włączając tym samym tych, których profil chorobowy jest odmienny od tego przyjętego zgodnie z reżimem
badań klinicznych. Efektywność to także ocena działania
leku poza ramami czasowymi przyjętymi w badaniu trzeciej fazy. W tym miejscu należy podkreślić różnicę pomiędzy surogatami (np. ciśnienie krwi, poziom cholesterolu)
a faktycznymi punktami końcowymi danej jednostki chorobowej (np. śmiertelność). Z uwagi na względy etyczne
i organizacyjne, badania kliniczne trzeciej fazy są przeprowadzone w ograniczonych ramach czasowych, co nie
pozwala w pełni odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób
dany lek wpływa na przebieg choroby w długim terminie.
Dzieje się tak szczególnie w przypadku schorzeń przewlekłych, wymagających stałego leczenia.
Poza aspektem klinicznym związanym z badaniem
efektywności nowej farmakoterapii, rola RWD to rów-
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use of healthcare services, and related costs. The limitation of funds in the healthcare sector necessitates difficult choices as regards the rationalization of access to
health benefits and services.
Two basic types of RWD sources can be distinguished: retrospective and prospective. The first
group includes registries and patient records, the second group includes prospective studies. Registries are
created on the basis of data collected in the course of
a regular clinical practice with no change made to the
scope of provided health benefits and services and
their frequency (3). They usually contain results of
laboratory tests and medical services as well as other
medical services dedicated to a specified patient group.
The main advantage of registries is the provision of
the complete information concerning a real-world dayto-day clinical practice. Unlike registries, patient files
are historical records gathered in an electronic or paper
form (claims-databases). As registries are generated
on the basis of the regular observation of a patient’s
health condition, files, on the other hand, usually serve
the purpose of recording certain medical incidents for
reporting and payer settlement purposes. The main advantage of using this type of RWD is its availability
and relative low acquisition cost. Owing to the fact that
it usually covers a considerable patient population, it
allows for drawing conclusions at a satisfactory statistical significance level. The primary challenge is to
define the quality of information to be collected, which
is a difficult task at the beginning of a trial, and any
potential gaps in the data (4).
As opposed to retrospective sources, a prospective
study consists in collecting data according to protocols
defined in advance from the top down. Such study is
also called a pragmatic, practical, naturalistic or, last
but not least, four phase trial. It addresses the given
research questions defined in advance from the top
down. The collection of RWD in a prospective study
poses additional questions concerning the choice of
a proper comparator, research questionnaires or endpoints, etc. Unlike registries, a prospective study requires not only considerable funds but also time for
the recruitment of subjects and the implementation
of research. There are two types of RWD acquired
through a prospective study: cross-sectional data and
longitudinal data (5). In the first example, it is possible
to test concurrently the popularity of the occurrence of
several parameters specific for a given disease entity,
while in the second case, it is usually an analysis of the
disease history from the point of view of the evaluation
of the impact of pathogenic factors on incidence and
mortality. While cross-sectional studies evaluate interdependence between parameters, longitudinal studies investigate a cause-and-effect relationship. In this
publication, we focus on medical registries, which can

Rejestry medyczne jako nowa jakość ….

nież odpowiedź na pytanie jak nowe technologie medyczne wpływają na zmiany dotychczasowych schematów leczenia oraz wykorzystania świadczeń zdrowotnych
i kosztów z nimi związanych. Ograniczoność środków
finansowych w sektorze ochrony zdrowia powoduje konieczność dokonywania trudnych wyborów dotyczących
racjonalizacji dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Można wyróżnić dwa podstawowe typy źródeł RWD:
retrospektywne i prospektywne. W pierwszej grupie są to
rejestry i kartoteki pacjentów, w drugiej badania prospektywne. Rejestry (ang. registries) tworzone są w oparciu
o dane gromadzone w trakcie standardowej praktyki klinicznej bez zmiany zakresu realizowanych świadczeń
zdrowotnych i ich regularności (3). Zazwyczaj obejmują wyniki badań laboratoryjnych i świadczeń lekarskich
oraz inne usługi medyczne dedykowane dla określonej
grupy pacjentów. Główną zaletą rejestrów jest dostarczenie pełnej informacji na temat codziennej praktyki klinicznej. W odróżnieniu od rejestrów, kartoteki pacjenta
są danymi historycznymi gromadzonymi w wersji elektronicznej lub papierowej (ang. claims databases). Podczas gdy rejestry powstają na podstawie systematycznej
obserwacji stanu zdrowia pacjenta, kartoteki służą najczęściej rejestracji pewnych zdarzeń medycznych dla celów sprawozdawczości i rozliczeń z płatnikiem. Główną
korzyścią wykorzystania tego typu RWD jest ich dostępność oraz stosunkowo niski koszt pozyskania. Z uwagi
na fakt, iż obejmują najczęściej znaczną populację chorych pozwalają na wyciągania wniosków z zadawalającą istotnością statystyczną. Podstawowym wyzwaniem
jest trudna do określenia na początku badania jakość
zbieranych informacji i potencjalne braki danych (4).
W przeciwieństwie do źródeł retrospektywnych, badania
prospektywne polegają na gromadzeniu danych według
odgórnie określonych protokołów. Są inaczej nazywane również badaniami pragmatycznymi, praktycznymi,
naturalistycznymi czy wreszcie badaniami IV fazy. Ich
główną zaletą jest możliwość uzyskania odpowiedzi na
odgórnie sprecyzowane pytania badawcze. Gromadzenie RWD w badaniu prospektywnym stawia dodatkowe
wyzwania dotyczące wyboru właściwego komparatora,
kwestionariuszy badawczych czy też punktów końcowych itp. W odróżnieniu do rejestrów, badania prospektywne wymagają nie tylko zaangażowania znacznych
środków finansowych, ale również czasu na rekrutację
pacjentów i realizację badania. Występują dwa typy RWD
pozyskiwanych drogą badań prospektywnych. Są to dane
o charakterze przekrojowym (ang. cross-sectional) i longitudinalnym (ang. longitudinal data) (5). W pierwszym
przypadku możliwe jest jednoczesne badanie rozpowszechnienia występowania kilku parametrów swoistych
dla danej jednostki chorobowej, w drugim jest to najczęściej analiza historii choroby pod kątem oceny wpływu
czynników chorobotwórczych na zachorowalność czy
też śmiertelność. Podczas gdy badania przekrojowe oce655

Katarzyna Kolasa, Ewa Borek
be considered as the most popular source of RWD.
Progressive legislative changes and the interest demonstrated by the pharmaceutical community as well as
other medical professions may foster the intensification of their use in Poland. The objective is to present
experience gained by developed countries, which utilize data obtained from medical registries, and define
the present situation and future opportunities regarding their use in decision making processes within the
healthcare sector in our country.

niają zależności między parametrami, badania longitudinalne poszukują związków przyczynowo skutkowych.
W niniejszej publikacji skoncentrowaliśmy uwagę na rejestrach medycznych, które można uznać za najbardziej
popularne źródło RWD. Postępujące zmiany legislacyjne oraz zainteresowanie środowiska farmaceutycznego
i innych zawodów medycznych może przyczynić się
do większego ich wykorzystania w Polsce. Celem jest
przedstawienie doświadczeń krajów rozwiniętych, które
wykorzystują dane pochodzące z rejestrów medycznych
oraz określenie stanu aktualnego oraz przyszłych możliwości ich wykorzystania w procesach podejmowania decyzji w sektorze ochrony zdrowia w naszym kraju.

PATIENT REGISTRIES

REJESTRY PACJENTÓW

In total, three underlying research areas, for which
the maintenance of medical registries may be beneficial,
can be distinguished: reporting needs, quality assurance
and assessment of real life effectiveness of new innovative treatments. As far as the first one is concerned, the
epidemical objectives are being fulfilled by providing
scientific evidence concerning incidence, prevalence
of diseases. An example of this includes rare disease
registries, the popularity of which was initiated by the
European Commission. In 2011, EPIRARE project was
announced (European Platform for Rare Disease Registries). Its purpose was to adapt the European Council’s recommendation (2009/872/CE) concerning the
necessary development of registers and databases for
epidemiological purposes (6). According to estimates
as of January 2016, almost 690 rare disease registries
have been established to date. Apart from the fulfilment
of epidemiological objectives, the reporting area also
covers the maintenance of registries for health benefits
and pricing & reimbursement discussions. Given this,
the major objective is to report the use of healthcare resources by healthcare providers. A database established
by Dutch insurance companies such as, among others,
Achmea (Agid) may serve as an example in this regard
as it contains information concerning health benefits
and services provided to 1.2 million insured persons (7).
Databases established in Sweden are also worth mentioning in this regard. These are registries maintained
by the National Health Institution (Socialstyrelsen) (8).
In this respect, legal provisions introduced in 1998 apply, which require healthcare providers to register medical incidents and define responsibilities of institutions
accountable for the maintenance of a registry (9). In
general, there are eight central databases of this kind in
Sweden. They include the registry of births and deaths,
the registry of organ donors, the oncological registry, the
pharmaceutical registry, the hospital treatment registry,
the registry of municipal benefits for elderly persons and
one for dental services.

Można wyróżnić trzy główne obszary badawcze,
którym służą rejestry medyczne W pierwszym przypadku jest to sprawozdawczość. Wówczas realizuje
się cele epidemiologiczne, dostarczając dowodów
naukowych w zakresie zachorowalności i zapadalności. Przykładem w tym względzie mogą być rejestry
chorób rzadkich, których rozpowszechnienie zostało
zapoczątkowane z inicjatywy Komisji Europejskiej.
W 2011 r. powołano projekt EPIRARE (European
Platform for Rare Disease Registries). Jego celem była
adaptacja rekomendacji Rady Europejskiej (2009/872/
CE), dotyczącej konieczności gromadzenia danych
epidemiologicznych w oparciu o bazy danych (6). Według dostępnych szacunków na styczeń 2016 roku, powstało do tej pory aż 690 rejestrów chorób rzadkich.
Poza realizacją celów epidemiologicznych, w obszarze sprawozdawczości uwzględnia się prowadzenie
rejestrów na potrzeby refundacji świadczeń zdrowotnych. Wówczas głównym celem jest raportowanie
wykorzystania zasobów medycznych przez świadczeniodawców usług medycznych. Przykładem może być
baza danych tworzona przez firmy ubezpieczeniowe
w Holandii, takie jak na przykład Achmea (Agid), która
zawiera informacje na temat realizowanych świadczeń
zdrowotnych na rzecz 1,2 miliona ubezpieczonych (7).
Równie godne uwagi w tym względzie są bazy danych
powstałe w Szwecji. Są to rejestry prowadzone przez
Narodowy Instytut Zdrowia (szw. Socialstyrelsen) (8).
Stosuje się w tym zakresie przepisy prawne wprowadzone w 1998 roku, które nakazują świadczeniodawcom rejestrację zdarzeń medycznych i regulują pracę
organów odpowiedzialnych za prowadzenie rejestru
(9). W sumie funkcjonuje osiem centralnych baz danych. Jest to rejestr urodzeń i zgonów, dawców organów, onkologiczny, farmaceutyczny, lecznictwa szpitalnego, rejestr świadczeń gminnych prowadzonych
dla seniorów oraz usług stomatologicznych.
Drugim obszarem badawczym, w którym wykorzystuje się rejestry, jest ocena stopnia realizacji potrzeb
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With respect to the second research area, the intention is to assess the fulfillment of healthcare needs
and the assurance of the highest health care standard.
Examples of such endavours include qualitative databases maintained in Sweden. The first one was established in 1975 and concerned knee arthroplasty. Based
on the 2014 records, there are over one hundred such
registries in Sweden. Although the majority of them
only contains data concerning treatment history within hospital and specialist services, certain bridges are
very often built for analytical purposes between different databases, such as, for instance, those concerning
the consumption of pharmaceutical products (10).
The third research reason for the establishment of
registries relates to the need of real life effectiveness
data concerning new medical technologies. These are
usually innovative therapies, which have been introduced to the market conditional upon the delivery of
evidence as to their safety and effectiveness, as for instance, in the case of Tysabri medication (11).
There are many advantages, which drive the popularity of medical databases. Irrespectively of a selected
research area, for which a particular registry has been
established, each of them is an unreplaceable source
of data supporting decision making processes within
healthcare. For example, in Great Britain, Clinical
Practice Research Datalink (CPRD) has been operating since 1987. This is a database, which collects the
information on the use of the general practitioner’s services /primary healthcare services/ and covers almost
5 million patients (12). 1500 scientific articles have
been published so far as a result of many analyses of
the CPRD data (13). The data allowed for developing
oncological diseases treatment guidelines by the National Institute of Clinical Excellence (NICE), i.e. the
British Agency for Health Technologies Assessment,
hypertension treatment guidelines for persons suffering from diabetes, and provided information on the
safety of MMR vaccines and pertussis vaccines (13).
Similar benefits were pursued in Sweden. As a result
of the combined efforts to collect information concerning drug consumption and epidemiological data
in the field of breast cancer treatment, it was possible
to detect the insufficient use of available therapeutic
options. Given such finding, a new clinical recommendation was developed with the purpose to ensure
optimal use of pharmacotherapy (14). Another success
was a considerable reduction of postoperative complications among patients, who underwent cataract surgery. This was possible following an in-depth analysis of the cause-and-effect relationship observed on
a study sample of over one million disease incidents
gathered in the cataract registry (15). Another Swedish well-known example was the registry of patients
with acute coronary syndrome. It again allowed the
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zdrowotnych oraz dbałość o zapewnienie jak najwyższej
jakości opieki zdrowotnej. Przykładem działalności rejestrowej w tym względzie mogą być jakościowe bazy
danych prowadzone w Szwecji. Pierwsza z nich powstała
już w 1975 roku i dotyczyła artroplastyki kolana. Według
danych z 2014 roku, w Szwecji funkcjonuje ponad sto
takich rejestrów. Chociaż większość z nich ogranicza się
do danych dotyczących historii leczenia z zakresu świadczeń szpitalnych oraz specjalistycznych, na potrzeby
analiz bardzo często buduje się połączenia pomiędzy różnymi bazami danych, jak na przykład tymi dotyczącymi
konsumpcji produktów farmaceutycznych (10).
W trzecim przypadku chodzi o gromadzenie danych
na temat leczenia nowymi technologiami medycznymi.
Są to najczęściej innowacyjne terapie, które zostały dopuszczone do rynku warunkowo pod rygorem dostarczenia dowodów na ich bezpieczeństwo i efektywność
jak na przykład ten stworzony dla leku Tysabri (11).
Jest wiele korzyści sprzyjających popularyzacji medycznych baz danych. Niezależnie od wybranego obszaru badawczego, dla jakiego dany rejestr został powołany,
każdy z nich jest niezastąpionym źródłem informacji,
wspierających procesy decyzyjne w ochronie zdrowia.
Przykładowo w Wielkiej Brytanii od 1987 roku funkcjonuje Clinical Practice Research Datalink (CPRD).
Jest to baza danych gromadząca informacje o korzystaniu z podstawowej opieki zdrowotnej i dotyczy prawie
5 milionów pacjentów (12). Dotychczas opublikowano
1500 artykułów naukowych, które są owocem analiz
danych pochodzących z CPRD (13). Przyczyniły się
do powstania wytycznych leczenia chorób nowotworowych, tworzonych przez National Institue of Clinical
Excellence (NICE), tj. Brytyjską Agencję Oceny Technologii Medycznych, procedur leczenia nadciśnienia
tętniczego u chorych na cukrzycę, zapewnienie danych
o bezpieczeństwie szczepionek MMR i przeciw krztuścowi (13). Podobny wymiar korzyści z funkcjonowania
rejestrów chorób można odnotować w Szwecji. W wyniku powiązania danych dotyczących konsumpcji leków
z danymi epidemiologicznymi na temat leczenia nowotworu piersi zaobserwowano niewystarczające wykorzystanie dostępnych opcji terapeutycznych. W efekcie
przeprowadzonych analiz przygotowano dodatkowe
zalecenia kliniczne mające na celu poprawę zastosowania farmakoterapii (14). Innym sukcesem była znacząca
redukcja powikłań pooperacyjnych u pacjentów poddanych zabiegowemu leczeniu zaćmy. Było to możliwe
dzięki wnikliwej analizie związków przyczynowo-skutkowych zaobserwowanych na próbie ponad miliona
przypadków chorobowych, zgromadzonych w rejestrze
zaćmy (15). Kolejnym znanym przykładem ze Szwecji
jest rola rejestru ostrych zespołów wieńcowych w poprawie dostępności leczenia. Uznaje się, iż jego istnienie w istotny sposób przyczyniło się do poprawy jakości
opieki kardiologicznej oraz zmniejszenia zróżnicowania
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optimization of available treatment. It was recognized
that its operation improved considerably cardiological
care standards and reduced geographical differences
within treatment schemes and regimen. Following the
analysis of disease incidents covering over 15 years,
it was established that in Sweden, mortality measured
30 days after an attack was lower on average by 30%
as compared to mortality observed in Great Britain
(16). Also the initiative co-developed by the network
of Dutch hospitals demonstrates that the operation of
a registry is beneficial. The initiative consists in maintaining a common database of patients who suffer from
rheumatoid arthritis and other four rheumatoid diseases. Their joint efforts allowed for preparing an array of
valuable publications of clinical and epidemiological
nature, by analyzing, including but not limited to, factors, which contribute to the improvement of the safety
and effectiveness of existing treatment methods (17).
The review of available examples from selected
West European countries showed that there were at
least three critical success determinants as regards the
use of registries in real-world clinical practice. Firstly, the success hinges on cooperation between all the
stakeholders. As the Swedish example shows, the idea
of creating qualitative registries was supported unanimously by clinical experts, central and local authorities as well as pharmaceutical companies. An evidence
of cooperation between all the stakeholders is a public
agreement, which regulates rights and obligations of
each of the parties (18). The purpose of cooperation of
all the stakeholders is not only to implement the concept of the establishment of a registry but also seek
effects of synergy by combining information obtained
from different databases. An example of this includes
the British CPRD registry, referred to above, which,
although constrained to data concerning the general
practitioner’s services/primary healthcare services/ is,
for analytical purposes, combined with databases concerning hospital treatment, registries specific for disease entities or mortality statistics.
Secondly, a very important success factor is a pragmatic approach to personal data protection. For example, both Great Britain and Sweden limit any formalities in this regard to the mandatory notification of the
patient of the registration of his/her data. No formal
consent is required, although every patient can raise
his/her objection to the use of his/her medical data for
registration needs (9,19). In this context, it is worth
mentioning that despite of voluntary participation in
Swedish qualitative registries, almost 60% of such registries report completeness at 80% (10). On the other
hand, in the case of the above-mentioned CPRD, the
median of the patient’s activity in a database is longer
than 9 years (20).
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geograficznego w zakresie schematów leczenia. Analiza historii chorobowych zgormadzonych na przestrzeni
ponad 15 lat wykazała, że w Szwecji śmiertelność mierzona w 30 dni po zawale jest przeciętne niższa o 30%
od tej obserwowanej w Wielkiej Brytanii (16). O korzyściach z funkcjonowania rejestru przekonuje również
inicjatywa współtworzona przez sieć holenderskich
szpitali, polegająca na prowadzeniu wspólnej bazy danych pacjentów, cierpiących na reumatoidalne zapalnie
stawów oraz czterech innych chorób reumatologicznych. Dzięki ich wspólnym wysiłkom przygotowano
szereg wartościowych publikacji o charakterze klinicznym i epidemiologicznym, analizując między innymi
czynniki przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności dotychczas stosowanych metod leczenia (17). Przegląd przypadków z wybranych krajów
Europy Zachodniej pokazuje, iż są przynajmniej trzy
krytyczne determinanty sukcesu wykorzystania rejestrów w praktyce klinicznej. Po pierwsze jest to współpraca wszystkich grup interesu ze sobą. Jak pokazuje
przykład szwedzki idea tworzenia rejestrów jakościowych została wsparta jednomyślnie przez środowiska
ekspertów klinicznych, władze centralne i samorządowe oraz firmy farmaceutyczne. Dowodem współpracy
pomiędzy wszystkimi interesariuszami jest publicznie
dostępna umowa, regulująca prawa i obowiązki każdej
ze stron (18). Współpraca wszystkich interesariuszy ma
nie tylko na celu zrealizowanie idei tworzenia rejestru,
ale również poszukiwanie efektów synergii poprzez łączenie informacji pochodzących z różnych baz danych.
Przykładem może tu być wspomniany rejestr CPRD
z Wielkiej Brytanii, który chociaż ogranicza się do gromadzenia danych odnośnie podstawowej opieki zdrowotnej, to do celów analiz wykorzystuje się powiązania
z bazami danych na temat hospitalizacji, rejestrami specyficznymi dla jednostek chorobowych czy też statystyk
umieralności.
Drugim bardzo istotnym czynnikiem sukcesu
jest pragmatyczne podejście do ochrony danych osobowych. Przykładowo zarówno w Wielkiej Brytanii,
jak i Szwecji, formalności w tym względzie ograniczają się do obowiązkowego udzielenia informacji
pacjentowi o rejestracji jego danych. Niewymagana
jest żadna formalna zgoda, chociaż każdy ma prawo
zgłosić sprzeciw wobec wykorzystaniu swoich danych medycznych na potrzeby rejestru (9,19). W tym
kontekście warto wspomnieć, że pomimo dobrowolności udziału w szwedzkich rejestrach jakościowych,
aż w 60% z nich odnotowuje się kompletność na poziomie 80% (10). Z kolei we wspomnianym CPRD,
mediana aktywności pacjenta w bazie danych wynosi
powyżej 9 lat (20).
Posługując się ponownie dostępnymi przykładami,
tym razem w poszukiwaniu danych na temat kosztów
prowadzenia rejestrów, warto wspomnieć przykłado-
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Thirdly, the maintenance costs of registries have to be
ensured a priori. The example in case could be CPRD registry. It was funded by the National Health Service (NHS)
and other organizations, which are supervised by the English Department of Health (13). Swedish qualitative registries are funded in 100% by public funds, however 70% of
them come from central sources and 30% from provincial
funds (21). According to estimates, the annual maintenance
of existing Swedish qualitative registries costs on average
SEK 320 million (about PLN 146 million) (21). According
to calculations provided by Oxford University scientists,
the annual administrative maintenance of a registry given
British conditions, is expected to cost on average GBP
30,000 (about PLN 160,000) (22).

wo, iż rejestr CPRD jest finansowany przez Narodowa Służba Zdrowia (National Health Service, NHS)
i organizacje działające pod kontrolą Angielskiego Ministerstwo Zdrowia (13). Szwedzkie rejestry jakościowe są w 100% finansowane ze środków publicznych,
przy czym 70% z nich pochodzi ze źródeł centralnych,
a 30% z z funduszy wojewódzkich (21). Szacunki podają, iż roczne utrzymanie istniejących już szwedzkich
rejestrów jakościowych wynosi średnio 320 mln koron
szwedzkich (ok. 146 mln PLN) (21). Według wyliczeń
badaczy z Uniwersytetu w Oxfordzie roczne administracyjne utrzymanie rejestru w warunkach brytyjskich
kosztować będzie przeciętnie £30,000 (ok. 160 tyś
PLN) (22).

PATIENT REGISTRIES IN POLAND

REJESTRY PACJENTÓW W POLSCE

The establishment and maintenance of medical
registries in Poland is regulated in the Healthcare Information System Act of 28 April 2011 (23). The primary
objective is to monitor the citizens’ health condition
and requirements for healthcare benefits and services.
The secondary objective is to evaluate the effectiveness of healthcare programs being implemented and
the safety, effectiveness as well as quality of diagnostic
tests and medical procedures.
So far, the major premise for creating medical registries in Poland has been reporting needs. The largest
set of data concerning the use of resources and clinical diagnoses is possessed by the National Health Fund
(NFZ), which keeps Disease Treatment Register (RLC).
It contains information and data reported by healthcare
providers for financial settlement needs. NFZ, based
on the request for public information, makes the information accessible to academic and non-government
entities. Presently, this is the largest complete and central medical database in Poland, although some objections are raised as to the quality of reported data. The
payer also runs the Therapeutic Programs Monitoring
system (SMPT) available (24). This is an IT tool to
input information concerning the treatment of patients,
who are eligible for treatment under such Therapeutic
Programs. In Poland, dozens of healthcare programs
are also conducted, where patients can use innovative
therapies. The most popular SMPT registries concern
biological therapies for rheumatoid diseases.
Another resource of knowledge managed by the
payer is the Prevention Monitoring Information System (SIMP), which gathers data from the entities conducting national cancer prevention programs (24). It
concerns breast cancer, cervical cancer and colorectal
cancer. The National Health Fund makes its data resources available through Diagnosis-Related Groups
(DRG) statistics platform, which is a complex qualitative analysis of DRG system (25). In addition to

Tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych
w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia (23). Pierwszorzędnym celem jest monitorowanie stanu zdrowia
obywateli oraz zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej. Drugorzędnym jest, ocena efektywności realizowanych programów zdrowotnych oraz
oceny bezpieczeństwa, skuteczności i jakości badań
diagnostycznych oraz procedur medycznych.
Dotychczas główną z przesłanką tworzenia rejestrów
medycznych w Polsce był cel sprawozdawczości. Największym zbiorem danych na temat zużycia zasobów
i rozpoznań klinicznych dysponuje Narodowy Fundusz
Zdrowia (NFZ), prowadzący Rejestr Leczenie Chorób
(RLC). Są to informacje przekazywane przez świadczeniodawców dla celów rozliczeń finansowych. NFZ na
wniosek o udostępnienie danych publicznych umożliwia
korzystanie z nich podmiotom akademickim i pozarządowym. Jest to obecnie największa kompletna i centralna
baza informacji medycznych w Polsce, choć pojawiają
się zarzuty dotyczące jakości sprawozdawanych danych.
Płatnik udostępnia również system Monitorowania Programów Terapeutycznych (SMPT) (24). Jest to narzędzie
informatyczne służące do wprowadzania informacji na
temat leczenia pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani
do leczenia w ramach owych Programów Terapeutycznych. W Polsce jest ponadto prowadzonych kilkadziesiąt
programów zdrowotnych, które stanowią dla pacjentów
możliwość stosowania innowacyjnych terapii. Najbardziej znane rejestry SMPT dotyczą terapii biologicznych
chorób reumatycznych..
Kolejnym zasobem wiedzy zarządzanym przez
płatnika jest System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP), gromadzący dane od realizatorów narodowych programów profilaktyki nowotworowej (24).
Dotyczą profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy i raka
jelita grubego. Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia
swoje zasoby danych pod postacią platformy Statystyka
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the payer’s registration-based resources for reporting
needs, there are about 70 different medical databases
in Poland used for the evaluation of the quality and
effectiveness of the functioning of the healthcare system. The most popular are: the national cancer registry,
the national cardio surgery registry, the Polish acute
coronary syndrome registry, the assisted reproduction
registry, the salivary gland malignant neoplasms registry and the Polish congenital malformations registry
(26). These registries are kept by scientific institutions
or associations. They are usually active and are not
subject to any incorporation to or data exchange with
other knowledge bases, and usually form a separate,
difficult-to-access repository of knowledge. They are
often separate of a public source of funding, their integration with a medical information system is difficult given a strict personal data protection policy and
a low cooperative potential on the part of institutions,
which manage knowledge bases in Poland. In Poland,
data from medical registries are not used for the purpose of evaluating the extent, to which health needs are
fulfilled and assuring the highest healthcare standard,
although the question of the necessary development
of registries in this direction is more and more often
raised and addressed (27). It is worth underlying that
so that the potential of Polish medical registries could
be used in full, it is necessary to implement electronic
medical documentation system and build P1 Platform
to service such documentation. So far these requirements have not been met and the implementation
thereof is postponed.

JGP, która jest kompleksową analizą ilościową rozliczeniowego systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (25).
Oprócz zasobów rejestrowych płatnika realizujących cel
sprawozdawczości, w Polsce istnieje około 70 różnych
medycznych baz danych służących ocenie jakości i efektywności funkcjonowania opieki zdrowotnej. Wśród najbardziej znanych można wyróżnić: krajowy rejestr nowotworów, krajowy rejestr operacji kardiochirurgicznych,
ogólnopolski rejestr ostrych zespołów wieńcowych, rejestr medycznie wspomaganej prokreacji, rejestr nowotworów złośliwych dużych gruczołów ślinowych i polski
rejestr wrodzonych wad rozwojowych (26). Te rejestry są
prowadzone przez instytucje lub towarzystwa naukowe.
Mają z reguły charakter aktywny i nie podlegają włączeniu i wymianie danych z innymi bazami wiedzy, tworząc
często odrębne, trudno dostępne repozytoria wiedzy. Są
to rejestry często odrębne od publicznego źródła finansowania, ich integracja z systemem informacji medycznej jest trudna z powodu restrykcyjnej polityki ochrony
danych osobowych oraz niskiego potencjału współpracy
instytucji zarządzających bazami wiedzy w Polsce. Dane
z rejestrów medycznych nie są w Polsce wykorzystywane do celów oceny stopnia realizacji potrzeb zdrowotnych oraz dbałość o zapewnienie jak najwyższej jakości
opieki zdrowotnej, choć pojawiają się głosy wskazujące
na konieczność rozwoju rejestrów w tym kierunku (27).
Warto podkreślić, iż aby w pełni wykorzystać potencjał
rejestrów medycznych w Polsce, konieczne jest wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz utworzenie obsługującej ją Platformy P1. Dotychczas warunki
te nie zostały spełnione a termin ich realizacji przesuwa
się w czasie.

DISCUSSION

DYSKUSJA

A growing role of RWD in decision making processes within healthcare is unavoidable. The impossible satisfaction of all healthcare needs intensifies policymakers’ efforts seeking an optimum resource allocation. Although clinical trials provide knowledge on the
efficacy and safety of a therapy, only partial conclusions regarding health and economic consequences of
the introduction of new treatment into clinical practice
can be drawn. This is through no fault of the phase three
trials. The search for the answer to the question; how
a given medical technology works (internal validity)
limits the possibility of generalizing obtained results
to the whole patient population (external validity) (28).
Therefore, the knowledge obtained as a result of randomized clinical trials must further be supplemented
with the knowledge obtained within prospective studies, registries or analyses of patient files. RWD collection is by no means effortless. The challenges include
first and utmost errors and confounders as regards the
interpretation of observation results. Any objective

Wzrost roli RWD w procesach podejmowania decyzji w ochronie zdrowia jest nieunikniony. Niemożność zaspokojenia wszystkich potrzeb zdrowotnych
zwiększa starania decydentów o poszukiwanie optymalnej alokacji zasobów. Choć badania kliniczne dostarczają wiedzy na temat skuteczności i bezpieczeństwa terapii, tylko w ograniczony sposób pozwalają
wnioskować co do konsekwencji zdrowotnych i ekonomicznych jej wprowadzenia do praktyki klinicznej. Nie jest to bynajmniej wina organizatorów badań
trzeciej fazy. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak
działa dana technologia medyczna (wewnętrzna walidacja, ang. internal validity) ogranicza możliwość generalizowania otrzymanych wyników do całej populacji chorych (zewnętrzna walidacja, ang. external validity) (28). Dlatego tak ważne jest uzupełnienie wiedzy
płynącej z randomizowanych badań klinicznych o te
dostarczane w ramach badań prospektywnych, rejestrów czy analiz kartotek pacjenta. Gromadzenie RWD
nie jest bynajmniej pozbawione wyzwań. Wśród nich
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evaluation of a technology applied in real-world clinical practice may be difficult due to the unpredictability
of patients’ behaviors or healthcare professionals’ attitudes. The heterogeneity of a treated population in real
life settings is still important. The patients’ recruitment
for clinical trials limited only to those with a specified
disease profile introduces some risks. A sample selection bias may occur, for example, when seeking interdependence between air pollution and the occurrence
of respiratory diseases the recruitment of patients is
limited only to those patients, who reside in polluted
areas. Another challenge related to the examination of
interdependencies between different phenomena may
be confounding. An example of this is the examination of a relationship between the subject’s income and
health condition. If the aspect of different access to
health benefits and services dependent on a financial
condition is overlooked, then the examination of the
relationship between these two variables may be confounding.
In Poland, the main barrier in using RWD is the
absence of a developed and national Electronic Medical Documentation system (EDM) and Medical Information System (SIM). Existing records and registries
are of a closed and fragmented nature, usually limited
to one healthcare provider or managing entity. In the
experts’ opinion, the main hurdle in the development
of electronic medical documentation is the high cost of
investments in infrastructure and equipment as well as
the development of healthcare professionals’ competencies. Only few public registers are able to process,
analyze and make public data available online and access to such databases is usually allowed on the basis
of a request for public information. The introduction
of historical data to digital bases is another challenge
to healthcare providers. The development of EDM and
SIM, which is to take place in 2017 is going to intensify the use of RWD. Another barrier is the Polish strict
personal data protection provisions, where under it is
easy to restrict access to medical data gathered by public institutions.
Foreign countries’ experience indicate that it is
possible to ensure better organization of the healthcare
system once RWD are introduced into the decision
making process. The available data indicate that while
the healthcare costs can be sustained the standard and
safety of treatment is to be ensured (29). In Poland,
conditions must be developed to promote cooperation
among key stakeholders, the utilization of already existing registries is to be ensured and training programs
for healthcare professionals within digital literacy are
needed as well. Presently, Poland is at the level of the
digitization and integration of existing resources and
has not entered yet the phase of analyzing the contents
of available data.
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najważniejsze to błędy i zakłócenia w odczycie wyników obserwacji. Obiektywna ocena działania technologii w praktyce klinicznej może być utrudniona
z uwagi na częstość zmian zachowań pacjentów, czy
też personelu medycznego. Nie bez znaczenia pozostaje heterogeniczność leczonej populacji i wynikające
z tego ryzyko błędu doboru chorych do badania (ang.
sample selection bias). Może to być związane z niezamierzoną selekcją pacjentów, ograniczoną tylko
do tych charakteryzujących się określonym profilem
chorobowym. Przykładowo błąd doboru próby do badania może nastąpić, gdy w poszukiwaniu zależności
pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a występowaniem chorób układu oddechowego ogranicza się rekrutację pacjentów jedynie do tych, zamieszkujących
skażone obszary. Innym wyzwaniem związanym z badaniem powiązań między różnymi zjawiskami mogą
być zakłócenia obserwacji, prowadzące do wyciągania
fałszywych lub niepełnych wniosków (ang. confounding). Dzieje się tak, gdy w analizie zostanie pominięty istotny czynnik determinujący powstanie danego
zjawiska. Przykładem może być badanie zależności
między dochodem jednostki a stanem zdrowia. Jeśli
pominięty zostanie aspekt zróżnicowania dostępności
do świadczeń zdrowotnych względem statusu majątkowego, badanie relacji pomiędzy tymi dwoma zmiennymi może być zakłócone.
W Polsce główna barierą w wykorzystaniu RWD
jest brak rozwiniętego i powszechnego systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz Systemu Informacji Medycznej (SIM). Istniejące kartoteki i rejestry mają charakter zamknięty i rozdrobniony,
z reguły ograniczony do jednego świadczeniodawcy
lub zarządzającego nimi podmiotu. W ocenie ekspertów główną barierą rozwoju elektronicznej dokumentacji medycznej jest wysoki koszt inwestycji koniecznych do poniesienia w infrastrukturę oraz sprzęt,
a także rozwój kompetencji personelu medycznego.
Nieliczne rejestry publiczne mają system przetwarzania, analizowania i udostępniania zakresów danych
publicznych on line, z reguły dostęp do tych baz danych odbywa się na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wyzwaniem dla świadczeniodawców
jest również wprowadzenie do baz cyfrowych danych
historycznych. Rozwój systemów EDM i SIM, który
ma nastąpić w 2017 roku, będzie sprzyjał wykorzystaniu RWD w praktyce. Kolejną barierą jest w Polsce restrykcyjne prawodawstwo dotyczące ochrony danych
osobowych, które często stanowi łatwe uzasadnienie
dla ograniczania dostępu do gromadzonych przez instytucje publiczne danych medycznych.
Doświadczenia zagraniczne wskazują, że system
opieki zdrowotnej może być lepiej zorganizowany
i tańszy, jeśli w zarządzaniu nim wykorzystuje się wiedzę i publiczne bazy danych. Transparentność systemu
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CONCLUSIONS
Randomized clinical trials remain a gold standard of acquiring data concerning drug technologies,
however they do not provide an answer to the question about performance of a given therapy in real life
clinical settings. Therefore there is a need for RWD. Its
role is by no means limited to the knowledge concerning treatment effectiveness. RWD is a broader concept,
which describes the treatment patterns in real-world
clinical practice and the utilization of financial and
tangible resources existing in the healthcare sector as
well. Although Poland has already started the introduction of health digitalization, the analysis of healthcare
system challenges and opportunities with RWD collection has still to happen.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Gender equality and women’s rights are the subjects of ongoing discussions in societies
all over the world. Women, more often than men, are likely to become victims of gender-based violence. The
studies carried out in Europe show that only the every second woman is aware of gender-based legal regulations
in her country, 19% cannot recognise any support service, and what is particularly important for the health care
system – 87% would like their medical doctor to ask patients with physical injuries about potential violence
experienced.
AIM. The Paper aims at presenting the women’s status in the Polish society in light of current legal regulations
implemented to guarantee equal treatment of both genders in every walk of life, which then reflects in the
society’s physical and emotional health condition.
MATERIALS AND METHODS. The Authors analysed the current legal regulations in Poland with the aim to
draw a preliminary evaluation of the women’s status in Poland as far as the realisation of the Third Millennium
Development Goal within the UN Millennium Project Promote Gender Equality and Empower Women is
concerned.
RESULTS. The basic tool to combat violence in Poland is so-called the Blue Cards system. Till 2015 the Polish
current law protected the women’s rights to a great extent. However, many issues were not covered by legal
regulations, and in a great number of cases, women’s rights were practically not respected. Consequently, despite
resolutions and international conventions ratified by Poland in order to legally protect women’s rights, they still
remain a partially solved issue.
Key words: women’s rights, violence, legal aid
STRESZCZENIE
WSTĘP. Równość płci oraz prawa kobiet są przedmiotem stałej debaty społeczeństw na całym świecie. Kobiety
częściej niż mężczyźni padają ofiarą przemocy na tle płci. Wyniki badań prowadzonych w Europie pokazują,
że tylko co druga kobieta wie, że w jej kraju istnieją odpowiednie przepisy prawne, 19% nie zna żadnej służby
wsparcia i co ważne dla systemu ochrony zdrowia – aż 87% chciałoby, aby lekarz pytał o przemoc pacjentki
z określonymi obrażeniami.
CEL PRACY. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sytuacji oraz miejsca kobiet w polskim społeczeństwie z punktu widzenia obowiązującego prawa, które ma gwarantować równe traktowanie obu płci we wszystkich obszarach życia, co następnie przekłada się na zdrowie zarówno w wymiarze fizycznym jak i psychicznym.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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MATERIAŁ I METODY. Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa, m.in. obowiązujących aktów prawnych
w Polsce, co posłużyło do opracowania wstępnej analizy sytuacji kobiet w Polsce z perspektywy realizacji
trzeciego Milenijnego Celu Rozwoju w ramach Projektu Milenijnego ONZ: „Wspieranie zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji kobiet”.
WYNIKI. W Polsce podstawowym narzędziem państwa do walki z przemocą jest system Niebieskiej Karty. Do
2015 r. funkcjonujące prawo w Polsce w znacznym zakresie chroniło prawa kobiet. Jednak wiele problemów
nie zostało uwzględnionych w aktach prawnych, a jeszcze w większej liczbie przypadków prawo, pomimo istniejących już zapisów, nie było respektowane. W rezultacie przestrzeganie praw kobiet stanowi nadal problem
nierozwiązany do końca i kompleksowo, choć odpowiednie rezolucje oraz konwencje międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę nakładają prawny obowiązek respektowania praw kobiet.
WNIOSKI. Choć prawo w Polsce efektywnie dostosowuje się do międzynarodowych regulacji chroniąc kobiety przed przemocą, należy prowadzić kampanie społeczne podwyższające świadomość ofiar przemocy i całego
społeczeństwa oraz programy informacyjno-edukacyjne w grupach zawodowych, pracujących z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc.
Słowa kluczowe: prawa kobiet, przemoc, pomoc prawna
INTRODUCTION

WSTĘP

Protection of women’s rights is one of the most
important points of reference in the development of
social and health condition of a society. The starting
point for every activity in the population’s health is to
provide proper legal regulations. A significant element
of the gender equality policy in the European Union is
the gender mainstreaming rule adopted in 1996, which
includes the issue of gender equality into main policies.
The current law in the European Union and affirmative
actions aim at actual reaching equality between women
and men. Not only is respecting the law important in
a modern, developed society, but also amending it as
far as the equal employment opportunity, equal access
to education, properties and services and participation
of both women and men in decision taking on every
level (local, regional or national) are concerned.
Till 2015 the law in Poland protected women’s
rights in most cases. However, many issues were not
addressed in legal acts, and most regulations were
practically not respected. The Authors draw attention
to the fact that the protection of women’s rights still
remains to be satisfactorily solved in Poland, even
if certain resolutions and international conventions
oblige the country to legally respect women’s rights.
The most frequent example of gender inequality,
which mostly often applies to women, is domestic
violence. A lot depends on the approach of women
themselves who do not report cases of violence to law
enforcement agencies (one in three indoor violence
and one in four outdoor victims do not file complaints
to the police), or do not reveal the fact to their closest
ones. The reason for that is a deeply rooted belief in the
society that it is ‘improper’ to talk about private matters.
As the European Agency for Fundamental Rights
(FRA) concludes (1), gender equality contributes to

Przestrzeganie praw kobiet na świecie to jeden
z ważnych punktów odniesienia dla rozwoju sytuacji
społecznej i zdrowotnej społeczeństw. Punktem wyjścia
wszystkich działań z dziedziny zdrowia populacji jest
stworzenie odpowiednich podstaw prawnych. Ważnym
elementem polityki równości w Unii Europejskiej jest
przyjęta w 1996 roku zasada gender mainstreaming,
czyli włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki. Obowiązujący w UE stan prawny
i podejmowane działania mają prowadzić do faktycznej
równości kobiet i mężczyzn. W nowoczesnym, rozwiniętym społeczeństwie ważne jest nie tylko przestrzeganie istniejącego prawa, ale również rozwijanie go w kierunku równości obu płci na rynku pracy, w dostępie do
edukacji, dóbr i usług, jak również udziału kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji na każdym poziomie
(lokalnym, regionalnym czy państwowym).
Do 2015 roku funkcjonujące prawo w Polsce
w znacznym zakresie chroniło prawa kobiet. Jednak wiele kwestii nie zostało uwzględnionych w aktach prawnych, a jeszcze większa część, pomimo istniejących zapisów, nie była przestrzegana. W rezultacie przestrzeganie
praw kobiet stanowi nadal problem nierozwiązany do
końca i kompleksowo, choć odpowiednie rezolucje oraz
konwencje międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę
nakładają prawny obowiązek respektowania praw kobiet.
Najczęstszym przejawem braku nierówności płci
jest przemoc domowa, która dotyka przede wszystkim
kobiet. Ponadto należy pamiętać, że bardzo wiele zależy
od podejścia samych kobiet, które w większości (jedna
na trzy ofiary przemocy domowej i jedna na cztery przemocy pozadomowej nie zgłosiła zajścia na policję) nie
zgłaszają przypadków wystąpienia przemocy organom
ścigania, a nawet nie mówią o tym najbliższym. Przyczyną tego jest utrwalona postawa w społeczeństwie, że
rozmowy na temat osobistych doświadczeń tego typu
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revealing cases of violence, which is followed by more
openness to report and combat it. Too little knowledge
about human rights and too few available support
centres mean unrevealed violence cases. Only the
every second woman is aware of gender-based legal
regulations in her country, 19% cannot recognise any
support service, and what is particularly important for
the health care system – 87% would like their medical
doctor to ask patients with physical injuries about
potential violence experienced.
MATERIAL AND METHODS

Sytuacja kobiet w polskim społeczeństwie

nie są normą. Jak wynika z badania FRA - European
Agency for Fundamental Rights (1), ujawnianiu przemocy sprzyja równouprawnienie, a co za tym idzie
większa otwartość w jej zgłaszaniu i zwalczaniu. Natomiast nieujawnianiu przemocy sprzyja zbyt mała wiedza o prawach i instytucjach chroniących ofiary przemocy. Zaledwie co druga kobieta wie, że w jej kraju istnieją odpowiednie przepisy prawne, 19% nie zna żadnej
służby wsparcia, ale aż 87% chciałoby, aby lekarz pytał
o przemoc pacjentki z określonymi obrażeniami.
MATERIAŁ I METODY

The Authors reviewed Polish legal acts and
specialist scientific publications. The selected
documents served to draw a preliminary assessment of
the women’s status in Poland in light of implementation
of the Third Millennium Development Goal within the
UN Millennium Project (2): to foster gender equality
and empowerment of women, the issues that are
included into the protection of the society’s physical
and psychological health.

Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa, m.in. obowiązujących aktów prawnych w Polsce oraz sprofilowanych publikacji naukowych. Wybrane pozycje posłużyły
do opracowania wstępnej analizy sytuacji kobiet w Polsce
z perspektywy realizacji trzeciego Milenijnego Celu Rozwoju w ramach Projektu Milenijnego ONZ (2): „Wspieranie zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz
wzmocnienie pozycji kobiet”, który wpisuje się w zagadnienia ochrony zdrowia fizycznego oraz psychicznego.

RESULTS AND DISCUSSION

WYNIKI I DYSKUSJA

International regulations as the support
for legislation to help victims of violence in
developing countries. In 2000 gender equality and
social advancement of women became one of the
eight Millennium Development Goals - international
commitments for the substantial development agreed by
the leaders of 189 countries, Poland including. Poland
signed the Beijing Declaration, and as a member of the
European Union, the Council of Europe and the United
Nations the country is required to respect the gender
mainstreaming guidelines.
In 2011 the Council of Europe adopted the Istanbul
Convention Action on preventing and combating
domestic violence and violence against women (3).
It is the first document that comprehensively covers
the issue of violence (psychological, physical, sexual)
against women and men, the elderly, children and
the disabled on the state level. Poland ratified the
document in 2012, which required the introduction
of certain legal amendments, for instance, ex
officio prosecution of rape cases, independently of
a complaint filed by a violence victim (Polish legal
regulations in this matter has been in force since 1932).
The Convention obliges the parties to include gender
equality in teaching materials, to combat gender-based
stereotypes, to monitor and collect data on violence.
Moreover, in the European Union there are tree key
institutions dedicated to foster gender equality: the
European Parliament Committee on Women’s Rights
and Gender Equality, the European Commission

Przepisy międzynarodowe jako wsparcie dla legislacji krajów rozwijających w zakresie pomocy ofiarom przemocy. W roku 2000 promowanie równości
płci i awansu społecznego kobiet zostało uznane za jeden
z ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju, światowych zobowiązań na rzecz harmonijnego rozwoju, podjętych przez
przywódców 189 państw, w tym Polski. Polska jako sygnatariuszka Deklaracji Pekińskiej oraz państwo członkowskie Unii Europejskiej, ONZ i Rady Europy, zobowiązała się do stosowania zasady gender mainstreaming.
W 2011 r. Rada Europy przyjęła Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej (Konwencja Stambulska) (3). Jest to pierwszy
dokument o zasięgu regionalnym, obejmujący kompleksowo problematykę przemocy (m.in. psychicznej, fizycznej, seksualnej) wobec kobiet, osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych oraz mężczyzn. W 2012 r. Polska stała
się jej sygnatariuszem i wiązało się to z wprowadzeniem
wielu zmian w prawie, np. wprowadzenie ścigania gwałtu
z urzędu a nie na wniosek pokrzywdzonego (nasze prawo
w tej kwestii funkcjonuje od 1932 r.). Konwencja nakłada obowiązek edukacji, walki ze stereotypowym postrzeganiem płci, monitoring i zbieranie danych dotyczących
przemocy. Ponadto w samej Unii Europejskiej istnieją
trzy kluczowe instytucje zajmujące się tematyką równości płci: w ramach Parlamentu Europejskiego funkcjonuje Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, w ramach
działań Komisji Europejskiej funkcjonuje Dyrektorat Generalny Ds. Zatrudnienia, Społecznych i Równych Szans,
a w nim Wydział Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn: Kwestie Legislacyjne, który kontroluje wprowa667

Monika Wróbel-Harmas, Krzysztof Rachuta
Directorate–General for Employment, Social Affairs
and Equal Opportunities, the European Commission
for Equal Treatment between Men and Women:
legislative issues, monitoring the implementation of
the EU legal regulations, and the European Institute
for Gender Equality (4).
The Polish Constitution and acts of law –
legislative and political involvement in protection
of women’s right. There is a number of official
declarations and legal regulations regarding gender
equality in Poland in many aspects of the country’s
social life that aim at combating discrimination. The
Articles of the Constitution of the Republic of Poland
(Articles 32 and 33) (5) as well as the laws of the
Labour Code, Chapter II a, in particular, guarantee the
above (6).
Non-discrimination clauses and regulations are
provided by the 1998 Act on the Social Insurance
System (Journal of Laws 1998, no 137, position 887)
(7) and the 2004 Act on Employment Promotion and
Labour Market Institutions (Journal of Laws 2004, no
99, position 1001) (8). The 2005 Act on Prevention of
Domestic Violence (Journal of Laws 2005, no 180,
position 1493) (9) regards domestic violence as one of
the most frequent examples of human rights violation,
especially of women and children – the right to life,
health and education, the right to bodily integrity and
freedom as well as protection of individual privacy
and dignity. The Act also considers domestic violence
as a substantial obstacle in enjoying economic,
social and cultural rights by women. The Criminal
Code amendments toughened penalties for rape and
expanded the range of penalties for violation of sexual
freedom and violation of standards of decency in case
of the minors. Moreover, two acts need pointing out:
The 2005 Act on State Compensation for Victims of
Certain Intentional Offences (Journal of Laws 2005,
no 169, position 1415) and the amendments to the
2013 Act on Foreigners, which enables legalization of
stay in Poland for those who are the victims of human
trafficking and those who consider and decide on the
cooperation with the Polish system of justice. The
amendments favour the protection of such individuals
and prevent the secondary victimization. Those acts of
law implemented in the Polish legal system due to the
country’s international obligations, reflected a better
understanding of the complexity of the discrimination
issue. Unfortunately, the previous implementation of
the international standards was not always efficient in
Poland (10).
Health protection procedures regarding women
as possible victims of violence. The amendment of
2010 Act on Preventing Domestic Violence (Journal
of Laws 2005, no 180, position 1493) included the
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dzane prawo wspólnotowe oraz Europejski Instytut Ds.
Równości Kobiet i Mężczyzn (4).
Konstytucja i ustawy – prawne i polityczne
zaangażowanie w ochronę praw kobiet. W Polsce
istnieje wiele oficjalnych deklaracji równości kobiet
i mężczyzn w różnych dziedzinach życia społecznego
oraz przepisów, które mają na celu przeciwdziałanie
szeroko pojętej dyskryminacji. Taką gwarancję zawierają przepisy Konstytucji RP (art. 32 i 33) (5), a także
przepisy prawa pracy, w szczególności zawarte w rozdziale IIa Kodeksu Pracy (6).
Klauzule lub przepisy mające na celu zapobieganie
dyskryminacji zostały zapisane w Ustawie o systemie
ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887)
(7) i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001) (8). Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180
poz. 1493) (9), uznaje fakt, że przemoc w rodzinie jest
jednym z najczęstszych przykładów łamania praw człowieka – w szczególności kobiet i dzieci – do życia, zdrowia, prywatności, godności i nienaruszalności integralności cielesnej oraz wolności, ale także stanowi istotną
przeszkodę w korzystaniu przez kobiety z przysługujących im praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Zmiany Kodeksu Karnego zaostrzają karę za przestępstwo zgwałcenia i rozszerzają zakres penalizacji za
przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnione na szkodę małoletnich. Należy wymienić Ustawę o państwowej kompensacie przysługującej
ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz.U. 2005
nr 169 poz. 1415) oraz zmiany Ustawy o cudzoziemcach
(Dz.U. 2013 poz. 1650), mające na celu umożliwienie
zalegalizowania pobytu w Polsce osobom pokrzywdzonym w związku z przestępstwem handlu ludźmi, rozważającym lub decydującym się na współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Wprowadzone przepisy sprzyjają
ochronie bezpieczeństwa tych osób oraz zapobiegają
wtórnej wiktymizacji. Akty te, zazwyczaj wprowadzone
do polskiego ustawodawstwa pod wpływem podjętych
przez Polskę zobowiązań międzynarodowych, stworzyły
w polskim prawie podwaliny lepszego rozumienia istoty
dyskryminacji we wszystkich jej przejawach. Dotychczasowe wdrożenie standardów międzynarodowych nie
zawsze było prawidłowe (10).
Procedury w ochronie zdrowia dotyczące reagowania w stosunku do kobiet, które mogły stać
się ofiarami przemocy. Przeprowadzona w 2010 r.
nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493) (9) włączyła pracowników ochrony zdrowia do systemowej
ochrony osób doznających tego rodzaju przestępstwa
(w tym kobiet) – przede wszystkim mowa tu o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).
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health care system employees into the prevention of
domestic violence (women including) – and most
importantly, into the primary health care system
(Polish, Podstawowa Opieka Zdrowotna).
A basic tool for primary health care doctors to react
when suspicious of domestic violence is the Blue Cards
procedure (11). If requested, the doctor is obliged to
issue a confirmation of violence and violence against
bodily integrity to a victim of domestic violence.
However, the Supreme Audit Office report of June 2013
states that ‘the lowest percentage of violence reports
sent to the Blue Cards interdisciplinary teams came
from the health care employees. In 14 social welfare
centers inspected by health care authorities help was
provided only in four cases of domestic violence, and
three out of four of them came from the same centre.
Doctors claimed that the Blue Cards procedure was
time-consuming and filling in the documents took more
than half an hour” (12). Health care employees drew
attention to the fact that lack of knowledge, insufficient
cooperation with other services and excessive red type
prevented them from implementing the Blue Cards
procedure.
In 2010 the first in Poland procedure for the
Police and medical institutions for proceeding with
victims of sexual violence was signed collectively by
representatives of the Ministry of Health, Ministry of
Interior and Administration, Ministry of Family, Labour
and Social Policy, Chief of Police, General Prosecutor’s
Office and NGOs. It was the consequence of an initiative
of the Government Plenipotentiary for Equal Treatment
within the Platform for Action Stop Sexual Violence in
Poland. However, reports on the results of the procedure
realisation are not available yet.
Equal divorce and property rights for women
and men. If a case of domestic violence has been
filed there is a possibility to apply the amendments
to the Act on Protection Against Domestic Violence
(Journal of Laws no 123, position 842) (9) as well as
the Article 275a, the amendment to the Criminal Code
– a preventive measure for the perpetrator to leave
the domicile they occupy with the victim in case of
a justified threat of committing acts of violence again.
The judge may rule the measure for three months,
which on the Prosecutor’s motion may be prolonged
by another three months. According to the National
Public Prosecutor’s Office in 2013 the measure was
ruled in 1477 cases, and 107 motions to prolong the
period of leaving the domicile were issued (13).
The information system to monitor domestic
violence and violence against women. The 2010
amendment to the Act on Protection Against Domestic
Violence initiated a cross-sectoral system focused on
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Podstawowym narzędziem lekarza POZ służącym
do reagowania na podejrzenie występowania przemocy domowej jest procedura Niebieskiej Karty (NK)
(11). Lekarz zobowiązany jest również, na prośbę osoby będącej ofiarą aktu przemocy w rodzinie, do wystawienia zaświadczenia o wystąpieniu przemocy oraz
naruszeniu nietykalności cielesnej.
Jednak Raport Najwyższej Izby Kontroli z czerwca 2013 roku mówi: „Najniższy odsetek przesyłanych
do zespołów interdyscyplinarnych NK stanowiły pochodzące od przedstawicieli służby zdrowia. W 14 objętych kontrolą ośrodkach pomocy społecznej przedstawiciele służby zdrowia ujawnili zaledwie cztery
przypadki przemocy w rodzinie, przy czym trzy zostały ujawnione w jednej z jednostek. Lekarze wskazywali, że procedura NK jest bardzo czasochłonna,
a wypełnienie druku może zajmować nawet ponad pół
godziny” (12). Pracownicy ochrony zdrowia podkreślają, że brak wiedzy, niedostateczna współpraca z innymi służbami i bardzo duża biurokracja są podstawową przeszkodą w inicjowaniu przez nich procedury
Niebieskiej Karty.
W 2010 r. przyjęta została przez przedstawicieli
Ministra Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Komendanta
Głównego Policji, Prokuratora Generalnego oraz organizacje pozarządowe pierwsza w Polsce procedura
postępowania Policji i placówek medycznych z ofiarą
przemocy seksualnej. Był to rezultat prac międzyresortowych w ramach Platformy działania „Stop przemocy seksualnej w Polsce”. Brak jest jednak raportów
nt. funkcjonowania tego porozumienia.
Równe prawa kobiet i mężczyzn w odniesieniu
do dostępu do rozwodu oraz nieruchomości. Jeżeli w rodzinie stwierdzono przemoc domową, istnieje
możliwość zastosowania przepisów wynikających
z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
(Dz. U. nr 123,poz.842) (9) oraz z dodanego do kodeksu postępowania karnego art. 275a, przewidującego jako środek zapobiegawczy w postaci nakazania
oskarżonemu opuszczenie mieszkania zajmowanego
wspólnie z osobą pokrzywdzoną, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie będzie stosował przemoc lub groził popełnieniem takiego przestępstwa. Środek taki orzeka się na trzy miesiące i na
wniosek prokuratora sąd może przedłużyć go o kolejne
3 miesiące. W 2013 roku wg danych Prokuratury Generalnej, wobec 1477 podejrzanych zastosowano taki
środek, a także wystosowano 107 wniosków o przedłużenie nakazu opuszczenia lokalu (13).
System informacji w celu monitorowania przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Uchwalenie
w 2010 r. nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu prze669
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the issue of domestic violence. Moreover, a special
working group to monitor cases of domestic violence
was set up, and the National Programme for Combating
Domestic Violence was continued. Annual reports
from the realisation of the Programme are presented in
the Polish Parliament include the results of monitoring
of prevention of domestic violence and its respective
initiatives. However, the monitoring does not cover the
problem mapping, and, the families who went through
the Blue Cards procedure are not followed up, either
(13).
Still, there is no monitoring system of violence
experienced by women outside of home (workplace
violence, violence in public places, etc). Certainly, there
are the Police statistics which contain data regarding
female victims of violence, but this is the only source
of information available. It is difficult to obtain data on
court cases related to incidents of mobbing and sexual
violence whose victims are women (14).
Equal employment rights of women and men
to have equal pay and pensions – as the result of
social and cultural changes. One way to make the
position of women and men equal in a society, and
consequently, to avoid social exclusion and poverty is
to have equal pay and pensions. It is crucial to take
actions that enable women to successfully balance
private and professional life. The most recent edition
of the National Health Programme for 2016-2020 in
its second operational objective expresses the need for
identification of the reasons for health disparities as
the result of the country’s socio-economic condition.
Economic conditions contribute to health disparities to
a great extent when regarding a person’s sex. The latest
international report (4) shows that a pay gap in Poland
amounts to 6,5%, and the pension gap – 23%. When
comparing the pay gap in other countries, it reads as
following: Slovenia – 3,2 %, Poland – 6,5%, Slovakia
– 19,8%, the Czech Republic – 22,1%, Austria – 23%.
The report pinpoints the need to change awareness not
only among employers, but also employees.
A worse situation of women on the job market was
also confirmed by the Jagiellonian University’s study
that compared Poland and Norway. In 35% of cases
women declares the same earnings, but in the majority
of families it was actually men who earned more.
Women are still less active on the job market – e.g.
they stay at home more often, take care of children or
disabled family members (15). Special attention ought
to be paid to the situation of the elderly and single
female pensioners whose life span is longer than men’s
– lower pensions or lower social health benefits mean
more difficult access to drugs and health procedures,
which contributes to worse life quality and negatively
influence their health condition.
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mocy w rodzinie zapoczątkował tworzenie międzysektorowego systemu koncentrującego się wokół problematyki przemocy domowej. Jednocześnie został powołany
Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz kontynuowany jest Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Coroczne
sprawozdania składane w Sejmie z realizacji Krajowego
Programu są efektem monitorowania samego zjawiska
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działań profilaktycznych podejmowanych w tym obszarze. Jednak
monitoring nie obejmuje mapowania problemu, jak również brak jest dalszego śledzenia losów rodzin, w których
została zakończona procedura Niebieskiej Karty (13).
Do tej pory nie powstał system monitorowania przemocy doznawanej przez kobiety poza przemocą domową (przemoc w miejscu pracy, w miejscach publicznych
itp.). Istnieją oczywiście statystyki policji, z których
można wyciągnąć dane dotyczące kobiet – ofiar przemocy. Jednak są to informacje pochodzące tylko z jednego źródła. Istnieje trudność z dotarciem do danych sądowych mówiących o sprawach mobbingu i przemocy
seksualnej, której ofiarami są kobiety (14).
Wyrównanie praw kobiet i mężczyzn w pracy
oraz wysokości zarobków i emerytur – jako efekt
zmian społecznych i kulturowych. Sposobem na
zrównanie pozycji kobiet i mężczyzn w społeczeństwie,
a tym samym zapobieżenie wykluczeniu społecznemu
oraz ubóstwu jest wyrównanie wysokości zarobków,
a co za tym idzie emerytur. Istotne jest podjęcie działań
umożliwiającym kobietom łączenie życia prywatnego
i zawodowego. W najnowszej edycji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w drugim celu operacyjnym mowa jest o identyfikacji przyczyn nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Jedną z największych nierówności
wpływających na zdrowie, a mających odniesienie do
płci, są warunki ekonomiczne. Jak wynika z najnowszego raportu międzynarodowego (4), w Polsce luka
płacowa wynosi 6,5%, a w emeryturach aż 23%. Porównując wysokość luki płacowej w badanych krajach,
dane układają się następująco: Słowenia - 3,2%, Polska
- 6,5%, Słowacja - 19,8%, Czechy - 22,1%, Austria –
23%. Podkreślana jest potrzeba zmiany świadomości
nie tylko wśród pracodawców, ale także pracowników.
Gorszą sytuację na rynku pracy wśród kobiet potwierdzają również badania przeprowadzone przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, w którym porównano
Polskę i Norwegię. W 35% rodzin kobiety deklarują ten
sam poziom zarobków, ale w ponad połowie rodzin to
mężczyźni zarabiali więcej. Podkreślić należy, że nadal
kobiety są mniej aktywne na rynku pracy – np. częściej
zostają w domu, opiekują się dziećmi czy niepełnosprawnymi członkami rodziny (15). Należy zwrócić również
szczególna uwagę na warunki starszych wiekiem i samotnych kobiet na emeryturze, których średnia długość
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The 2014 Supreme Audit Office report on public
administration institutions or state-owned companies
shows that women earn less than men. It is mainly due
to lack of professional education allowing women to
work in specialist units and being supervisors more
often, which also translates into a smaller number
of units in certain departments. The Supreme Audit
Office suggests that disparities in education may be of
a socio-cultural character – choosing more ‘masculine’
or ‘feminine’ studies (16). The study which compared
59 couples of women and men of similar professional
profiles reveaeled that violation of the right to equal
treatment of women and men took place in 2 cases
only.
According to the Central Statistical Office of
Poland women today hold a higher education degree
more often than men (20,1% compared to 15,6%),
the same applies to high school and college education
(35,6% compared to 30,7%) whereas more men hold
technical college diploma (19,7% compared to 16,7%)
and vocational school diploma (29,5% compared to
16,8%), which guarantee specific professional skills.
The unemployment rate in Poland in 2004-2014 was
higher among women than men – in 2014 it was 12,4%
compared to 10,5%. This difference became smaller
since 2008, from approximately 4-5% to 2-3% (13).
The Authors conclude that apart from disparities
in education, proper qualifications or access to labour
market by mothers, other problems to be faced are
actions of negative impact on the psychological health
- discrimination, mobbing and sexual harassment in
the workplace. In 2004 the Labour Code was amended
by the regulations related to mobbing even if such
cases amounted to only 3% of complaints filed at the
Chief Labour Inspectorate. Such a low rate results
from an outdated approach to the issue of gender or
sexual orientation or lack of experience in court ruling
in non-material damage cases (17). The Ministry
of Justice data analysis related to the Labour Courts
cases of compensation from years 2009-2013 showed
that only in 13% of cases the complaint was not
dismissed. For the rest of cases, the proceedings were
either discontinued (22,8%) or dismissed (33,7%).
That amounted to only 48,3% of cases ruled in the
plaintiff’s favour. Most cases are those classified under
the 18.3d Article – 52,1% of cases of compensation due
to the violation of equal employment opportunities.
In years 2009-2013 the smallest percentage of cases
were of sexual harassment (0,8%) as well as gender,
age, religion and disability discrimination (6,1%) (18).
Most complaints were filed by women, the proceeding
time lasted more than 6 months, and in some cases,
even years (2616 days). When analyzing the time
of proceedings and the amount of cases ruled in the
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życia jest wyższa niż mężczyzn – niższa wysokość emerytury lub renty przekłada się na trudności w dostępie do
leków lub dodatkowych świadczeń zdrowotnych, co powoduje obniżenie jakości życia oraz może prowadzić do
pogorszenia stanu zdrowia.
Jak wynika z raportu NIK z 2014 r., przeprowadzonego w jednostkach administracji publicznej czy w spółkach skarbu państwa, kobiety zarabiają mniej od mężczyzn. Jest to spowodowane głównie brakiem wykształcenia kierunkowego, umożliwiającego pracę w działach
specjalistycznych oraz rzadziej pełnieniem funkcji kierowniczych, czego powodem jest mniejsza liczba jednostek organizacyjnych w miejscach pracy. NIK sugeruje,
że różnice w wykształceniu mogą mieć swoje źródło
w przyczynach o charakterze kulturowo-społecznym,
czyli wyborze studiów bardziej „męskich” czy bardziej
„kobiecych” (16). W badaniu porównującym 59 par kobiet i mężczyzn o podobnym profilu zawodowym, tylko
w 2 przypadkach dopuszczono się naruszenia obowiązku
równego traktowania kobiet i mężczyzn.
Według GUS, aktualnie kobiety częściej zdobywają wykształcenie wyższe niż mężczyźni (20,1%,
do 15,6%), podobnie jak średnie i policealne (35,6%
a 30,7%), a więcej mężczyzn posiada wykształcenie
średnie zawodowe (19,7%, a 16,7%) oraz zasadnicze
zawodowe (29,5%, a 16,8%), czyli ukierunkowane na
konkretne umiejętności, a stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2004-2014 pokazuje wyższy jego poziom wśród kobiet niż mężczyzn - w 2014
roku (12,4% a 10,5%). Różnica ta zmniejszyła się od
2008 r. z ok. 4-5% do ok. 2-3% (13).
Oprócz różnic w wykształceniu, zdobywaniu odpowiednich kompetencji czy umożliwieniu pracy matkom,
kolejnymi problemami do eliminacji są negatywne działania z zakresu zdrowia psychicznego - dyskryminacja,
mobbing i molestowanie w pracy. Kodeks Pracy poszerzono o przepisy dotyczące mobbingu w 2004 roku, pomimo to sprawy w tym zakresie stanowią zaledwie 3%
wszystkich spraw zgłaszanych do Państwowej Inspekcji
Pracy. Tak niski odsetek wynika z przestarzałego podejścia światopoglądowego wobec kobiet, mężczyzn czy
orientacji seksualnej oraz braku doświadczenia w orzekaniu przy braku konkretnych szkód materialnych (17).
Analizując ewidencję spraw o odszkodowanie w sądach
pracy z lat 2009-2013 z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, tylko 13% spraw zostało załatwionych poprzez uwzględnienie wniosku/pozwu. Pozostałe sposoby rozstrzygnięcia to umorzenia (22,8%) i oddalenia
(33,7%). Stanowi to niestety niespełna 48,3% spraw
załatwionych. Największą liczbę stanowią sprawy klasyfikowane z artykułu 18.3d – 52,1%, czyli o odszkodowanie z tytułu naruszania zasad równego traktowania w zatrudnieniu. W analizowanych latach najmniej
wpłynęło spraw o molestowanie seksualne (0,8%) oraz
dyskryminację ze względu na płeć, wiek, rasę, religię,
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plaintiff’s favour one may conclude that there is no
point in filing the complaint when considering the long
case time and little possibility of compensation. Such
functioning of the Polish justice system negatively
influences the victims’ feeling of safety and falsifies
the real numbers of cases of workplace mobbing and
sexual harassment.

niepełnosprawność (6,1%) (18). Większość spraw była
wnoszona przez kobiety, a czas trwania postępowania
przekraczał pół roku, w niektórych wypadkach dochodząc do kilku lat (2616 dni). Analizując czas trwania
i liczbę załatwionych spraw można dojść do wniosku,
że wiele osób rezygnuje z dochodzenia swoich praw,
mając nikłą perspektywę zadośćuczynienia.

Social support for women experiencing intimate
partner violence. Women who experience violence
from family members have the right to various forms
of support: support from a specialist or the right to
be ensured a safe shelter and the right to remove the
perpetrator from the family domicile.
The Act on Prevention of Domestic Violence
outlines six basic forms of free-of-charge help for
victims of domestic violence which are obligatory
for specially designated units such as, e.g. health care
service: medical, psychological, legal, social, family
and vocational support as well as medial examinations
for the causes and types of body injuries, which are then
reported by the doctor. Depending on their individual
situation, women are entitled to choose one or many
forms of support at the same time.
Women who experience domestic violence may
search for support in national or local NGOs which
specialise in preventing domestic violence by realising
tasks commissioned by province authorities as well as
by offering domestic violence helpline.

Społeczne wsparcie dla kobiet doświadczających
przemocy w związkach. Kobiety, wobec których członkowie rodziny stosują przemoc, mają prawo do różnych
form pomocy, począwszy od wsparcia specjalisty, po znalezienie bezpiecznego schronienia lub usunięcie sprawcy
przemocy ze wspólnie zajmowanego mieszkania.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
określa sześć podstawowych form bezpłatnej pomocy
przysługujących ofiarom przemocy w rodzinie, które
mają obowiązek zapewnić wyznaczone do tego podmioty, np. służba zdrowia: poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, rodzinne i zawodowe
oraz przeprowadzenie badania lekarskiego, które ma
ustalić przyczyny i rodzaje uszkodzenia ciała, co zostanie wskazane w specjalnym zaświadczeniu. Kobiety,
w zależności od indywidualnej sytuacji, mogą skorzystać z każdej z tych form pomocy i kilku jednocześnie.
Pokrzywdzone kobiety w wyniku domowej przemocy mogą szukać wsparcia również w ogólnopolskich lub lokalnych organizacjach pozarządowych,
które specjalizują się w przeciwdziałaniu domowej
przemocy, realizując takie zadania na zlecenie jednostek samorządów oraz prowadząc dyżury telefoniczne
dla osób potrzebujących pomocy.

The Authors underline the importance of identifying
the areas which require improvement, including one
extremely crucial issue – making the justice system
employees sensitive to domestic violence and violence
against women and understanding the behaviour of
violence victims. For years, the Ministry of Justice has
been implementing the actions outlined in the National
Programme of Combating Domestic Violence:
1) Preventive Actions (Pedagogical Strategies)
(19): preparation and realisation of legal procedures
and psychological support for domestic violence
victims and witnesses, organisation of workshops for
the justice system employees on causes and results of
domestic violence;
2) Intervention Actions (Intervention Strategies)
(20): isolation of perpetrators from their victims (based
on special regulations);
3) Supportive Actions (Therapeutic Strategies):
realisation of programmes related to the protection
of violence victims including the Police, prosecutors,
probation officers; provision of proper conditions
when interviewing adults and child witnesses (childfriendly interview rooms);
4) Correction and Education Actions addressed to
domestic violence perpetrators (19): community work
672

Niezbędna jest identyfikacja obszarów wymagających poprawy, w tym uwrażliwienie pracowników
wymiaru sprawiedliwości na zrozumienie zjawiska
przemocy domowej i przemocy wobec kobiet oraz
zrozumienie zachowania ofiar przemocy. Ministerstwo
Sprawiedliwości od lat realizuje zadania przewidziane
w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, do których należą:
1) w zakresie Działań uprzedzających (Strategii
edukacyjnych) (19): opracowanie oraz realizacja procedur ochrony prawnej i wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie i świadków, wraz
z przeprowadzeniem szkoleń wymiaru sprawiedliwości na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie
pracowników;
2) w zakresie Działań interwencyjnych (Strategie
interwencyjne) (20): izolowanie sprawców od ofiar (na
podstawie odrębnych przepisów);
3) w zakresie Działań wspierających (Strategie
terapeutyczne): realizacja programów ochrony ofiar
przemocy z udziałem Policji, prokuratury i kuratorów
sądowych w tym zabezpieczenie odpowiednich wa-
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for domestic violence perpetrators and participation in
correction and education programmes.
Studies on causes of domestic violence and
violence against women, and protection and
prevention strategies. The analysis of 2015 data
shows that studies on domestic violence and its causes
are carried out in Poland regularly. The national study is
mostly often commissioned by the Ministry of Family,
Labour and Social Policy or the Commissioner for
Children’s Rights. Similar studies are commissioned
by local authorities and NGOs. Poland also participates
in international studies done by international or
European organizations. The most important studies
commissioned recently by the Ministry of Family,
Labour and Social Policy (21) on domestic violence in
recent years in Poland are:
• 2011 The national diagnosis on domestic violence
perpetrators;
• 2012 Diagnosis on the implementation of the
Act on Combating Domestic Violence actions
by interdisciplinary / working groups as well as
reports on the implementation of the Blue Cards
procedure and Blue Cards templates, 2012;
• 2013 Evaluation of the local system of prevention
of domestic violence – experiences of helping
sufferers of the post-traumatic stress disorder from
the perspective of domestic violence victims;
• 2009-2014 within the Project Polish Family – Free
from Violence for the Programme PL14 Domestic
and Gender-based Violence co-funded by the
Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.
In 2013 the Commissioner for Civil Rights
commissioned a study Prevention of Gender, Age
and Disability-based Violence Against Women (22).
A report Opinions of Warsaw citizens on domestic
violence (comparative data studies from 2014, 2011,
2010) might be an example of regular studies on the
issue commissioned on the local level (23).
Cooperation with international organizations
and donors. Poland cooperates with international
organizations on every level (government, province
and local authorities). This both proves the country’s
will to raise standards and the need to implement new
mechanisms to prevent violence and help its victims.
That is the reason for the continued cooperation with
WHO, UNICEF, the Council of Europe, The European
Commission within the international programmes:
• The EU Programme Prevention and combat
violence against children, young people and
women, protection of victims of violence and
groups at risk of violence;
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runków przesłuchań dzieci (przyjazne pokoje przesłuchań) oraz dorosłych;
4) w zakresie Działań korekcyjno-edukacyjnych
skierowanych do sprawców przemocy
w rodzinie (19): wykonywanie przez sprawców
przemocy w rodzinie prac społecznie użytecznych
przy jednoczesnym uczestnictwie w programach korekcyjno-edukacyjnych.
Badania dotyczące przyczyn przemocy domowej
i przemocy wobec kobiet oraz strategii ochrony ofiar
i zapobiegania zjawisku. Z analizy dostępnych w 2015
r. materiałów wynika, że badania dotyczące skali zjawiska i przyczyn przemocy domowej przeprowadzane są
regularnie. Ogólnopolskie badania prowadzone są najczęściej na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej czy Rzecznika Praw Dziecka. Podobne badania
przeprowadzane są także na poziomie lokalnym oraz
przez organizacje pozarządowe. Polska uczestniczy także w badaniach międzynarodowych, przeprowadzanych
przez organizacje o zasięgu światowym lub europejskim.
Do najważniejszych badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Polsce na zlecenie MPiPS (21), dotyczących problematyki przemocy domowej należą m.in.:
• 2011 r. Ogólnopolska diagnoza dotycząca osób
stosujących przemoc w rodzinie
• 2012r. Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze, a także realizacji procedury „Niebieskiej Karty” w oparciu o rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”
oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 2012
• 2013 r. Ewaluacja lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – doświadczenia
dotyczące sposobów pomagania i nasilenia stresu
pourazowego (PTSD) z perspektywy osób dotkniętych przemocą w rodzinie
• 2009-2014 r. w ramach Projektu pn. „Rodzina
polska wolna od przemocy” dla Programu Operacyjnego PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego na lata 2009-2014
Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadził
w 2013 r. badania: Przeciwdziałanie przemocy wobec
kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami (22). Jako przykład sukcesywnie wykonywanych badań w tej tematyce na poziomie lokalnym można przytoczyć raport: Opinie warszawiaków
na temat zjawiska przemocy w rodzinie (analiza porównawcza pomiarów z roku 2014, 2011, 2010) (23).
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The Norwegian Financial Mechanism and the
Financial Mechanism of the European Economic
Area;
The Swiss – Polish cooperation Programme.

•
•

Social campaigns – a way to change social
and legal awareness. There are frequent social
campaigns in Poland which aim at changing the
society’s awareness of domestic violence, violence
against women and children as well as strengthen
gender equality, introduce legislative amendments
and monitor their successful implementation (Table
1). Besides campaigns and actions organised by the
government administration (the Ministry of Family,
Labour and Social Policy and Commissioner for
Children’s Rights, in particular), there are those run
by province or county authorities. National and local
NGOs are also involved.

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i darczyńcami. W Polsce na wszystkich szczeblach
(rządowych, samorządowych, lokalnych) są szeroko
rozpowszechnione kontakty z międzynarodowymi
organizacjami. Udział wyżej wymienionych polskich
instytucji świadczy o chęci podnoszenia standardów
oraz wypracowaniu nowych mechanizmów przeciwdziałania przemocy oraz pomocy ofiarom. Przykładem
jest stała współpraca z takimi organizacjami i instytucjami jak: WHO, UNICEF, Rada Europy czy Komisja
Europejska w ramach programów międzynarodowych:
• program Unii Europejskiej Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet
oraz ochrona ofiar i grup ryzyka - DAPHNE
• Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm
Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
• Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.
Kampanie społeczne – sposobem na zmianę
świadomości społecznej i prawnej. W Polsce często prowadzone są kampanie społeczne, które mają
na celu zmianę świadomości społeczeństwa w kwestii
przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet, dzieci i wyrównanie pozycji do poziomu mężczyzn oraz
zmiany prawa i jego egzekwowanie (Tab. 1). Poza akcjami organizowanymi przez administrację rządową
(zwłaszcza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
oraz Rzecznika Praw Dziecka) także samorządy na
szczeblu wojewódzkim, powiatowym czy gminnym
przeprowadzają takie kampanie. Do tych działań włączają się organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnokrajowym, jak również lokalnym.

Table I. Examples of social campaigns against violence against women and children in Poland in years 2013-2015
Tabela I. Przykłady społecznych kampanii przeciwko przemocy względem kobiet i dzieci w Polsce w latach 2013-2015
Contractor
Name of the campaign
Comments
EVIL COMES BACK – DO NOT
Ministry of Family,
Showing future consequences
HURT AND YOU WON’ T BE HURT
Labour and Social Policy
of aggressive behaviour
(OCTOBER, 2010)
Commissioner of Children’s
Rights
Women’s Rights Centre
(9 December, 2014)
Local authorities
Nobody’s Children Foundation
and Advertising Company
Publicis

SLAPPING TEACHES BUT ONLY
BAD THINGS.
YOU HAVE THE RIGHT TO REACT
(OCTOBER,2014)
STAGE BEHIND THE WALL. STOP
THE PERFORMANCE OF VIOLENCE
16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST
GENDER-BASED VIOLENCE
CAMPAIGN
POWER OF WORDS

Change of passive attitude to violence
against children and eliminating cultural
acceptance of violence
Addressed to witnesses of
violence against women
Days of free-of-charge
legal and psychological counselling
Making parents aware of importance of
good and positive messages, which reminds
children of parental love, acceptance and
support (September, 2013)

Names of the campaigns have been translated into English for the purpose of this Paper.
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SUMMARY AND CONCLUSIONS

WNIOSKI

The literature and references till year 2015 the
Authors selected for the aim of this Paper prove the
following:
1. The Council of Europe Convention is a set of
articles and guidelines for the EU Member States
on protection of their citizens and protection of
violence victims, prevention and monitoring of
violence and gender-based inequalities.
2. The Polish law, together with international
regulations, guarantee the efficient system of
protection to the citizens, including women and
children.
3. However, the majority of violence victims in the
EU, Poland including, do not file complaints to
law enforcement agencies, which is the result of
inefficient legal awareness. That is the reason for
frequent campaigns to educate citizens on this
issue. It is crucial to involve local leaders and role
models to improve the quality of such actions.
4. The Polish legal system protects victims of
domestic violence to a great extent, however, the
implementation of actual legal regulations needs to
be more efficient. What is necessary is to change
the awareness of social workers who work with
victims of violence and violence perpetrators in
courts and health service by providing information
and education programmes;
5. Legal regulations on protection of women against
violence outside home (workplace, public spaces)
need to be corrected;
6. It is important to address citizens with education and
protection actions that include local communities’
characteristics and needs. Different actions
should be addressed to communities with high
unemployment rate and low socio-economic status
than communities with high socio-economic statues,
in which the violence rate remains equally high.

Z przeglądu piśmiennictwa sprofilowanego do
celu pracy do 2015 r. wynika, że:
1. Konwencja Rady Europy jest zbiorem założeń i wskazań dla krajów, na co powinny zwrócić uwagę, by obywatele czuli się bezpiecznie, co zrobić, by zapobiegać
przemocy i nierównościom, chronić ofiary, monitorować, by nie doszło ponownie do przestępstwa.
2. Polskie prawo wraz z prawem międzynarodowym
tworzy sprawny system ochronny dla obywateli,
w tym kobiet i dzieci.
3. Jednak ponad połowa ofiar przemocy nie zgłasza
tego faktu organom ścigania, co wynika m.in. z nieznajomości prawa. Dlatego niezbędne jest stałe prowadzenie kampanii edukacyjnych z tego zakresu. Dla
osiągnięcia poprawy istotne jest włączanie do takich
działań lokalnych liderów i autorytetów społecznych.
4. Polski system prawny w znacznym stopniu zabezpiecza osoby doświadczające przemocy domowej,
chociaż realizacja istniejących przepisów wymaga
poprawy. Zwłaszcza konieczne są zmiany w świadomości pracowników m.in.: sądów i służby zdrowia, zajmujących się ofiarami przemocy i osobami
stosującymi przemoc, poprzez prowadzenie programów informacyjno-edukacyjnych.
5. Konieczne są też zmiany w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną kobiet
przed przemocą w miejscach poza domem (praca,
przestrzeń publiczna).
6. Istotne jest kierowanie działań edukacyjno-profilaktycznych do obywateli, ale uwzględniając
specyfikę i potrzeby społeczności lokalnych. Inne
działania należy kierować do społeczności z wysokim odsetkiem bezrobocia i niskim poziomem
socjalno-ekonomicznym, a inne do społeczności
o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym,
w których w nie mniejszym stopniu występuje zjawisko przemocy.
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INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
ZASADY PRZYGOTOWANIA MANUSKRYPTÓW KIEROWANYCH DO PUBLIKACJI
W PRZEGLĄDZIE EPIDEMIOLOGICZNYM - EPIDEMIOLOGICAL REVIEW

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

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

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

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review
jest pismem dwujęzycznym. Każda praca jest publikowana w języku angielskim i polskim.

Przegląd Epidemiologiczny
Review publishes:

Epidemiological

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review publikuje:

a) Experimental and methodological studies and reports
from the area of epidemiology, prevention and control
of communicable and noncommunicable diseases;
epidemiological analysis and estimations;
b) Studies in the field of public health;
c) Studies and clinical reports of communicable
diseases;
d) Review papers from the area of epidemiology,
prevention and diagnosis of communicable
diseases and public health;
e) Reviews of books and journals in the fields
mentioned above and letters to the Editor.

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

1. Rules for the acceptance of the article sent for
publication
Manuscript should be sent to the Editor with the
covering letter, in which the corresponding Author
declares his intention to publish the article, giving
its title and listing the names of the authors and his
own place of employment, address, phone number
and e-mail. In case of original (research) articles, the
covering letter must include the approval of the head of
the institution (department) where research was done,
confirmed by his signature.
The covering letter must be accompanied by
a written statement that:

1. Zasady przyjmowania artykułu przesyłanego do
publikacji
Manuskrypt pracy należy nadesłać do Redakcji z pismem przewodnim, w którym autor korespondencyjny
zwraca się o opublikowanie pracy podając tytuł pracy
i wymieniając nazwiska autorów oraz swoje miejsce zatrudnienia, adres, numer telefonu i adres e-mail.
W pracach oryginalnych (badawczych) pismo
przewodnie powinno zawierać aprobatę kierownika
zakładu lub kliniki, w których zostały wykonane badania, potwierdzoną jego podpisem.
Do pisma przewodniego należy dołączyć pisemne
oświadczenie zawierające następujące informacje:

-
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A. Work has not published before and will not be
submitted for publication prior to its publication
in Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological
Review.
B. The contribution of each author to the article should
be described.
C. A statement that the work does not infringe the
copyrights or other rights of third parties and there
is no conflict of interest with other persons or
institutions.

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

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

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

In the article the following parts should be present:
Introduction, Objective, Material and Methods,
Results, Discussion, Conclusions, References,
Address for correspondence. Abstract should be
composed of the following parts: Introduction,
Objective, Material and Methods, Results,
Conclusions (capital letters, bold, 10 points).
The particular parts of the article may include subtitles
provided the structure of the article would be of higher
transparency then.
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2. Instrukcja dotycząca przygotowania manuskryptu
2.1. Prace przeznaczone do publikacji powinny być
nadesłane do Redakcji w jednym egzemplarzu manuskryptu o formacie A4, pisane jednostronnie z zachowaniem marginesu 4 cm z lewej strony i 1,5 odstępu
pomiędzy wierszami (28-31 wierszy na stronie). Poszczególne strony manuskryptu powinny być numerowane.
Do wydruku manuskryptu należy załączyć plik artykułu w formie elektronicznej (na płycie CD) lub przesłać na adres e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem
wydruku i zawierać nazwę pliku, w którym jest zapisany artykuł.
Pliki i wersja papierowa powinny być przygotowane
z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykresów i fotografii (10–12 pkt) oraz czcionki typu Times do podpisów pod ryciny i pisania tekstu podstawowego.
2.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno na środku strony: pełne imię i nazwisko autora
(autorów) kursywą, tytuł angielski pracy (dużymi
pogrubionymi literami alfabetu), tytuł angielski (dużymi niepogrubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy) instytucji/uczelni , w której wykonano pracę
w językach angielskim i polskim (Times 10-12 pkt).
Streszczenie i abstrakt należy dołączyć na oddzielnych
kartkach.
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ABSTRACT. Abstract should recapitulate the facts
and conclusions contained in the article – ca 250 words
(Times New Roman, 10-12 points).
Abstract should be attached to the manuscript on
a separate, unnumbered page.
KEYWORDS (3-5) should be placed under the
abstract, e.g.
Key words: Hib vaccination, the effectiveness
INTRODUCTION - provides the need (justification)
of the study and clearly specifies the purpose of research.
The literature quoted in the introduction should be
limited only to positions that have a direct relationship
with the content of this study. In the introduction, the
results or conclusions from the research should not be
included.
MATERIAL AND METHODS - in case of commonly
known methods, indicate the position of literature,
together with statistical methods used in study. If the
methods are already published but not widely known,
give a brief description, while for new or substantially
modified methods - deliver a full description.
In the epidemiological articles information should
be provided about the plan (protocol) of the study
covering the study population (age, sex, history of
immunization and other important characteristics),
procedures of randomization and criteria used for
allocation of persons to each group.
RESULTS - should be given in a logical sequence
in the text, with a possible reference to the tables
and figures. Data from the tables and figures should
not be repeated in the text where the most important
information should be summarized.
DISCUSSION - is to highlight new or important
aspects of research results and discuss their implications
and indicate their limitations. The results of own
research should be evaluated against the background
of the literature quoted by the authors. Do not repeat
the detailed data presented in the previous parts of the
article.
CONCLUSIONS - should be specified in points or
presented briefly in a narrative form. Conclusions
should be logically connected with the objectives of
the research outlined in the introduction. Statements
and conclusions not based on the obtained results
should be avoided. Authors should refrain from
statements about the costs or benefits, if their work
does not contain economic data and their analysis. If
the hypothesis is expressed, it must be clearly stated
that it is a hypothesis. Do not present the results in
conclusions!

2.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i nazewnictwa oraz dokonywania za
zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.
W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do korespondencji. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyróżnić:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski
(wersaliki, druk 10 pogrubiony).
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione podtytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie powinno rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy
– ok. 250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych kartkach.
SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np.
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness
WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych badań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel
prowadzonych badań.
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograniczyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników
ani wniosków z przeprowadzonych badań.
MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla
metod już opublikowanych, ale powszechnie nieznanych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa,
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych
metod – podać ich pełny opis.
W pracach epidemiologicznych należy podać informacje o planie (protokole) badania obejmującym badaną
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przydziału do poszczególnych grup.
WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tekście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny.
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście,
gdzie powinny być podsumowane
najważniejsze informacje.
DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań po681
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REFERENCES - should be limited only to the items
mentioned in the text and directly related to the topic of
the work - no more than 30 items. References should
be arranged in order of their citation. When quoting
the publication in the text only the serial number of it
should be given in parentheses. The publications cited
in tables or figure legend should be included in the
references and should be numbered after the citations
in the text.
Work accepted for publication but not yet published,
should be marked as “in press”; authors should obtain
written permission to cite such a position, as well as
confirmation that the work cited has been accepted for
publication.
When listing the references following sequence should
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their
names. If the number of authors does not exceed three,
list all authors, if more than three, list the first three
authors followed by et al.;
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the
author(s) chapter title, book title, name and initials of
the editor, place of publication, publisher and year of
publication and page number(s) of the cited chapter.
EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis
in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.
Items without the author: should be cited as
anonymous or editorial. For example: Cancer in South
Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.
Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the
author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of
infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996:
page(s).
2. Material published by institution: World Health
Organization / United Nations Children’s Fund.
State of the world’s vaccines and immunization.
Geneva: WHO, 1996: page(s).
3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa
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winny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzystywanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać
szczegółowych danych przedstawionych w poprzednich częściach artykułu.
WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się logicznie z celami pracy przedstawionymi we
wstępie.
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikających z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera ekonomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie
należy we wnioskach zamieszczać wyników!
PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w kolejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennictwa. Należy również podać pozycje cytowane w tabelach lub w legendzie rycin.
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepublikowane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; autorzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca
została zaakceptowana do druku.
W wykazie piśmiennictwa należy zachować następującą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion.
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów
jest więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.).
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) należy podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbiorowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redaktora,
miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz strony
od – do cytowanego rozdziału.
PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Pertussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
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M. Postvaccinal reactions and complications. In:
Debiec B, Magdzik W, ed. Vaccinations. 2nd ed.
Warsaw: PZWL: 1991:76-81.
4. Report from the conference: Bengtsson S, Solheim
BG. Enforcement of data protection, privacy and se
curity in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92
Proceedings of the 7th World Congress on Medical
Informatics, 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland.
Amsterdam: North-Holland, 1992,1561-5.
5. Quoting articles distributed electronically on the
internet can be done by listing their web address
and bibliographic data of the printed version, if
any, eg. Outbreak of bacterial conjunctivitis at the
College-New Hampshire. MMWR 2002; 51:205-7
http://www.cdc.gov/mmwr/
Address for correspondence - should include the
name and institutional or personal address of the
Author(s), phone number and e-mail.
Tables - should be typed on separate pages/ sheets
and numbered in sequence of Roman numbers. The
numbering of the tables should correspond to the
sequence of their appearance in the text. Tables should
be provided with titles (at the top).
Each column of the table should have a short header,
a broader explanation should be given in footnotes
below the table, not in the header. Statistical measure
of variability used in tables should be given such as
standard deviation or standard error of the mean. The
number of tables should be limited to truly necessary
for documentation of results.
Figures – should be saved as PDF, JPG, PNG, GIF,
TIFF, bitmap (in the correct resolution) and submitted
along with the printout on separate pages. Figures
should be provided with captions.
In case of photographs or graphic files without captions,
their numbers and captions should be included in
the file names or a separate file with all figures with
captions should be submitted.
References to figures or tables should be given in a form
of consecutive numbers in parentheses, for example
(Fig. 1) or (Table I). Places to include illustrative
material in the text should be marked on the margin of
the manuscript.
Text within tables, diagrams and figures as well as
axis captions and graph legends should be provided
only in English.
THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent
reviewers.
Reviewers and authors do not know their identities

Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial].
S Afr Med J 1994;84:15.
Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwińska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993.
V etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol
1995;49:261–6.
Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na które powołuje się Autor.
1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa
chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. Lek.
PZWL; 1996: strona od – do.
2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health
Organization / United Nations Children’s Fund.
State of the world’s vaccines and immunization.
Geneva: WHO; 1996: strona od – do.
3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M.
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2.
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.
4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim
BG. Enforcement of data protection, privacy
and security in medical informatics. In: Lun KC,
Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors.
MEDINFO 92. Proceedings of the 7thWorld
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10;
Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland;
1992,1561–5.
5. Cytowanie
artykułów
rozpowszechnianych
w formie elektronicznej przez internet może
być dokonywane przez podanie ich adresu
internetowego oraz danych bibliograficznych ich
wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, np. Outbreak
of Bacterial Conjunctivitis at a College--New
Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.
cdc.gov/mmwr/
Adres do korespondencji – należy podawać nazwę
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów)
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.
Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzymskimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chronologii lub pojawianiu się w tekście.
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(“double-blind review process”).The review is to
be submitted in written form. It has to determine
unequivocally whether the manuscript should be
published, revised or rejected. Based on the reviews
gathered, Editors make the final decision with regard
to the publication of articles. On an annual basis
Epidemiological Review publishes a list of reviewers
who have collaborated with editorial board.
OTHER
For works published in Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review there is no fee.
Publisher reserves the right to use some reprints for
trade.

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