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KEY ROLE OF PUBLIC HEALTH
IN IMPROVING HEALTH SITUATION OF THE POPULATION
KLUCZOWA ROLA ZDROWIA PUBLICZNEGO
W POPRAWIE SYTUACJI ZDROWOTNEJ LUDNOŚCI
National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene in Warsaw
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
No country (and no national budget) in which there
is no efficient public health system (disease prevention
and health promotion) is able to cover the exponentially
growing costs of medical care for the aging population
(Z. Jakab (WHO / EURO), MJ Wysocki (NIZP-PZH),
Warsaw, 3.06, 2013). This opinion was stated at the
meeting of the Public Health Committee of the Polish
Academy of Sciences (PAN).
The notion of “Public Health” for the first time
in r. 1920 was defined by C.E. Winslow, a professor
at Yale University, as: “the science and art of
preventing disease, prolonging life and promoting
health and efficiency through organized community
effort for the sanitation of the environment, the control
of communicable infections, the education of the
individual in personal hygiene, the organization of
medical and nursing services for the early diagnosis
and preventive treatment of disease, and for the
development of the social machinery to insure everyone
a standard of living adequate for the maintenance
of health, so organizing these benefits as to enable
every citizen to realize his birthright of health and
longevity”(1).
We now more frequently use the term succinctly
defined in Acheson report in 1988: “public health is
the science and art of preventing disease, prolonging
life and promoting health through organized efforts
of society”. We are also talking about “new public
health”, which focuses on the prevention of chronic
non-communicable diseases also called civilization
diseases (1).
In 2015, in Poland, which has a population of about
38 million, 395 thousand people died. The number of
deaths in 2016 was 388,000. In both those years the
number of live births was lower than the number of
deaths (369 and 382,000, respectively) (2,3). It should
be stressed that about 40% of male deaths and about
18% of female deaths occur before 65 years of age.
This indicates that most of them can be prevented and
thus extend the lives of tens of thousands of people.

Żaden kraj (i żaden budżet), w którym nie ma sprawnego systemu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia
(zdrowie publiczne), nie jest w stanie pokrywać w odpowiednim do oczekiwań i potrzeb stopniu, geometrycznie
rosnących kosztów terapii starzejącej się ludności (Z. Jakab (WHO/EURO), M.J. Wysocki (NIZP-PZH), Warszawa, 3.06, 2013). Opinia ta została sformułowana w czasie
posiedzenia Komitetu Zdrowia Publicznego PAN.
„Zdrowie Publiczne” po raz pierwszy w r.1920 zdefiniował C.E. Winslow, profesor Uniwersytetu Yale pisząc,
że „jest to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promocji zdrowia przez zorganizowane
wysiłki społeczeństwa wyrażające się w działaniach na
rzecz higieny środowiska, zwalczania chorób zakaźnych,
nauczania higieny indywidualnej, organizację służb medycznych i pielęgniarskich ukierunkowanych na wczesne rozpoznawanie chorób i skuteczne zapobieganie ich
rozwojowi, oraz utrwalanie mechanizmów społecznych
zapewniających każdemu poziom bytowania umożliwiających utrzymanie zdrowia i długotrwałe życie” (1).
Obecnie posługujemy się częściej sformułowaną
w r. 1988 zwięzłą definicją Achesona: „Zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia oraz promocji zdrowia poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa”. Mówimy też o „nowym
zdrowiu publicznym”, które koncentruje swoje działania na zapobieganiu przewlekłym chorobom niezakaźnym nazywanymi też chorobami cywilizacyjnymi (1).
W roku 2015 w Polsce, której ludność liczy ok. 38
mln, zmarło 395 tysięcy obywateli. Liczba zgonów w r.
2016 wynosiła 388 tys., przy niższej niż liczba zgonów,
liczbie urodzeń żywych (odpowiednio 369 i 382 tys.)
(2,3). Należy podkreślić, że ok. 40% zgonów mężczyzn
i ok. 18% zgonów kobiet wydarza się przed 65 r.ż., co
wskazuje, że większości z nich można zapobiec i tym
samym przedłużyć dziesiątkom tysięcy osób okres
trwania życia. Głównym „killerem” w Polsce, który powoduje 45% zgonów są choroby układu krążenia. Druga przyczyna zgonów to nowotwory złośliwe (25%),
a trzecia to wypadki, zatrucia i urazy (6-7%).
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The main “killer” in Poland, which causes 45% of
deaths are cardiovascular diseases. The second cause
of death is malignancy (25%) and the third is accidents,
poisonings and injuries (6-7%).
A separate problem is the group of illnesses that
most frequently cause disability, although they may
also cause death. This includes chronic non-specific
respiratory diseases (asthma, chronic bronchitis
and emphysema), mental illness (e.g. depression),
degenerative brain disease (e.g. Alzheimer’s disease)
and various forms of degenerative arthritis (e.g.
coxarthrosis). To disabiliting diseases belongs also
diabetes mellitus, which affects approximately 2.94
million Poles (4) and obesity, which is a disease and
a risk factor for other diseases, found in many millions
of adult Poles and hundreds of thousands of children.
Infectious diseases of childhood, which in the
1960s and 1970s generated a serious threat in our
country, are now controlled by effective and safe
vaccination program. The serious problem still
creates hepatitis C, for which there is no vaccine, but
is available very effective treatment. The number of
people actively infected with HCV in Poland (with
the presence of HCV RNA) is estimated at about 165
thousand. Approximately 125 thousand of these do not
know about their illness and remain undiagnosed.
The National Institute for Public Health-NIH and
its partners recently completed the project “Prevention
of HCV infections” financed jointly by Swiss
Federation and the Ministry of Health of the Republic
of Poland. Based on the results of this project, the
National Institute of Public Health has developed and
presented to the Minister of Health in 7.08.2017 the
document “Strategy for Prevention and Control of
HCV Infections in Poland” (6).
This very simplistic and fragmentary assessment
of the health of the Polish population leads to the
conclusion that many of these deaths and disabilities
can be prevented by promoting a healthy lifestyle,
effective preventive programs and combating risk
factors such as smoking, excessive consumption of
alcohol, lack of exercise, unhealthy diet and obesity.
In the area of cardiovascular disease early
recognition and adequate treatment of hypertension and
hypercholesterolemia can help preventing coronary
heart disease and heart failure. In the disease groups
that I mentioned above only certain types of malignant
tumors, depression, Alzheimer’s disease and type 1
diabetes can not be significantly affected by the use of
effective preventive measures.
The Health Minister of Canada, Mark Lalonde,
in 1974, indicated that the state of health of the
population depends in 50% on the lifestyle and only
in 10% on the functioning of the therapeutic medicine
(7). Also Tarlov, in the study in the United States and
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Odrębny problem to grupy chorób, które powodują najczęściej inwalidztwo, choć bywają również przyczyną zgonu. Należy tu zaliczyć przewlekłe nieswoiste
choroby układu oddechowego (astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc), choroby psychiczne (np.
depresja) i degeneracyjne choroby układu nerwowego
(np. choroba Alzheimera) oraz różne postacie artrozy,
czyli zwyrodnieniowej choroby stawów (np. zwyrodnienie stawu biodrowego). Do chorób inwalidyzujących
należy również cukrzyca, która dotyka ok. 2,94 mln Polaków (4) oraz otyłość, która będąc i chorobą i czynnikiem ryzyka dla innych chorób stwierdzana jest u wielu
milionów dorosłych Polaków i setek tysięcy dzieci.
Choroby zakaźne, które jeszcze w latach 60. i 70.
stanowiły w naszym kraju poważne zagrożenie, zostały
opanowane, głównie dzięki skutecznym i bezpiecznym
szczepieniom ochronnym. Głównym problemem pozostaje zapalenie wątroby typu C, przeciwko któremu
nie ma szczepionki, jest natomiast dostępne bardzo skuteczne leczenie. Liczbę osób zakażonych wirusem HCV
w Polsce (z obecnością HCV RNA) szacuje się na około
165 tys., przy czym ok. 125 tys. z tych osób nie wie
o swojej chorobie i pozostaje niezdiagnozowanych(5).
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego–PZH
wraz z partnerami zakończył ostatnio realizację projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” finansowanego przez Swiss Contribution i Ministerstwo Zdrowia
RP. Na podstawie wyników tego projektu Instytut
opracował i przedstawił w dniu 7.08.17 Ministrowi
Zdrowia projekt „Strategii zapobiegania i zwalczania
zakażeń HCV w Polsce”(6).
Ta bardzo uproszczona i fragmentaryczna ocena
stanu zdrowia ludności Polski upoważnia do wyciągnięcia wniosku, że wielu z tych zgonów i przypadków inwalidztwa można zapobiec przez promowanie
sprzyjającego zdrowiu stylu życia, skuteczne programy prewencyjne i zwalczanie czynników ryzyka, takich jak m.in. palenie papierosów, nadmierne spożywanie alkoholu, brak ruchu, niezdrowy sposób żywienia i otyłość.
W obszarze chorób układu krążenia wczesne rozpoznawanie i odpowiednie leczenie nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii pozwala uniknąć choroby
wieńcowej i niewydolności serca. W grupach chorób,
które wymieniłem powyżej właściwie tylko na niektóre typy nowotworów złośliwych, depresję, chorobę Alzheimera i cukrzycę typu pierwszego nie można
wpłynąć znacząco w zakresie stosowania skutecznych
metod zapobiegawczych.
Już minister zdrowia Kanady – Mark Lalonde
w r. 1974 wykazał, że stan zdrowia populacji zależy
w 50% od stylu życia, a tylko w 10% od funkcjonowania medycyny terapeutycznej (7). Tarlov, z kolei,
w wyniku swoich badań w USA i metaanalizy, wykazał w r. 1999, że sytuacja zdrowotna ludności zale-
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meta-analysis, showed in 1999 that the health of the
population depends in 40% on the socio-economic
factors, in 30% on the lifestyle and 10% on the
therapeutic medicine (8). This does not mean, of
course, that we should not invest in hospitals, improve
the work of family physicians and create conditions
for innovative and effective therapies, because each
of us, in case of illness, wants to be treated quickly,
effectively and in a manner that respects our dignity
and subjectivity.
That’s why almost all EU countries of the,
so-called Old Fifteen, base the activities of the
ministers of health on the principles of public health,
understood as the rational implementation, especially
in local government units, of the 10 basic public health
operations (functions) defined by WHO / EURO
in 2012 and the appropriate coordination of these
activities according to the needs of the population in
the area (9).
In 2015 the Minister of Health of the Republic
of Poland, Prof. Marian Zembala presented adequate
Policy Paper (10) to the European Commission
containing a strategy for improving the health of the
population, which was based on analysis of the maps
of national and local health needs developed by NIPHNIH and the Ministry of Health. On the base of this
data he negotiated fund of 12bln PLN, which included
a considerable share for the development of public
health at the central and provincial level in the years
2015-2020. Also we should remember the sum of more
than 70bln PLN annually allocated and contracted
mainly for remedial procedures by the National Health
Fund in Poland.
I believe that there is time for policy-makers to
consider the necessary spending on improving public
health as an investment not as an expense that can be
cut or saved in Poland, which has share of the GDP
designed for health one of the lowest in Europe (4.7%).
Further improvement of the health of the population
will be promoted not only by the gradual increase in
health expenditure to 6% of GDP, already approved by
the Government of the Republic of Poland, but also by
the effective implementation of the provisions adopted
and signed by the President at the end of 2015 “Public
Health Act” (11) including the “National Health
Program 2016–2020”, which addresses 6 important
areas related to the health of Poles and unlike previous
versions, National Health Program has annual financing
“no more than PLN 140 million” (12).
However, it is worrying that in the years 2006–
2015 the share of health expenditures in the Territorial
Self-Government Units (13) decreases. Although in
voivodships, there are public health care plans for
about 2 years, and some local governments have funded
preventive actions such as vaccination against HPV or
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ży w 40% od czynników społeczno-ekonomicznych,
w 30% od stylu życia, a w 10% od medycyny terapeutycznej (8). Nie znaczy to oczywiście, że nie powinniśmy inwestować w szpitale, doskonalić pracy lekarza
rodzinnego i stwarzać warunków do wprowadzania
innowacyjnych i skutecznych terapii, każdy z nas bowiem w przypadku choroby chce być leczony szybko,
skutecznie i w otoczeniu uwzględniającym naszą godność i podmiotowość.
Prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej z tzw.
starej piętnastki opierają działalność ministrów zdrowia na zasadach zdrowia publicznego,czyli na racjonalnym wdrażaniu, zwłaszcza w jednostkach samorządu terytorialnego, 10 podstawowych funkcji zdrowia
publicznego określonych przez WHO/EURO w r. 2012
i odpowiedniej koordynacji tych działań w zależności
od potrzeb ludności na danym terenie (9) .
W r. 2015 Minister Zdrowia RP, Prof. Marian Zembala przedstawił Komisji Europejskiej tzw. „Policy Paper” (10) zawierający m.in. strategię poprawy zdrowia
ludności opartą m.in. o analizę po raz pierwszy opracowanych w przy NIZP-PZH i Ministerstwie Zdrowia
ogólnopolskiej i wojewódzkich map potrzeb zdrowotnych i wynegocjował On 12 mld PLN, w tym znaczną
sumę na rozwój „public health”, na poziomie centralnym
i wojewódzkim w latach 2015-2020. Należy też pamiętać o sumie ponad 70 mld PLN rocznie przeznaczonych
i kontraktowanych jednak głównie na procedury medycyny naprawczej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Myślę, że nadszedł już czas, żeby decydenci różnych szczebli zaczęli traktować niezbędne wydatki
związane z poprawą zdrowia ludności jako inwestycję a,
nie jako koszt, który można obciąć, czy zaoszczędzić
w Polsce, która charakteryzuje się jednym z najniższych w Europie odsetkiem PKB (wg Ministerstwa
Zdrowia 4,7 %) przeznaczonym na zdrowie ludności.
Dalszej poprawie zdrowia ludności sprzyjać będzie
nie tylko stopniowy i zatwierdzony już przez Rząd RP,
wzrost nakładów na zdrowie do 6% PKB, ale również
sprawne wdrażanie postanowień uchwalonej i podpisanej przez Prezydenta w końcu r. 2015 „Ustawy o zdrowiu publicznym” (11), jak również ”Narodowego Programu Zdrowia 2016–2020”, który adresuje 6 ważnych
obszarów związanych ze zdrowiem Polaków i w odróżnieniu od poprzednich wersji NPZ posiada finansowanie
w wysokości „rocznie nie więcej niż 140 mln zł” (12).
Niepokoi jednak fakt, że w latach 2006–2015 spada udział wydatków na zdrowie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (13). W województwach istnieją co prawda od ok. 2 lat ukierunkowane również
na zdrowie publiczne Wojewódzkie Rady ds. Potrzeb
Zdrowotnych, a niektóre samorządy finansują działania prewencyjne, jak np. szczepienia przeciw wirusowi HPV, czy szczepienia seniorów przeciw grypie, istnieje jednak potrzeba odpowiedniej promocji, koordy479
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vaccination against influenza, but there is a need for
proper promotion, coordination and evaluation of the
effectiveness of these activities at central and local
level.
This is why it is purposeful and necessary to appoint
local public health coordinators at various levels,
which should be occupied by well-qualified people,
i.e. graduates from the Health Sciences Departments
of medical universities or public health specialists.
This was also the intention of the authors of the first
version of the Public Health Act, which, however, did
not consent to the then Ministry of Health. The issue of
setting up such posts and the required criteria should
be regulated legally in the form of a regulation serving
to operationalize the functioning of the “Public Health
Act”.

nacji i ewaluacji skuteczności tych działań na szczeblu
centralnym, wojewódzkim i powiatowym.
Wynika stąd celowość i konieczność powołania na
różnych szczeblach samorządowych koordynatorów ds.
zdrowia publicznego, które to stanowiska powinni zajmować ludzie posiadający odpowiednie kwalifikacje,
czyli absolwenci Wydziałów Nauk o Zdrowiu Uniwersytetów Medycznych lub specjaliści w zakresie zdrowia
publicznego. Taka też była intencja autorów pierwszych
wersji Ustawy o Zdrowiu Publicznym, na którą jednak
nie wyraziło zgody ówczesne Ministerstwo Zdrowia.
Sprawa utworzenia takich stanowisk i wymaganych
kryteriów powinna być uregulowana prawnie w postaci
rozporządzenia służącego operacjonalizacji funkcjonowania „Ustawy o zdrowiu publicznym”.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. In Poland, the high incidence of pertussis has been maintained for many years - the fiveyear median for 2005-2009 and 2010-2014 were 5.2 and 5.5 per 100,000 population. In 2015 there was another
dynamic increase (by 136%) of incidence to 12.86 per 100 000 population. While the tendency of high incidence
of pertussis in the years 2009-2011 (the results of the National Epidemiologic Research of Pertussis), in the
subsequent years, ie 2012-2014, was halted, in 2015 there was an increase in morbidity with significantly increased
dynamics and different age groups. Still, the most effective prevention strategy is vaccination according to the
current calendar and expert recommendations (1).
THE AIM OF THE STUDY. The aim of the study is to assess the epidemiological situation of pertussis in
Poland in 2015 in comparison with previous years, including vaccine coverage of children.
MATERIALS AND METHODS. Assessment of the epidemiology of pertussis in Poland was based on
analysis of individual reports of suspected cases of pertussis sent to the NIPH-NIH by the regional sanitaryepidemiological stations, data from the bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2015” (2) and
bulletin “Immunizations in Poland in 2015 “ (3).
RESULTS. In 2015, number of registered cases of whooping cough was 4 956. The incidence was 12.89 per
100,000 population and it was significantly higher (by 135%) than in the previous year (5.46/100,000). The
highest number of cases occurred in voivodeships: Mazowieckie, Łódzkie, Śląskie. They account for 47% of all
cases. 1215 people were hospitalised (24.5% of total).
SUMMARY AND CONCLUSIONS. The significant increase in pertussis disease observed in 2015 indicates
the persistent circulation of bacteria in the environment and the continuing susceptibility of the population to
infection. Still, the only effective strategy for reducing the incidence of disease remains the use of vaccines
according to the current calendar and recommendations of experts.
Key words: pertussis, epidemiology, Poland, 2015
STRESZCZENIE
WSTĘP. W Polsce od wielu lat utrzymuje się wysoka zapadalność na krztusiec – pięcioletnie mediany zapadalności za lata 2005-2009 i 2010-2014 wynosiły odpowiednio 5,2 i 5,5 na 100 tys. ludności. W roku 2015 wystąpił
kolejny dynamiczny wzrost (o 136%) zapadalności do 12, 86 na 100 tys. ludności. O ile tendencja występowania
zachorowań na krztusiec u wysokiego odsetka osób dorosłych obserwowana w latach 2009-2011 (wyniki Ogólnopolskiego Badania Epidemiologii Krztuśca), w kolejnych latach tzn. 2012-2014 uległa zahamowaniu, o tyle
w roku 2015 wystąpił kolejny wzrost zachorowań o znacznie zwiększonej dynamice i dotyczący różnych grup
wieku. Nadal najskuteczniejszą strategią zapobiegania zachorowaniom jest realizacja szczepień zgodnie z obowiązującym kalendarzem oraz rekomendacjami ekspertów.
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej krztuśca w Polsce w 2015 r. w porównaniu z sytuacją w ubiegłych latach, ze szczególnym uwzględnieniem oceny stanu zaszczepienia dzieci przeciw krztuścowi.
*Article was written under the task No 6/EM/2016 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2016
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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MATERIAŁ I METODY. Sytuację epidemiologiczną krztuśca w Polsce oceniono na podstawie wyników analizy jednostkowych zgłoszeń podejrzeń zachorowań na krztusiec nadsyłanych do NIZP-PZH przez wojewódzkie
stacje sanitarno-epidemiologiczne, danych z biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015 r.” oraz
biuletynu „Szczepienia ochronne w Polsce w 2015 r.” .
WYNIKI. W 2015 r. zarejestrowano 4 956 zachorowań na krztusiec. Zapadalność wyniosła 12,89 na 100 tys.
mieszkańców i była znacząco wyższa (o 135%) w porównaniu z poprzednim rokiem (5,46). Najwięcej zachorowań w roku 2015r. wystąpiło w województwach: mazowieckim, łódzkim i śląskim. Stanowią one 47% wszystkich przypadków zachorowań. Hospitalizowano 1215 (tj. 24,5%) chorych.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Obserwowany w 2015 r. znaczący wzrost zachorowań na krztusiec, wskazuje na utrwalone krążenie bakterii w środowisku i nadal utrzymującą się wrażliwość populacji na zakażenie.
Nadal jedyną skuteczna strategią ograniczenia zachorowań pozostaje stosowanie szczepień wg obowiązującego
kalendarza oraz rekomendacji ekspertów.
Słowa kluczowe: krztusiec, epidemiologia, Polska, rok 2015
BACKGROUND

WSTĘP

In Poland, the high incidence of pertussis has been
maintained for many years - the five-year maturing
median for 2005-2009 and 2010-2014 were 5.2 and
5.5 per 100.000 population. In 2015 there was another
dynamic increase (by 136%) of incidence to 12.86 per
100.000 population. While was the tendency of high
incidence of pertussis in the years 2009-2011 (the results
of the National Epidemiologic Research on Pertussis),
in the following years, ie 2012-2014, has been halted, the
year 2015 indicates a further increase in the incidence
of significantly increased dynamics and age groups (1).
Serological diagnosis of any pertussis suspect includes
the determination of specific antibodies to pertussis
toxoid in the IgA and IgG classes - this should
be a routine diagnostic procedure for clinical and
epidemiological surveillance.

W Polsce od wielu lat utrzymuje się wysoka zapadalność na krztusiec – pięcioletnie mediany zapadalności za lata 2005-2009 i 2010-2014 wynosiły odpowiednio 5,2 i 5,5 na 100 tys. ludności. W roku 2015 wystąpił
kolejny dynamiczny wzrost (o 136%) zapadalności do
12,86 na 100 tys. ludności. O ile tendencja występowania zachorowań na krztusiec u osób dorosłych obserwowana w latach 2009-2011 (wyniki Ogólnopolskiego Badania Epidemiologii Krztuśca), w kolejnych latach tzn.
2012-2014 uległa zahamowaniu, o tyle rok 2015 wskazuje na kolejny wzrost zachorowań o znacznie zwiększonej dynamice i dotyczącej różnych grup wieku.
Diagnostyka serologiczna każdego podejrzanego
o krztusiec zachorowania, obejmuje oznaczenie swoistych przeciwciał dla toksyny krztuścowej w klasie
IgA i IgG – powinno to stanowić rutynowy sposób
postępowania diagnostycznego na potrzeby kliniczne,
jak i na potrzeby nadzoru epidemiologicznego.

THE AIM OF THE STUDY
The aim of the study is to assess the epidemiological
situation of pertussis in Poland in 2015 in comparison
with previous years, including vaccine coverage of
children.
MATERIALS AND METHODS
Assessment of the epidemiology of pertussis in
Poland was based on analysis of individual reports
of possible and confirmed cases of pertussis which
were sent to the NIPH-NIH by the Regional SanitaryEpidemiological Stations, data from the bulletin
“Infectious diseases and poisonings in Poland in
2015”(2) and bulletin “Immunizations in Poland in
2015 “(3). Classification of pertussis cases were based
on the case definition (4). According to the above
definition clinical criteria meets a person with a cough
lasting at least two weeks, with at least one of the
482

CEL PRACY
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
krztuśca w Polsce w 2015 r. w zestawieniu z sytuacją
w ubiegłych latach, ze szczególnym uwzględnieniem
oceny stanu zaszczepienia dzieci przeciw krztuścowi.
MATERIAŁ I METODY
Sytuację epidemiologiczną krztuśca w Polsce oceniono na podstawie wyników analizy indywidualnych zgłoszeń podejrzeń /zachorowań na krztusiec nadsyłanych do
NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz danych z biuletynów rocznych: „Choroby
zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015 r.”(2) i „Szczepienia
ochronne w Polsce w 2015 r.”(3). Klasyfikacji przypadków zachorowań na krztusiec dokonano na podstawie definicji przypadku (Definicje przypadków chorób zakaźnych
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Krztusiec w Polsce w 2015 roku

symptoms: bouts of apnea after coughing or vomiting
occurring immediately after coughing or any person
with whom the doctor recognized pertussis or attacks of
apnea in infants. Laboratory criteria include at least one
of three criteria: the isolation of Bordetella pertussis,
or nucleic acid detection of Bordetella pertussis in
a clinical specimen or a significant increase in the
detection of specific antibodies against Bordetella
pertussis. Epidemiological criteria are met when there
is a transfer of infection from person to person. Based
on the clinical, laboratory and epidemiological criteria,
classification was established: possible case (person
meeting the clinical criteria), probable case (person
meeting the clinical and epidemiological criteria)
and confirmed case (person meeting the clinical and
laboratory criteria).

na potrzeby nadzoru epidemiologicznego”(4). W świetle
powyższej definicji kryteria kliniczne spełnia każda osoba, u której występują: kaszel utrzymujący się co najmniej
przez dwa tygodnie oraz co najmniej jeden z trzech objawów: napady kaszlu, napady bezdechu po kaszlu lub
wymioty występujące bezpośrednio po kaszlu; lub każda osoba u której lekarz rozpoznał krztusiec; lub napady
bezdechu u niemowląt. Kryteria laboratoryjne obejmują
co najmniej jedno z trzech kryteriów: izolację Bordetella
pertussis lub wykrycie kwasu nukleinowego Bordetella
pertussis w materiale klinicznym lub wykrycie znamiennego wzrostu swoistych przeciwciał przeciw Bordetella
pertussis. Kryteria epidemiologiczne zostają spełnione,
gdy stwierdzono przeniesienie zakażenia z człowieka na
człowieka. Opierając się na kryteriach klinicznych, laboratoryjnych i epidemiologicznych ustalono klasyfikację:
przypadek możliwy (osoba spełniająca kryteria kliniczne),
przypadek prawdopodobny (osoba spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne), przypadek potwierdzony (osoba spełniająca kryteria kliniczne i laboratoryjne).

RESULTS

WYNIKI

In 2015, the number of pertussis cases increased
again. 4 956 cases were registered, ie by 135% more
than in the previous year. Incidence in 2015 in Poland
amounted to 12.89 per 100 thousand population was
significantly higher than in the previous year (5.46)
(Tab. I.).

W 2015 r. po raz kolejny zwiększyła się liczba zachorowań na krztusiec. Zarejestrowano 4 956 zachorowań tj. o 135% więcej niż w roku ubiegłym. Zapadalność w 2015 r. w Polsce wynosiła 12,89 na 100 tys.
mieszkańców i w porównaniu z poprzednim rokiem
(5,46) była znacząco wyższa (Tab. I).

Table I. Pertussis in Poland in 2015. Number of cases, incidence per 100 000 population, number and percentage of
hospitalization by voivodeship.
Tabela I. Krztusiec w Polsce w 2015r. Liczba zachorowań, zapadalność oraz hospitalizacja wg województw.
Number of cases in quarters

Hospitalisation

I

II

III

IV

Number of
cases

1132

1182

1208

1434

4956

12.89

1215

24.5

1. Dolnośląskie

33

27

37

52

149

5.13

46

30.9

2. Kujawsko-Pomorskie

171

120

70

89

450

21.55

89

19.8

6

14

41

39

100

4.67

55

55.0

Voivodeship
Poland

3. Lubelskie

Incidence
rate

Number

%

4. Lubuskie

8

12

25

25

70

6.87

16

22.9

5. Łódzkie

141

170

194

170

675

27.02

241

35.7

6. Małopolskie

79

107

116

179

481

14.27

95

19.8

7. Mazowieckie

348

338

218

224

1128

21.12

157

13.9

8. Opolskie

19

3

19

21

62

6.21

22

35.5

9. Podkarpackie

9

11

31

37

88

4.14

34

38.6

10. Podlaskie

24

50

74

81

229

19.24

51

22.3

11. Pomorskie

95

38

60

79

272

11.80

93

34.2

12. Śląskie

76

112

133

214

535

11.69

83

15.5

13. Świętokrzyskie

9

10

10

14

43

3.41

24

55.8

14. Warmińsko-Mazurskie

11

4

10

20

45

3.12

16

35.6

15. Wielkopolskie

70

136

132

160

498

14.34

142

28.5

16. Zachodniopomorskie

33

30

38

30

131

7.64

51

38.9
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In 2015, as in previous years, there were large
differences in incidence between voivodeships.
The highest number of cases was recorded in the
voivodeships:, Mazowieckie, Łódzkie and Śląskie
(respectively: 1128, 675 and 535 cases). The lowest
number of cases was reported in the Świętokrzyskie
and Warmińsko-Mazurskie voivodeships: only 43 and
45 cases (Tab. I). Such large variations in incidence
among individual voivodeships may be due to
persistent insufficient reporting of pertussis to the
National Sanitary Inspection, which is also confirmed
by the results of the National Epidemiological Study of
Pertussis (BEKi).
Analysis of pertussis disease in 2015 by season
confirm, that the number of clinical diagnoses in the
fourth quarter has been increased - about 30% of all
cases, and indicating a slight delay in registration
of records, possibly due to delays in registration of
records.
Vaccination against pertussis in 2015. In 2015,
the vaccination coverage of the 2 years old remains
on high level: from 96.3% to 99.4%, across the
country. The lowest coverage were in Małopolskie
(96.3%) and Lodzkie (96.9%), while the highest in the
voivodeship: Świętokrzyskie (99.4%) and high - 99.2%
in the following voivodeships: Zachodniopomorskie,
Kujawsko- Pomorskie and Warmińsko-Mazurskie.
According to the Vaccination Program, each child
should receive a total of 5 doses of DTP vaccine in: 2,
3-4, 5-6 and 16-18 months of age (primary vaccination
with whole cell pertussis vaccine) and a dose of acellular
vaccine at the age of 6. The pertussis vaccine used in
Poland is combined with diphtheria and tetanus (DTP).
In the country is also available DTP vaccine combined
with the vaccine against Hib, inactivated poliomyelitis
vaccine and the vaccine against hepatitis B.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
The year 2015, which is significantly higher
incidence than in the previous year, can be considered as
the first year of another pertussis epidemic, confirming
the persistence of cyclicality. This demonstrates the
persistent circulation of bacteria in the environment
and the increasing number of vulnerable people. The
best strategy for the prevention of pertussis is the use
of vaccines in the age group with increased risk of
disease - in the current epidemiological situation for
infants, adolescents and the elderly. In these groups
and specific occupational groups, such as neonatal
staff, infants, teachers, older adults caring for young
children, vaccination with a pertussis-acellular
component should be repeated every 10 years.
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W 2015 r. podobnie jak w ubiegłych latach występowały duże różnice zapadalności między województwami.
Najwięcej zachorowań, około połowa wszystkich zarejestrowanych przypadków, wystąpiło w województwach,
mazowieckim, łódzkim i śląskim (odpowiednio: 1128, 675
i 535 zachorowań). Natomiast najniższą liczbę zachorowań
zgłoszono w województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim: tylko 43 i 45 zachorowań (Tab. I). Tak duże
zróżnicowanie zapadalności między poszczególnymi województwami może wynikać z utrzymującej się niedostatecznej zgłaszalności zachorowań na krztusiec do Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, co również potwierdzają wyniki Ogólnopolskiego Badania Epidemiologii Krztuśca (BEKi).
Analiza zachorowań na krztusiec w 2015r. wg sezonu
roku potwierdza zwiększenie liczby rozpoznań klinicznych
w IV kwartale – ok. 30% ogółu zachorowań, co wskazuje
na niewielkie przesunięcie zgłoszeń w czasie, prawdopodobnie wynikające z opóźnienia rejestracji zgłoszeń.
Szczepienia przeciw krztuścowi w 2015 r. W 2015 r.
poziom zaszczepienia dzieci w 2 r.ż. przeciw krztuścowi
utrzymywał się na wysokim poziomie od 96,3% do 99,4%
w skali kraju. Najniższy stan zaszczepienia był w województwach: małopolskim (96,3%) i łódzkim (96,9%), najwyższy w województwie świętokrzyskim (99,4%), i wysoki – 99,2% w województwach: zachodniopomorskim,
kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.
Według Programu Szczepień Ochronnych każde
dziecko powinno otrzymać łącznie 5 dawek szczepionki DTP w: 2, 3-4, 5-6 i 16-18 miesiącach życia
(szczepienie podstawowe przy użyciu pełnokomórkowej szczepionki przeciw krztuścowi) oraz dawkę przypominającą szczepionką acelularną w 6 roku życia.
Szczepionka przeciw krztuścowi stosowana w Polsce jest skojarzona ze szczepionką przeciw błonicy
i przeciw tężcowi (DTP). W kraju dostępne są również
szczepionki DTP skojarzone dodatkowo ze szczepionką przeciw Hib, inaktywowaną szczepionką przeciw
poliomyelitis oraz szczepionką przeciw wzw typu B.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Rok 2015 o znacząco wyższej w porównaniu do
poprzedniego roku zapadalności można traktować
jako pierwszy rok kolejnego nasilenia epidemicznego
krztuśca, potwierdzając utrzymywanie się cykliczności
zachorowań. Świadczy to o utrzymującym się krążeniu bakterii w środowisku i o narastającej grupie osób
wrażliwych. Najlepszą strategią profilaktyki krztuśca
jest stosowanie szczepień w grupach wieku o narastającym ryzyku zachorowania – w obecnej sytuacji epidemiologicznej niemowlętom, młodzieży nastoletniej
oraz osobom starszym. W wymienionych grupach oraz
określonych grupach zawodowych, takich jak personel
oddziałów noworodkowych, niemowlęcych, nauczyciele, osoby starsze opiekujące się małymi dziećmi, szczepienia przypominające zawierające komponent krztuścowy bezkomórkowy należy powtarzać co 10 lat.
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Corrections/Errata

PRZEGL EPIDEMIOL 2017;71(4)

CORRETIONS
ERRATA
ERRATA to article in Przegl Epidemiol 2017;71(3): 439-455
In article „IS ONE MINUTE ENOUGH TO CONVINCE PARENTS TO VACCINATE THEIR CHILD? /
Aut. Justyna Tymińska, Jacek Wysocki
Page 441 4.section 1 line to put Appendix 1
Should have written: The simple information (Appendix 1) consisted …
In Polish: Informacja lakoniczna zaprezentowana w załączniku 1 zawierała …
Page 443 Table I: to level to right side answers before number column
Page 455 Table 1: to delete Polish text in 3rd line
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CHICKENPOX IN POLAND IN 2015*
OSPA WIETRZNA W POLSCE W 2015 ROKU*
National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene in Warsaw,
Department of Epidemiology
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
Zakład Epidemiologii
ABSTRACT
BACKGROUND. A large number of chickenpox cases, indicates the rationale for the use of chickenpox
vaccinations. In Poland since 2002, chickenpox vaccination is included in the National Immunisation Programme
as recommended.(1).
AIM. To assess epidemiological situation of chickenpox in Poland in 2015 in comparison to previous years.
METHODS. The descriptive analysis was based on based on the results of the analysis of aggregate data
published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2015” and “Vaccinations in
Poland in 2015” (2,3). National Immunisation Programme for year 2015 was also used (4).
RESULTS. In 2015, 187 624 cases of chickenpox were registered in Poland, the highest number of cases in
Mazowieckie voivodeship and the lowest in Opolskie voivodeship. The incidence was 487.9 and was lower
than in 2014 (575.9). The highest incidence 4532.5 was recorded in children in 0-4 age group. The chickenpox
incidence among men (515.5) was higher comparing to women (462.1), and among rural residents (508.0) was
higher by 9.8 % than among urban residents (474.7). Number of cases hospitalized due to chickenpox was 1 340.
Number of people vaccinated against chickenpox was 63 138.
SUMMARY. In 2015, there was decrease in number of chickenpox in Poland, which can be related to the
periodicity of the increase in morbidity, the use of vaccination against chickenpox, prophylactic vaccination
activities and the benefits of vaccination, as well as the increase of knowledge of the general public on the ability
to prevent infectious diseases that can be prevented by vaccination.
Keywords: chickenpox, varicella, epidemiology, Poland, 2015
STRESZCZENIE
WSTĘP. Liczne zachorowania na ospę wietrzną występujące zwłaszcza u dzieci przemawiają za stosowaniem
szczepień zapobiegawczych. W Polsce od 2002 r. szczepienia przeciw ospie wietrznej są zalecane (1).
CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w 2015r. oraz porównanie z sytuacją w poprzednich latach.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w 2015r. przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych zbiorczych opublikowanych w rocznych biuletynach: Choroby
zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015r. (2) i Szczepienia Ochronne w Polsce w 2015r. (3). Ponadto w opracowaniu
wykorzystano zalecenia z Programu Szczepień Ochronnych na 2015r. (4).
WYNIKI. W 2015r. zarejestrowano 187 624 zachorowania na ospę wietrzną, najwięcej w województwie mazowieckim, najmniej w województwie opolskim. Zapadalność wynosiła 487,9 na 100 tys. i była niższa niż
w 2014r. (575,9). Najwyższą zapadalność 4532,5 na 100 tys. zanotowano u dzieci w grupie wieku 0-4 lat. Zapadalność na ospę wietrzną mężczyzn (515,5) była wyższa niż kobiet (462,1), a mieszkańców wsi ( 508,0) wyższa
niż mieszkańców miast (474,7). Z powodu ospy wietrznej hospitalizowano 1 340 osób. Zaszczepiono przeciw
ospie wietrznej 63 138 osób.
*Article was written under the task No 6/EM/2016 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2016
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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PODSUMOWANIE. W 2015 r. wystąpił spadek liczby zachorowań na ospę, co można wiązać z okresowością
występowania nasilenia zachorowań, ze stosowaniem szczepień przeciw ospie wietrznej, działaniami w zakresie edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na szczepienia ochronne i wskazującej na korzyści wynikające ze
szczepień ochronnych , a także podniesieniem poziomu wiedzy ogółu społeczeństwa w zakresie umiejętności
zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można przeciwdziałać na drodze szczepień.
Słowa kluczowe: ospa wietrzna, zapadalność, szczepienia, Polska 2015
INTRODUCTION

WSTĘP

Due to periodicity of the epidemic chickenpox,
increasing incidence occurs approximately every 3-4
years. Number of chickenpox cases reported each year,
occurring especially in children in age of 0-4, indicates
the rationale for the use of chickenpox vaccinations.
In Poland since 2002, chickenpox vaccination is
included in the National Immunisation Programme as
recommended. The against chickenpox vaccine can be
used in healthy children from 9 months of age (1).

Okresowość epidemiczna charakterystyczna dla ospy
wietrznej powoduje wzrost zachorowań średnio co 3-4 lata.
Wiąże to się z licznymi zachorowaniami na ospę wietrzną
występującymi zwłaszcza u dzieci w grupie wieku 0-4
lat. Uzasadnia to stosowanie szczepień zapobiegawczych.
W Polsce od 2002 r. szczepienia przeciw ospie wietrznej
są zalecane. Szczepionkę przeciw ospie wietrznej można
stosować u zdrowych dzieci już od 9 miesiąca życia (1).

MATERIAL AND METHODS
The descriptive analysis of epidemiological
situation of chickenpox was based on the results of
the analysis of aggregate data published in the annual
bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland
in 2015” (2). Vaccination coverage was assessed based
on data published in the annual bulletin “Vaccinations
in Poland in 2015” (3). Detailed recommendations for
vaccination against chickenpox come from National
Immunisation Programme for 2015 (4).
RESULTS
In 2015, 187 624 cases of chickenpox were
recorded in Poland ie by 15.3% less cases than in
the previous year. The incidence of chickenpox in
2015 was 487.9 per 100 thousand population. and
was lower by 15.3% compared to 2014. The highest
decrease in incidence, ie 49.5% compared to 2014,
was recorded in Lubuskie voivodeship and by 41.3%
in Opolskie voivodeship. In other voivodeships, the
incidence in 2015 remained at the same level as in the
previous year. (Tab. 1) Chickenpox is characterized by
seasonality. In 2015 the highest number of cases was
recorded in May, ie 22 356, the lowest in September –
2 689. The highest number of cases was recorded in the
Mazowieckie voivodeship – 29 656, the lowest in the
Opolskie voivodeship 3 695.
In 2015, most cases of chickenpox were recorded
in children aged 0 to 4 years. – 86 629 cases, which
accounted for 46.2% of the total number of recorded
cases. The highest number of chickenpox cases was
recorded in children in the age group 0-4 years (86 629)
and 5-9 years (73 472). This was 46.2% and 39.2%
488

MATERIAŁ I METODY
Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w 2015r. przeprowadzono na podstawie
wyników analizy danych zbiorczych opublikowanych
w rocznych biuletynach:
„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015r.”
oraz „Szczepienia Ochronne w Polsce w 2015r.” (2,3).
Szczegółowe wskazania do szczepień przeciw ospie
wietrznej pochodzą z „Programu Szczepień Ochronnych na 2015r.”(4)
WYNIKI
W 2015 r. w Polsce zarejestrowano 187 624 zachorowania na ospę wietrzną, tj. o 15,3% przypadków
mniej niż w roku poprzednim.
Zapadalność na ospę wietrzną w roku 2015 wynosiła 487,9 na 100 tys. i była o 15,3% niższa w porównaniu z 2014 r. Największy spadek zapadalności, tj.
o 49,5% w porównaniu do 2014 r. zanotowano w województwie lubuskim, a wysoki o 41,3% w województwie opolskim. W pozostałych województwach zapadalność w roku 2015 utrzymywała się na podobnym
poziomie jak w roku poprzednim. (Tab. 1)
Ospę wietrzną charakteryzuje sezonowość. W 2015
roku najwięcej zachorowań odnotowano w maju tj.
22 356, najmniej we wrześniu – 2 689. Najwięcej zachorowań zarejestrowano w województwie mazowieckim 29 656, najmniej w województwie opolskim 3 695).
W 2015 r. najwięcej zachorowań na ospę wietrzną
zarejestrowano u dzieci w grupie wieku od 0 do 4 r. ż.
– 86 629 przypadków, co stanowiło 46,2% ogólnej
liczby zarejestrowanych zachorowań. Najwięcej zachorowało dzieci w grupach wieku 0-4 lata (86 629)
i 5-9 lat (73 472). Było to odpowiednio 46,2% i 39,2%
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respectively of the total number of registered cases.
In people over 20 years of age, cases of chickenpox
were only 5.95% of the total number of cases. The
lowest incidence was in people over 75 years of age 72
patients – 2.7 per 100 thousand. (Tab. 2)

ogólnej liczby zarejestrowanych przypadków. U osób
powyżej 20. roku życia zachorowania na ospę wietrzną stanowiły już tylko 5,95% ogólnej liczby przypadków. Najmniej zachorowań, wystąpiło u osób powyżej
75 roku życia 72 chorych –- 2,7 na 100 tys. (Tab. 2)

Table I. Chickenpox in Poland in 2010-2015. Number of cases and incidence per 100,000 population and number and
percentage of hospitalized cases by voivodeship
Tabela 1. Ospa wietrzna w Polsce w latach 2010-2015. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności oraz liczba
chorych hospitalizowanych wg województw
Median 2010 - 2013
2014
2015
hospitalization
Voivodeship
cases
incidence
cases
incidence
cases
incidence
number
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

180 974
11 784
12 795
10 404
6 048
9 667
15 505
26 134
5 303
6 650
4 338
10 003
25 619
6 093
7 190
18 823
7 185

472.0
404.2
614.7
480.6
591.2
382.5
466.0
497.5
524.3
312.4
363.0
441.3
554.2
478.3
499.4
547.5
417.4

221 628
13 508
14 130
8 947
9 268
9 798
19 234
35 321
6 323
6 172
5 346
12 983
35 055
7 167
7 445
22 108
8 823

575.9
464.4
675.8
415.8
907.9
390.6
571.7
663.4
630.7
290.0
448.0
564.8
763.2
566.4
515.1
637.2
513.6

187 624
10 421
12 930
9 144
4 674
10 412
16 088
29 656
3 695
5 933
4 546
13 493
22 648
7 253
7 386
19 985
9 360

487.9
358.7
619.3
426.6
458.5
416.8
477.3
555.3
369.9
278.9
381.9
585.5
494.7
575.7
512.1
575.3
546.1

1 340
66
90
62
15
90
105
271
22
37
64
167
48
62
42
149
50

0.71
0.63
0.70
0.68
0.32
0.86
0.65
0.91
0.60
0.62
1.41
1.24
0.21
0.85
0.57
0.75
0.53

Table II. Chickenpox in Poland in 2014-2015. Number of cases, incidence per 100,000 population and percentage in age
groups
Tabela II. Ospa wietrzna w Polsce w latach 2014-2015. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i udział
procentowy wg wieku
Age in years
0-4
0
1
2
3
4
5-9
5
6
7
8
9
10-14
15-19
20-29
30-39
40 +
Ogółem

2014

2015

cases

incidence

%

cases

incidence

%

102 515
7 995
12 723
15 381
30 349
36 067
85 372
33 815
23 276
13 405
8 536
6 340
15 539
4 638
5 563
5 639
2 362
221 628

5 224.8
2 216.3
3 372.6
3 916.2
7 481.9
8 502.9
4 302.9
7 813.7
5 570.0
3 405.0
2 268.0
1 744.7
854.3
222.8
102.0
89.3
13.9
575.9

46.3
3.6
5.7
6.9
13.7
16.3
38.5
15.3
10.5
6.0
3.9
2.9
7.0
2.1
2.5
2.6
1.0
100.0

86 629
7 157
10 947
13 440
25 331
29 754
73 472
28 272
19 932
11 895
7 821
5 552
12 541
3 815
4 408
4 708
2 051
187 624

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

46.2
3.8
5.8
7.2
13.5
15.9
39.2
15.1
10.6
6.3
4.2
3.0
6.7
2.0
2.3
2.5
1.1
100.0
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In 2015, chickenpox incidence in males was 515.5
per 100 thousand. and was 10.4% higher than in females
(462.1). There were no significant differences in the
incidence between males and females in age groups.
The highest incidence - 4 532 have been reported in
children in 0-4 age group. Incidence among the rural
population was 508.0 per 100 thousand. and was 6.5%
higher compared to the incidence of urban population
(474.7). The highest incidence was observed in cities
<20 thousand. (505.9), the lowest in cities> 100
thousand. (454.9). Among children aged 0-4 years,
higher incidence was observed in urban areas, while in
children aged 5-9 years in rural areas. In 2015, 1 403
people were hospitalized due to chickenpox, accounting
for 0.71% of all recorded cases. The highest number of
people were hospitalized in Mazowieckie voivodeship
– 271, and the lowest in Lubuskie – 15 persons.
Vaccinations against chickenpox in 2015.
In Poland, there are two types of vaccine against
chickenpox. Monovalent vaccine contains attenuated
live strain of varicella-zoster virus and polyvalent
vaccine, combined with measles, mumps and rubella.
The use of monovalent vaccine is recommended for
those aged above 9 months, and for post exposure
prophylaxis.
Since 2002, vaccination against chickenpox
belongs to a group of recommended vaccinations.
According to the National Immunization Program
for 2015 vaccination is mandatory for those who are
especially vulnerable for the infection. This group
includes children before the age of 12 years old, whose
immunity is impaired and as a result there may be
a high risk of severe course of disease, for example:
infected with HIV, with acute lymphoblastic leukemia
in remission and before immunosuppressive therapy
or chemotherapy. Vaccination against chickenpox is
also mandatory for children aged above 12 years who
did not have chickenpox and are household contacts
of those mentioned above. According to the National
Immunization Program for 2015 anti- chickenpox
vaccination is recommended for those who have not
had chickenpox and have not been vaccinated, and
women who have not had chickenpox and are planning
to become pregnant (4).
In 2015, 63 138 people were vaccinated against
chickenpox in Poland. This number was higher by 0.74
% compared to 2014 (63 608). There were vaccinated
62 011 people in 0-19 age group, which accounted for
98.2 % of all people vaccinated against chickenpox in
2015. The highest number of vaccinated individuals
was registered in Mazowieckie (15 020) voivodeship
and the lowest in Świętokrzyskie (962) voivodeship
(3).
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W 2015 roku zapadalność mężczyzn na ospę
wietrzną wynosiła 515,5 na 100 tys. i była o 10,4%
wyższa w porównaniu z zapadalnością kobiet (462,1
na 100 tys.). Nie odnotowano znacznych różnic w zapadalności kobiet i mężczyzn w grupach wieku. Najwyższą zapadalność tj. 4 532 na 100 tys. odnotowano
u dzieci w wieku 0-4 lat.
Zapadalność ogółem wśród mieszkańców wsi wynosiła 508,0 na 100 tys. i była o 6,5% wyższa w porównaniu
z zapadalnością mieszkańców miast (474,7 na 100 tys.).
Najwyższą zapadalność zanotowano w miastach < 20
tys. mieszkańców (505,9 na 100 tys.), najniższą zaś
w miastach >100 tys. (454,9 na 100 tys.). Wśród dzieci
w wieku 0-4 lata wyższą zapadalność zaobserwowano
w miastach, natomiast u dzieci w wieku 5-9 lat na wsi.
W 2015 r. z powodu ospy wietrznej hospitalizowano 1 340 osób, co stanowiło 0,71% ogółu liczby
zarejestrowanych zachorowań. Najwięcej osób hospitalizowano w województwie mazowieckim – 271,
a najmniej w województwie lubuskim – 15 osób.
Szczepienia przeciw ospie wietrznej. W Polsce
dostępne są szczepionki monowalentne przeciw ospie
wietrznej. Szczepionki zawierają atenuowany żywy
szczep wirusa ospy wietrznej varicella-zoster. Ponadto
stosowana jest szczepionka poliwalentna, skojarzona
z odrą, świnką oraz różyczką. Stosowanie szczepionki monowalentnej zaleca się od 9 miesiąca życia oraz
w ramach profilaktyki poekspozycyjnej.
Szczepienie przeciw ospie wietrznej od 2002 roku
należy do grupy szczepień zalecanych. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2015, szczepienie przeciw ospie wietrznej jest obowiązkowe wyłącznie dla osób, które są w sposób szczególny są narażone na zakażenie. Do tej grupy zalicza się dzieci przed
ukończeniem 12 roku życia, których odporność jest
upośledzona i w efekcie może występować wysokie
ryzyko ciężkiego przebiegu choroby: zakażonych HIV,
z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji oraz
przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią. Ponadto szczepienia przeciw ospie wietrznej są
obowiązkowe dla dzieci przed 12. rokiem życia, które
nie chorowały na ospę wietrzną, a znajdują się w otoczeniu wspomnianych powyżej osób. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2015 szczepienie
przeciw ospie wietrznej jest zalecane osobom, które nie
chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione oraz kobietom, które wcześniej nie chorowały na ospę wietrzną, a planują zajście w ciążę (4).
W 2015 roku w Polsce zaszczepiono 63 138 osób
przeciw ospie wietrznej, tj. o 0,74% więcej w porównaniu z rokiem 2014 (63 608). Zaszczepiono 62 011
osób w grupie wieku 0-19 lat, co stanowiło 98,2% ogółu zaszczepionych osób, najwięcej osób zaszczepiono
w województwie mazowieckim – 15 020, a najmniej
w województwie świętokrzyskim – 962 (3)
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SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Since 2003, an increasing trend of chickenpox
incidence is observed in Poland and was halted in
2013 when the number of cases fell. After a 20%
increase in the number of cases in 2014, there
was a decrease in the number of cases in 2015.
Every year the number of people vaccinated against
chickenpox is increasing. In 2015 it was already 98.2%
of people aged 0-19 years. Significant differences in
the number and proportion of vaccinated persons in
particular voivodeships are still visible, which suggests
the need for greater popularization of vaccination in
the community.

Tendencja wzrostowa zapadalności na ospę wietrzną utrzymywała się w Polsce od 2003 roku i uległa zahamowaniu w 2013r, kiedy nastąpił spadek liczby zachorowań. Po dwudziestoprocentowym wzroście liczby zachorowań w 2014r, w roku 2015 wystąpił spadek
liczby zachorowań.
Każdego roku rośnie liczba osób zaszczepionych
przeciwko ospie wietrznej. W 2015r było to już 98,2%
osób w wieku 0-19 lat. Nadal widoczne są duże różnice w liczbie i odsetku zaszczepionych osób w poszczególnych województwach, co przemawia za potrzebą
większego rozpropagowania szczepień w społeczeństwie.
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ABSTRACT
AIM OF THE STUDY. The aim of this study was to assess the epidemiology of meningitis and/or encephalitis
in Poland in 2015
INTRODUCTION. In the last four years in Poland, about 3 000 cases of meningitis and/or encephalitis of viral
or bacterial etiology were recorded annually.
MATERIALS AND METHODS. Assessment of the epidemiological situation of meningitis and/or encephalitis
in Poland in 2015, was based on the results of the analysis of epidemiological reports sent to the NIZP-PZH
by the Regional Sanitary-Epidemiological Stations published in the annual bulletin “Infectious diseases and
poisonings in Poland in 2015” and “Vaccination in Poland in 2015”.
RESULTS. In 2015 in Poland 2 428 cases of bacterial meningitis and/or encephalitis were recorded. 43.1% of
these were viral infections.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. In 2015, in comparison to 2014, a 21.8% decrease in the number of cases
of meningitis and/or encephalitis was observed.
Keywords: meningitis, encephalitis, epidemiology, Poland, 2015
STRESZCZENIE
WSTĘP. W latach 2010-2014, rejestrowano w Polsce rocznie około 3 000 zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena epidemiologiczna występowania zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu w Polsce, w 2015 r.
MATERIAŁ I METODA. Do przeprowadzenia analizy epidemiologicznej występowania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenia mózgu wykorzystano dane ze zbiorczych wywiadów epidemiologicznych,
nadsyłane do NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i publikowane w biuletynach
rocznych: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce”.
WYNIKI. W roku 2015 w Polsce zarejestrowano ogółem 2 728 zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu, z czego 43,1% stanowiły infekcje o etiologii wirusowej.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W roku 2015 zarejestrowano w Polsce 21,8% spadek zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu w porównaniu do roku 2014.
Słowa kluczowe: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, epidemiologia, Polska, rok 2015
*Article was written under the task No 6/EM/2016 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2016
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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INTRODUCTION

WSTĘP

In the last four years in Poland, about 3 000 cases
of meningitis and/or encephalitis of bacterial, viral
and/or aseptic etiology were recorded annually (3).
While inflammation of the brain is the most common
diseases of the central nervous system (CNS), bacterial
meningitis is believed to be the most severe of all
neuroinfections. Among the laboratory confirmed
cases of bacterial meningitis with known etiology,
Neisseria meningitidis and Streptococcus pneumoniae
are the dominant pathogens. Tick-borne encephalitis is
the most common type of viral neuroinfections.

W latach 2010-2014, rejestrowano w Polsce rocznie około 3 000 zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu bakteryjne,
wirusowe i/lub aseptyczne (3). Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stanowią najczęstszą postać chorób
zakaźnych układu nerwowego, natomiast bakteryjne
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych uznawane jest
za najcięższą postać neuroinfekcji. Wśród potwierdzonych laboratoryjnie zachorowań na bakteryjne zapalenia opon mózgowo rdzeniowych i/lub mózgu o ustalonym czynniku etiologicznym dominują zachorowania
wywołane przez Neisseria meningitidis oraz Streptococcus pneumoniae. Najczęściej występującą neuroinfekcją wirusową jest kleszczowe zapalenie mózgu.

AIM OF THE STUDY
The aim of the study was to assess the epidemiology
of meningitis and/or encephalitis in Poland in 2015 and
compare it to the situation in previous years.
MATERIALS AND METHODS
The assessment of the epidemiological situation of
meningitis and/or encephalitis in Poland in 2014, was
based on the analysis of epidemiological interviews
sent to the NIZP-PZH by the Regional SanitaryEpidemiological Stations published in the annual
bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland
in 2015”(1) and in the bulletin “Preventive Vaccinations
in Poland in 2015”(2). Definitions of cases used in
surveillance were based on the document “Definitions
of cases of communicable diseases developed for
epidemiological surveillance used in years 2014-2015”
(Department of Epidemiology, NIZP-PZH). Analysis
of vaccine coverage against particular pathogens
was based on the recommendations “Immunization
Program for the year 2015” (Annex to the Statement
of the Chief Sanitary Inspector from 31 October 2014).
RESULTS
In 2015 in Poland, 2 728 cases of meningitis and/ or
encephalitis were recorded (incidence rate 7.1 per 100
000 population), which is lower by 21.8% compared
to 2014 (Tab. I). Viral infections were the cause of
43.1% of all registered neuroinfections. Among all
viral neuroinfections with known etiology, the most
common was tick-borne encephalitis (58.4%).
MENINGITIS AND ENCEPHALITIS OF
BACTERIAL ETIOLOGY
In 2015 in Poland, 899 cases of bacterial
meningitis and/or encephalitis were recorded
(incidence rate 2.34 per 100 000 population)
(Tab. II), which is 24.2% more than in 2014.
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CEL PRACY
Celem pracy jest ocena epidemiologiczna występowania w Polsce zapalenia opon mózgowo rdzeniowych i/lub zapalenia mózgu w 2015 r. oraz analiza porównawcza uzyskanych wyników z wynikami oceny
sytuacji epidemiologicznej z lat ubiegłych.
MATERIAŁ I METODY
Do przeprowadzenia analizy porównawczej i oceny epidemiologicznej występowania zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenia mózgu wykorzystano dane ze zbiorczych wywiadów epidemiologicznych nadsyłane do NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i publikowane
w biuletynach rocznych (1,2). Klasyfikacji zakażeń
dokonano w oparciu o definicje przypadków chorób
zakaźnych opracowane na potrzeby nadzoru epidemiologicznego (wersja z roku 2014, Zakład Epidemiologii, NIZP-PZH). Analiza wykonawstwa szczepień
ochronnych przeciw wybranym patogenom uwzględniała zalecenia „Programu Szczepień Ochronnych na
rok 2015” (Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 31 października 2014 r.).
WYNIKI

W roku 2015 na terenie Polski zarejestrowano
ogółem 2 728 zachorowań na zapalenie opon mózgowo
-rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu (zapadalność 7,1
na 100 tys.), co stanowi spadek o 21,8% w stosunku
do roku 2014 (Tab. I) (3). Zachorowania o etiologii
wirusowej były przyczyną 43,1% ogółu zachorowań
na neuroinfekcje. Wśród określonych neuroinfekcji
wirusowych dominowało (58,4%) wirusowe zapalenie
mózgu przenoszone przez kleszcze (kzm).
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Table I. Meningitis and encephalitis in Poland in 2011-2015. Number of cases and incidence per 100 000 population by
etiological agent
Tabela I. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu w Polsce w 2015r. Zachorowania i zapadalność na 100 000
mieszkańców według czynnika etiologicznego
2011
Etiological agent

2012

2013

2014

2015

No of
cases

Inc. rate

No of
cases

Inc. rate

No of
cases

Inc. rate

No of
cases

Inc.
Rate

No of
cases

Inc. rate

Neisseria meningitidis

193

0.5

165

0.43

163

0.42

122

0.32

121

0.31

Haemophilus influenzae

11

0.03

11

0.03

9

0.02

11

0.03

14

0.04

Streptococcus pneumoniae

192

0.5

145

0.38

195

0.51

197

0.51

197

0.51

bacterial specified

139

0.36

128

0.33

144

0.37

149

0.39

118

0.31

bacterial unspecified

353

0.92

310

0.80

353

0.92

245

0.64

449

1.17

viral specified*

284

0.74

344

0.89

330

0.86

335

0.87

255

0.66

viral unspecified

1154

3.01

1271

3.30

1108

2.88

1581

4.11

922

2.40

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

other and unspecified

589

1.53

714

1.85

815

2.12

848

2.20

652

1.70

Total

2915

7.59

3088

8.01

3117

8.10

3488

9.06

2728

7.09

postvaccinal

* including encephalitis transmitted by ticks
Source: (1)

Table II. Meningitis and encephalitis in Poland in 2015. Number of cases and incidence per 100 000 population
by etiological agent and province
Tabela II. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu w Polsce w 2015r. Zachorowania i zapadalność na
100 000 mieszkańców według czynnika etiologicznego i województwa
Viral meningitis and
encephalitis

Bacterial meningitis and encephalitis
Voivodeship

Neisseria Haemophilus Streptococcus specified and
meningitidis influenzae pneumoniae unspecitied

Total

Meningitis
and
encephalitis:
specified and tick-borne
specified and
unspecitied* encephalitis
unspecified
Inc.
rate

N

Inc.
rate

N

Inc.
rate

1.47 899 2.34 1028

2.67

149

0.39

652

1.70

41

1.41

72

2.48

67

2.31

8

0.28

38

1.31

0.62

40

1.92

63

3.02

62

2.97

1

0.05

23

1.10

8

0.37

22

1.03

35

1.63

22

1.03

5

0.23

18

0.84

0.00

6

0.59

11

1.08

22

2.16

39

3.83

0

0.00

22

2.16

1

0.04

9

0.36

40

1.60

57

2.28

49

1.96

3

0.12

35

1.40

0.21

3

0.09

18

0.53

50

1.48

78

2.31

83

2.46

5

0.15

72

2.14

13

0.24

1

0.02

19

0.36

42

0.79

75

1.40

76

1.42

15

0.28

132

2.47

Opolskie

2

0.20

0.00

7

0.70

16

1.60

25

2.50

40

4.00

4

0.40

33

3.30

Podkarpackie

7

0.33

0.00

7

0.33

28

1.32

42

1.97

69

3.24

1

0.05

61

2.87

Podlaskie

1

0.08

0.00

5

0.42

29

2.44

35

2.94

127

10.67

77

6.47

33

2.77

Pomorskie

10

0.43

0.00

17

0.74

48

2.08

75

3.25

97

4.21

1

0.04

19

0.82

Śląskie

11

0.24

2

0.04

25

0.55

79

1.73 117 2.56

65

1.42

1

0.02

68

1.49

Świętokrzyskie

3

0.24

1

0.08

4

0.32

16

1.27

24

1.90

28

2.22

2

0.16

12

0.95

Warmińsko-mazurskie

7

0.49

0.00

10

0.69

27

1.87

44

3.05

57

3.95

23

1.59

12

0.83

Wielkopolskie

19

0.55

1

0.03

17

0.49

30

0.86

67

1.93

74

2.13

2

0.06

55

1.58

Zachodniopomorskie

6

0.35

2

0.12

12

0.70

48

2.80

68

3.97

73

4.26

1

0.06

19

1.11

N

Inc.
rate

N

Inc.
rate

121

0.31

14

0.04

197

0.51

567

Dolnośląskie

9

0.31

2

0.07

20

0.69

Kujawsko-pomorskie

10

0.48

0.00

13

Lubelskie

4

0.19

0.05

Lubuskie

5

0.49

Łódzkie

7

0.28

Małopolskie

7

Mazowieckie

Poland

* viral neuroinfections excluding TBE
Source: (1)

1

N Inc. rate

N

Inc.
Rate

N

Inc.
rate

N
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Table III. Meningitis and encephalitis in Poland in 2014 – 2015. Incidence per 100 000 population by gender and environment
(urban/rural).
Tabela III. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu w Polsce w 2014-2015r. Zapadalność na 100 000 mieszkańców
według płci i środowiska zamieszkania.
Sex
Environment
Diagnosis
Year
Total
Male
Female
Urban
Rural
2014
1.88
2.45
1.34
1.92
1.82
Bacterial meningitis and encephalitis*
2015
1.88
2.41
1.40
2.02
1.69
2014
3.15
3.64
2.68
3.25
2.98
Viral meningitis and encephalitis**
2015
3.06
Nd
2014
0.52
0.71
0.32
0.41
0.65
Tick-borne encephalitis
2015
0,39
Nd
* excluding bacterial meningitis and/or encephalitis cases in diseases not subject to notification
** viral neuroinfections excluding TBE
Source: (1)

Cases of disease occurred in all regions of the country.
The highest number of cases was recorded in Śląskie
voivodeship – 117 cases (incidence rate 1.98 per 100
000 population), the lowest number in Lubuskie
voivodeship – 21 cases (incidence rate 2.16 per 100 000
population). In 2015, incidence rate was the highest in
the Zachodniopomorskie voivodeship – 3.97 per 100
000 population, and the lowest rate was in Mazowieckie
voivodeship – 1,40 per 100 000 population (Tab. II).
In 2015, as in 2014, the incidence rate among
men (2.41 per 100 000 population) was higher than
the incidence rate among women (1.40 per 100 000
population). Incidence rate in urban areas was higher
comparing to rural areas (2.02 vs. 1.69 per 100 000
population respectively) (Tab. III). The highest
incidence rate was recorded in the group of children
under 4 years of age – 7.53 per 100 000 population,
which is comparable to 2014.
Out of 899 cases of bacterial meningitis and/or
encephalitis 332 (36,9%) was caused by one of the
three pathogens: Neisseria meningitidis, Streptococcus
pneumoniae and Haemophilus influenzae (Tab. II).
In this group meningococcal and pneumococcal
infections constitute 95.8%. Among children and
adolescents up to 19 years dominated disease etiology
was N. meningitidis (63 cases, 52.1% of meningococcal
total cases). Almost 83% of pneumococcal infections
were recorded in people over the age of 24 (163 cases,
82.7% of pneumococcal total cases) (Tab. IV).
Neisseria meningitidis. In 2015, number of
registered meningococcal meningitis cases (121) and
incidence rate (0.31 per 100 000 population) were
comparable with data from 2014. Incidence rate
among children 0-4 was highest and amounted to 2.2
per 100 000, of which the most common cases were
diagnosed in children in the first year of life (incidence
rate 5.25 per 100 000 population).
Incidence rate remains higher in cities than in
rural areas – 0.34 and 0.28 per 100 000 population,
496

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH I ZAPALENIE MÓZGU O ETIOLOGII
BAKTERYJNEJ
W roku 2015 w Polsce zarejestrowano 899 zachorowań (zapadalność 2,34 na 100 tys.) na zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu o etiologii bakteryjnej (Tab. II), tj. o 24,2% więcej niż w roku 2014. Zachorowania zgłoszono ze wszystkich województw. Najwięcej przypadków zarejestrowano w województwie
śląskim 117 (zapadalność 2,56 na 100 tys.), najmniej
w województwie lubuskim - 21 (zapadalność 2,16). Zapadalność w roku 2015 była najwyższa w województwie zachodniopomorskim – 3,97 na 100 tys., najniższa
- 1,40 w województwie mazowieckim. (Tab. II).
W 2014 roku, podobnie jak w 2013r., zapadalność
mężczyzn (2,41 na 100 tys.) była wyższa niż zapadalność kobiet (1,40 na 100 tys.). Uwzględniając miejsce zamieszkania zapadalność mieszkańców miast jest
wyższa niż wsi (odpowiednio 2,02 vs. 1,69 na 100 tys.)
(Tab. III). Utrzymuje się najwyższa i porównywalna
do roku 2014 zapadalność w grupie dzieci do 4 r.ż.7,53 na 100 tys. (Tab. IV).
Spośród 899 przypadków bakteryjnego zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenia mózgu
332 (36,9%) wywołane były przez jeden z trzech drobnoustrojów: Neisseria meningitidis, Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae (Tab. II). W tej
grupie zakażenia meningokokowe i pneumokokowe
stanowiły 95,8%. Wśród dzieci i młodzieży do 19 r.ż.
dominowały zachorowania o etiologii N. meningitidis
(63 zachorowania, 52,1% ogółu zakażeń meningokokowych). Prawie 83% zakażeń pneumokokowych zarejestrowano u osób powyżej 24 r.ż. (163 zachorowania, 82,7% ogółu zakażeń S. pneumoniae) (Tab. IV).
Neisseria meningitidis. W 2015 r. zarejestrowana
liczba zachorowań i zapadalność na meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu była porównywalna do wskaźników z roku 2014 i wynosiła 121
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respectively. The highest number of disease cases (19)
and incidence rate (0.55 per 100 000) was observed
in Wielkopolskie voivodeship. The lowest number (1)
and incidence rate (0.08 per 100 000) was in Podlaskie
voivodeship (Tab. II). Most cases occurred in April
(12.1%) and November (12.9%).
In 2015, 460 489 people were vaccinated against N.
meningitidis, which is less by 10.7% than in 2014 (52
036 people). The majority of vaccinated individuals were
children and young people up to 19 years of age (91.4%).
In Poland, three types of vaccine against N.
meningitidis are available: monovalent C, monovalent
B, and quadrivalent A+C+Y+W135. According to the
Immunization Program for the year 2015, vaccination
against N. meningitidis was recommended and can be
used from 2 months of age.

(zapadalność 0,31 na 100 tys). Zapadalność w grupie wiekowej 0-4 była najwyższa i wyniosła 2,2 na 100 tys., z czego najwięcej przypadków (19) dotyczyło dzieci w pierwszym roku życia (zapadalność 5,25 na 100 tys.). Utrzymuje
się wyższa zapadalność w miastach niż na wsiach (0,34
oraz 0,28 na 100 tys. odpowiednio). Najwięcej zachorowań i najwyższa zapadalność wystąpiła w województwie
wielkopolskim – 19 (zapadalność 0,55 na 100 tys.), najmniej zachorowań i najniższa zapadalność w województwie podlaskim – 1 (zapadalność 0,08 na 100 tys.). (Tab.
II). Nasilenie zachorowań meningokokowych wystąpiło
w kwietniu (12,1%) i listopadzie (12,9%).
W roku 2015 zaszczepiono przeciw N. meningitidis 46 489 osób, tj. o 10,7% mniej niż w roku 2014
(52 036 osób). 91,4% ogółu zaszczepionych stanowiły
dzieci i młodzież do 19 r.ż.

Table IV. Meningitis and encephalitis in Poland in 2015. Number of cases and incidence per 100 000 population by etiology
and age group.
Tabela IV. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu w Polsce w 2015r. Zachorowania i zapadalność
na 100 000 mieszkańców według czynnika etiologicznego i grupy wieku.
Age group (years)
Etiological agent
0-4
5-9 10-14 15-19 20-24 25-44 45-64 65 i > total
Neisseria meningitidis
42
11
2
8
10
23
18
7
121
Haemophilus influenzae
4
0
0
0
0
4
4
2
14
Streptococcus pneumoniae
20
7
3
1
3
36
87
40
197
other bacterial specified and unspecified
bacterial
total*

number
Inc. rate

78

14

10

25

13

69

95

89

393

144
7.53

32
1.57

15
0.83

34
1.69

26
1.05

132
1.11

204
1.97

138
2.31

725
1.89

Viral specified and unspecified
Tick-borne encephalities

nd
nd

* excluding bacterial meningitis and/or encephalitis cases in diseases not subject to notification

Haemophilus influenzae type B. The number of
meningitis and/or encephalitis due to Haemophilus
influenzae type B remains at a low level – 14 cases
(incidence rate 0.04 cases per 100 000 population)
(Tab. II). In 2015 registered cases occurred in 9
voivodeships. The highest number of cases were
recorded in Malopolskie voivodeship – 3 (incidence
rate 0.09 per 100 000 population). A total of 107 cases
(71.4%) was reported among people over 29 years of
age, 57.1% of which were individuals living in urban
areas. Incidence rate among 0-4 years old was 0.21 per
100 000 population (Tab. IV).
In 2015, vaccine coverage of 2 years old (primary
vaccination) against Haemophilus influenzae ranged
from 96.4% (Małopolskie voivodeship) to 99.3%
(Swiętokrzyskie voivodeship). Moreover, vaccination
against H. influenzae (not included in the recommendations of “Immunization Program in 2015”) was performed in 1 255 persons (decrease by 61.4% compared
to 2014), 49.3% of which were children under 4 years
of age.

1177
149

W Polsce dostępne i stosowane były trzy rodzaje szczepionek przeciw N. meningitidis: monowalentna C, monowalentna B, oraz czterowalentna
A+C+Y+W135. Zgodnie z Programem Szczepień
Ochronnych w 2015 r. szczepienia przeciw meningokokom są zalecane i mogą być stosowane od 2 m.ż.
Haemophilus influenzae typu B. Liczba zachorowań na zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu wywołanych przez H. influenzae typu B utrzymuje się na
niskim poziomie – 14 zachorowań (zapadalność 0,04
na 100 tys.) (Tab. II). W roku 2015 zachorowania zarejestrowano w 9 województwach. Najwięcej za- chorowań wystąpiło w województwie małopolskim – 3
(zapadalność 0,09 na 100 tys.). Zgłoszono 10 zachorowań (71,4%) osób powyżej 29 r.ż., z których 57, 1%
stanowili mieszkańcy miasta. Zapadalność w grupie
wiekowej 0 - 4 lata wyniosła 0,21 na 100 tys. (tab. IV).
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Vaccination against Haemophilus influenzae type B
has been introduced as mandatory vaccination in 2007
for children below 2 years of age and children up to 6
years from high risk groups who were not vaccinated
according to the normal schedule after 7 weeks of age.
According to the Immunization Program for 2015 full
vaccination course includes 4 doses: at 2, 4 and 6 months
(primary vaccination) and one booster dose given at 2
years of age. For children younger than 6 years who
were not vaccinated according to normal schedule,
vaccination against N. meningitidis was recommended
to prevent meningitis, sepsis and epiglottitis. For people
with immunodeficiency, vaccination was recommended
according to individual medical indications.
Streptococcus pneumoniae. In 2015, similarly
to 2014, 197 cases of meningitis and/or encephalitis
caused by Streptococcus pneumoniae were recorded
(incidence rate 0.51 per 100 000 population) (Tab. I).
The highest number of cases - 25 was recorded in
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W roku 2015 stan zaszczepienia 2-latków (szczepienie pierwotne) przeciw H. influenzae w poszczególnych województwach zawierał się w przedziale od
96,4% (województwo małopolskie) do 99,3% (województwo świętokrzyskie). Ponadto szczepienia zalecane przeciw H. influenzae typu B (poza kalendarzowymi szczepieniami dzieci) wykonano u 1 255 osób
(co stanowi spadek o 61,4% w stosunku do roku 2014),
z czego 49,3% stanowią dzieci poniżej 4 r.ż.
Od roku 2007 szczepienie przeciw H. influenzae
typu B jest obowiązkowe dla dzieci do 2 r.ż. oraz dla
dzieci do 6 r.ż., które są narażone w sposób szczególny
na zakażenie, a nie zostały zaszczepione w cyklu podstawowym od 7 t.ż. Zgodnie z Programem Szczepień
Ochronnych na rok 2015 pełen cykl szczepień zakłada
podanie 4 dawek: w 2, 4 i 6 miesiącu życia (szczepienie pierwotne) oraz jednej dawki uzupełniającej podawanej w 2 r.ż. Szczepienie zalecano dzieciom do 6
r.ż., niezaszczepionym w ramach szczepień obowiąz-

Meningitis and encephalitis in Poland...

Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu w Polsce...

Slaskie voivodeship (12.7%) the highest incidence rate
was observed in Pomorskie voivodeship (0.74 per 100
000 population) (Tab. II). The lowest incidence rate
in 2015 (0.3 per 100 000 population) was recorded
Podkarpackie and Świętokrzyskie voivodeships. The
number of meningitis and/ or encephalitis cases due
to Streptococcus pneumonia was higher in urban areas
(71.1%, incidence rate 0.6 per 100 000 population).
57.9% of Streptococcus pneumoniae cases was
registered among people over 50 years of age, of
those, persons 55-59 and 65-74 years old accounted
for 29.4%. Cases in the age group 0-4 years amounted
to 10.2% and incidence rate in this age groups was the
highest – 1.05 per 100 000 population (Tab. IV).
In 2015, in Poland 211 092 people were vaccinated
against Streptococcus pneumoniae, which is higher
by 5.9% in comparison to 2014. Predominated
among those vaccinated were children under 4 years
of age (93.9%). The highest vaccine coverage was in
Mazowieckie voivodeship (20.1%).
According to the Immunization Program for 2015,
vaccination against Streptococcus pneumoniae was
mandatory only for babies age 2 months - 5 years
of age within high-risk groups with specific medical
indications. However, it was recommended for people
over 65 years of age, children up to 5 years of age in
other at-risk groups and adults at risk.
MENINGITIS AND ENCEPHALITIS
OF VIRAL ETIOLOGY
In 2015, there were 1 177 cases of neuroinfections
of viral etiology (incidence rate 3.06 per 100 000
population), which is 38.6% less in comparison to
2014 (Tab. II). In this group the most common (75,7%)
was viral meningitis (891 cases, incidence rate 2.32
per 100 000 population). Cases with known etiology
constituted 21.7% of all neuroinfections, of these:
58.4% were cases of tick-borne encephalitis, 27.8%
cases of enteroviral meningitis and 12.5% meningitis
and/or encephalitis caused by herpes simplex viruses.
Similarly as in the years 2012-2014, the highest
incidence rate of neuroinfections of viral etiology was
recorded in Podlaskie voivodeship (17.1 per 100 000
population) (Tab. II).
Tick-borne encephalitis (TBE): In 2015, there were
149 cases of tick-borne encephalitis reported in 15 of the
16 voivodeships (Tab. II) - the incidence rate was 0.39
cases per 100 000 population. In comparison to 2014
it was a decrease by 46 cases (23.6%). As in the years
2011-2014, the highest number of cases was noted in
north-eastern part of Poland - in Podlaskie voivodeship
(51,7% of total cases) and Warmińsko-Mazurskie
voivodeship (15.4% of total cases). The incidence rate
in these provinces was respectively: 6.74 and 1.59 cases
per 100 000 and was lower in comparison to years 2011-

kowych dla zapobiegania zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy i zapaleniom nagłośni oraz
osobom z zaburzeniami odporności według indywidualnych wskazań.
Streptococcus pneumoniae. W 2015 r. we wszystkich województwach zarejestrowano ogółem 197 zachorowań (zapadalność 0,51 na 100 tys.) na zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu wywołanych przez S. pneumoniae. (Tab. I). Najwięcej, tj. 25
przypadków zarejestrowano w województwie śląskim
(12,7%), najwyższą zapadalność (0,74 na 100 tys.)
w województwie pomorskim. (Tab. II). Najniższa zapadalność w 2015 r. (0,3 na 100 tys.) wystąpiła w województwach podkarpackim i świętokrzyskim. Liczba
zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu wywołanych przez S. pneumoniae
była wyższa w miastach (71,1%; zapadalność 0,6 na
100 tys). 57,9% zachorowań wystąpiło u osób powyżej 50 r.ż, w tej grupie najliczniej reprezentowane były
osoby w wieku 55-59 oraz 65-74 lata (29,4%).
Zachorowania dzieci w grupie wieku 0-4 lata stanowiły 10,2%; zapadalność w tej grupie wieku była najwyższa i wyniosła ogółem 1,05 na 100 tys. (Tab. IV.).
W roku 2015 zaszczepiono przeciw S. pneumoniae
211 092 osoby, co stanowi wzrost w stosunku do roku
2014 o 5,9%. Prawie 94 procent osób szczepionych
stanowią dzieci do 4 r.ż. Najwyższy odsetek osób zaszczepionych przeciw S. pneumoniae w kraju (20,1%)
przypada na województwo mazowieckie.
Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych
w 2015 roku, szczepienie przeciw S. pneumoniae było
obowiązkowe dla dzieci od 2 m.ż. do 5 r.ż. z grup podwyższonego ryzyka ze szczególnymi wskazaniami
zdrowotnymi. Natomiast szczepienie było zalecane
osobom dorosłym z grup ryzyka, osobom powyżej 65
r.ż. oraz dzieciom do 5 r.ż. z grup ryzyka innych niż
wymienione dla szczepień obowiązkowych.
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH
I ZAPALENIE MÓZGU O ETIOLOGII WIRUSOWEJ
W roku 2015 zarejestrowano ogółem 1 177 przypadków neuroinfekcji o etiologii wirusowej (zapadalność
3,06 na 100 tys.), co stanowi spadek o 38,6% w stosunku
do roku 2014 (Tab. II). W tej grupie najczęściej (75,7%)
diagnozowano wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (891 przypadków; zapadalność 2,32 na 100
tys.). Przypadki określone stanowiły 21,7% (255) ogółu
neuroinfekcji wirusowych, w tym: 58,4% kleszczowe zapalenie mózgu (kzm), 27,8% enterowirusowe zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych, 12,5% opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu.
Najwyższą zapadalność na neuroinfekcje o etiologii
wirusowej odnotowano, podobnie jak w latach 2012-2014,
w województwie podlaskim (17,1 na 100 tys.) (Tab. II).
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In 2015, a significant decrease (22%) in the
number of cases of meningitis and/or encephalitis was
recorded in Poland in comparison to 2014, including
a significant decline in viral etiology, especially tickborne encephalitis, which may be the result of the
increase in the number of people vaccinated.
Despite the overall decline in the number of cases
with viral etiology, incidence in Podlaskie remains at a
very high level compared to other voivodeships.
Despite the increase in the overall number of cases
of bacterial etiology, the number of reported meningitis
and /or encephalitis with the etiology of N. meningitidis,
S. pneumoniae, H. influenzae type B remains at a level
comparable to that of the previous year.

Kleszczowe zapalenie mózgu (kzm). W 2015 r.
zgłoszono ogółem 149 zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu (A84) z 15 na 16 województw (Tab. II);
zapadalność wyniosła 0,39 na 100 tys. W porównaniu
do roku 2014 był to spadek o 46 zachorowań (23,6%).
Najwięcej przypadków, podobnie jak w latach 20112014, zarejestrowano na obszarach północno-wschodniej Polski, w województwie podlaskim (51,7% ogółu zachorowań) oraz warmińsko-mazurskim (15,4%
wszystkich zachorowań). Zapadalność na kzm w tych
województwach wyniosła odpowiednio: 6,47 oraz 1,59
na 100 000 i była niższa w porównaniu do lat 20112014. W pozostałych województwach zapadalność na
kzm nie przekraczała 0,4 na 100 tys. (Tab. II). Od roku
2009, w którym zarejestrowano najwyższą zapadalność
roczną na kzm (0,92 na 100 tys. mieszkańców), zapadalność wykazuje tendencję spadkową (Ryc. 1). Podobnie jak w latach poprzednich liczba zachorowań na kzm
wzrosła w trzecim i czwartym kwartale (Ryc. 2).
W roku 2015 dawkę szczepionki przeciw kzm
kończącą cykl szczepienia podstawowego lub dawkę
przypominającą otrzymało łącznie 27 849 osób, tj. o 2
299 osób (9,0%) więcej w porównaniu do roku 2014.
Najwięcej osób, podobnie jak w latach 2012-2014,
zaszczepiono w województwie mazowieckim 7 610,
natomiast najmniej w województwie świętokrzyskim
- 305 osób.
Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na
rok 2015, Ministerstwo Zdrowia zalecało szczepienia
przeciw kzm (3 dawki podstawowe oraz dawki przypominając co 3-5 lat) osobom przebywającym czasowo lub stale na terenach o nasilonym występowaniu
choroby.
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W roku 2015 zarejestrowano w Polsce znaczny
spadek (o 22%) zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu w porównaniu do roku 2014, w tym istotny spadek zachorowań o etiologii wirusowej, a zwłaszcza na kleszczowe zapalenie mózgu, co może być wynikiem wzrostu
liczby osób szczepionych. Pomimo ogólnego spadku
liczby zachorowań o etiologii wirusowej, zapadalność
w województwie podlaskim utrzymuje się na bardzo
wysokim poziomie w porównaniu do pozostałych województw, co wymaga wzmożenia nadzoru w tym województwie.
Przy ogólnym wzroście liczby infekcji o etiologii
bakteryjnej liczba zgłaszanych przypadków zapaleń
opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu o etiologii
N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae typu B
pozostaje na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

2014. The incidence rate in other voivodeships was
reported to be no higher than 0.4 per 100 000 population
(Tab. II). After peak 2009 (0.92 cases per 100 000
population), there is a decreasing trend in incidence
(Fig. 1). Just like in previous years more cases were
registered in third and fourth quarter of the year (Fig.2).
In 2015, 27 849 people received full primary vaccination course against tick-borne encephalitis or booster
dose, and it was 1199 people more than in 2014. Similar
to 2012-2014, the highest number of vaccinated people
was in Mazowieckie voivodeship – 7 610, the lowest in
Swietokrzyskie voivodeship – 305 people. According to
the Immunization Program in 2015, vaccination against
TBE (3 doses of primary vaccination and booster dose
every 3-5 years) is recommended to people living in or
traveling to endemic areas.
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FOODBORNE INFECTIONS AND INTOXICATIONS IN POLAND IN 2015*
ZATRUCIA I ZAKAŻENIA POKARMOWE W POLSCE W 2015 ROKU
National Institute of Public Health, Department of Epidemiology
– National Institute of Hygiene (NIPH-NIH) in Warsaw
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Zakład Epidemiologii
ABSTRACT
AIM. The purpose of the study is to assess the epidemiological situation of food poisonings and infections in
Poland in 2015.
MATERIALS AND METHODS. The evaluation was based on the analysis of information sent to Department
of Epidemiology NIPH-NIH through ROE (Pol. Rejestr Ognisk Epidemicznych)- (an electronic system created
for uploading, transfer and analysis of data acquired during the outbreak investigations). Additional sources
for the analysis were NIZP-PZH annual bulletins (Czarkowski MP et al. “Infectious diseases and poisonings in
Poland”, 2007-2015. Warsaw, NIPH-NIH and GIS).
RESULTS. In 2015 a total number of 560 foodborne infections and intoxications outbreaks were reported
in which 21 962 persons were exposed and 7 037 (including 1 896 children up to 14 years of age) got sick.
Hospitalization was required for 1 905 of patients. The most frequent etiological agent was Salmonella sp. –
34.3%, and 21.4 % of cases). Viruses were responsible for 23.9% of outbreaks and 29.7 % of cases (And among
them rotaviruses– 13% of outbreaks and 7.1% of cases and noroviruses– 10.5% of outbreaks and 26.9% of
cases). In 25.2% of outbreaks no etiological agent was found. Just as in 2014 private household was the most
frequent place of an outbreak (235 outbreaks), and after that– hospital (148 outbreaks). In 2014 the most frequent
vehicle were cakes and desserts (25.6% of all outbreaks with known etiological agent). In 2015 the most frequent
vehicle of infection were eggs and egg products) (19% of outbreaks of known vehicle). In 57.3% of outbreaks
no vehicle was found or proved. Moreover in 2015 a total number of 4 outbreaks in which more than 100 cases
were reported.
CONCLUSIONS. The increase in the number of foodborne outbreaks of Salmonella Enteritidis etiology along
with the fact of eggs and egg products being the most frequent vehicle indicates an alarming situation and the
necessity of microbiological surveillance enchantment in relation to those products.
Keywords: food poisonings and infections, foodborne outbreaks, epidemiology, Poland, 2015
STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zatruć i zakażeń pokarmowych w Polsce w roku 2015.
MATERIAŁY I METODY. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników z analizy danych przesyłanych do
Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH za pośrednictwem Rejestru Ognisk Epidemicznych – ROE, elektronicznego
systemu służącego do gromadzenia i analizy danych z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zatruć i zakażeń pokarmowych prowadzonych przez powiatowe i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Dodatkowym źródłem informacji były dane z biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” – 2007-2015
(Czarkowski MP i in. Warszawa, NIZP-PZH i GIS).
WYNIKI. W 2015 r. zarejestrowano 560 ognisk zatruć/zakażeń przenoszonych drogą pokarmową, w których narażonych było 21 962 osoby, a zachorowało 7 037, w tym 1 896 dzieci do 14 lat. Hospitalizacji wymagało 1 905
osób. Dominującym czynnikiem etiologicznym w ogniskach były pałeczki z rodzaju Salmonella – 34,3% ognisk
i 21,4% zachorowań. Wirusy odpowiedzialne były za wystąpienie 23,9% ognisk i 26,9% zachorowań (a wśród nich
* Article was written under the task No.10/EM/2015 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 10/EM/2015 r.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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rotawirusy–13% ognisk i 7,1% zachorowań oraz Norowirusy–10,5% ognisk i 22,5% zachorowań). W 25,2% ogniska nie ustalono czynnika etiologicznego. Podobnie jak w roku 2014 najczęstszym miejscem wystąpienia ogniska
było mieszkanie prywatne (235 ognisk) a następnie szpital (148 ognisk). Najczęstszym nośnikiem zakażenia były
jaja i produkty z jaj (19% ognisk o ustalonym nośniku zakażenia). W 57,3% ognisk nie ustalono nośnika zakażenia.
W 2015 r. odnotowano 4 ogniska, w których zachorowało ponad 100 osób.
WNIOSKI. Wzrost liczby ognisk spowodowanych przez pałeczki Salmonella Enteritidis w 2015 r., oraz fakt, że
najczęściej identyfikowanym nośnikiem zakażenia w tym roku były jaja i produkty z jaj wskazuje na niepokojącą sytuację i konieczność zaostrzenia nadzoru mikrobiologicznego nad tymi środkami spożywczymi.
Słowa kluczowe: zatrucia i zakażenia pokarmowe, ogniska zatruć i zakażeń pokarmowych, epidemiologia, Polska, rok 2015
The registry of foodborne outbreaks is carried
out in Poland at the National Institute of Public
Health - NIH since 1988. Annual assessment of the
epidemiology of foodborne diseases in Poland is based
on the data collected within this registry. It is designed
to track changes in the number of outbreaks, involving
various etiological factors and the characteristics of
other specific features of outbreaks. For the purpose of
surveillance the outbreak is defined as the occurrence,
under specific conditions, of two or more cases caused
by the same etiological factor, with at least one of the
cases presenting with symptoms.
MATERIAL AND METHODS
The assessment of the epidemiological situation of
outbreaks of foodborne disease in Poland in 2015, was
based on analysis of data sent by local and voivodeship
sanitary stations through ROE (Pol. Rejestr Ognisk
Epidemicznych) as well as from the annual bulletins
(Czarkowski MP et al. “Infectious diseases and
poisonings in Poland” - 2007-2015) (1). ROE is an
electronical system created for uploading, transferring
and analysis of the data acquired during the outbreak
investigations.
RESULTS
Numbers of cases and the incidence of registered
food poisonings and infections in Poland in the
years 2009-2015 with regard to their etiology are
summarized in Table I. In 2015, among food poisonings
and infections caused by bacterial factors, an increase
was registered, which did not exceed 2%. Like in
previous year an increase in the number of outbreaks
of Salmonella sp. etiology was registered. An decrease
in registered Listeria cases was registered, but still the
total number of cases reported in 2015 is above the
median from the years 2009-2013.
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Rejestr ognisk zatruć i zakażeń wywołanych patogenami przenoszonymi drogą pokarmową prowadzony jest
w Polsce w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego
– PZH od 1988 roku. Na podstawie analizy danych gromadzonych w ramach rejestru, co roku przeprowadzana
jest ocena sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych drogą pokarmową. Ma ona na celu śledzenie zmian
zachodzących w liczbie ognisk, udziale poszczególnych
czynników etiologicznych oraz charakterystykę innych
specyficznych cech ognisk. W krajowym nadzorze epidemiologicznym w przypadku chorób przenoszonych
drogą pokarmową ognisko definiowane jest jako wystąpienie, w określonych warunkach zachorowań i/lub zakażeń dwóch lub więcej osób spowodowanych tym samym
czynnikiem etiologicznym, przy czym przynajmniej
u jednej z osób muszą wystąpić objawy chorobowe.
MATERIAŁ I METODY
Ocenę sytuacji epidemiologicznej występowania ognisk
zatruć i zakażeń pokarmowych w Polsce w 2015 r. przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych przesyłanych przez powiatowe i wojewódzkie stacje epidemiologiczne za pośrednictwem systemu Rejestru Ognisk
Epidemicznych (ROE), jak również analizy danych
z biuletynów rocznych („Choroby zakaźne i zatrucia
w Polsce” – 2007-2015 Czarkowski MP i in. Warszawa,
NIZP-PZH i GIS) (1). System ROE jest elektronicznym
narzędziem służącym do wprowadzania, przesyłania
i analizy danych zebranych w trakcie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zatruć i zakażeń pokarmowych.
WYNIKI
Liczby zachorowań i zapadalności zarejestrowanych zatruć i zakażeń pokarmowych w Polsce w latach
2009-2015 z informacją o czynniku etiologicznym
odpowiedzialnym za ich wystąpienie przedstawiono
w tabeli I. W 2015 r. wśród zatruć i zakażeń pokarmowych spowodowanych czynnikami bakteryjnymi
zarejestrowano nieznaczny wzrost liczby przypadków
nieprzekraczający 2%.
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Table I. Foodborne infections and intoxications registered in Poland in 2009-2015. Number of cases and incidence per
100 000 population.
Tabela I. Zakażenia i zatrucia pokarmowe zarejestrowane w Polsce w latach 2009-2015. Liczba przypadków i zapadalność
na 100 000 ludności.
Foodborne infections and intoxications

Median
2009-2013
number incidence
of cases
rate
bacterial

Typhoid/paratyphoid fever
Shigellosis
Salmonellosis
Staphylococcus aureus
Clostridium botulinum
Clostridium perfringens
Other bacterial - specified
Listeriosis
Leptospirosis
Other bacterial - unspecified

6
30
8 847
202
32
5
53
52
4
1 626

Viral intestinal infections
children under 2 years old
Hepatitis A

32 863
94.25
16 476
2142.70
155
0.30
parasitical

Trichinellosis
Echinococcosis
Acute diarrhoea in children under 2 years
mushroom poisonings
Berries or other parts of plants poisonings
Pesticide poisonings

23
28

0.02
0.07
22.85
0.46
0.08
0.04
0.18
0.14
0.01
4.20
viral

0.04
0.07
other

11 882
32
8
29

1515.80
0.10
0.02
0.07

2014

2015

number
of cases

incidence
rate

number of
cases

incidence
rate

4
44
8392
68
29
16
52
82
43
1369

0.01
0.11
21.80
0.18
0.08
0.04
0.14
0.21
0.11
3.60

9
18
8420
98
30
1
109
69
4
1200

0.01
0.05
21.90
0.25
0.08
0.00
0.28
0.18
0.10
3.10

51561
21797
76

134.00
2947.40
0.20

55729
22910
49

144.90
3122.60
0.13

32
48

0.08
0.12

27
47

0.70
0.12

17945
30
5
4

2426.60
0.08
0.01
0.01

18781
7
3
14

2559.80
0.02
0.01
0.04

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Reports: 2009 -2015
Źródło: Zakażenia i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH / GIS. Warszawa, raporty roczne 2009-2015

In 2015 a group called “bacterial food poisoning”
(caused by zoonotic Salmonella types–A02.0,
staphylococci–A05.0, Clostridium botulinum–A05.1,
C. perfringens–A05.2, other specified bacteria,
Vibrio parahaemolyticus in this and Bacillus cereus
– A05.3-A05.8, and the factors unspecified–A05.9) a
total number of 9 858 cases was recorded (incidence
25,6 per 100 000). In this group an increase was
observed also in comparison to 2014, however it is
lower than the median for 2009-2014. The highest
incidence was observed in Małopolskie, Śląskie,
Łódzkie voivodeship and it was 29.9; 29.1; and 28.2
per 100 000 accordingly (Table IIA). In 2015 incidence
of foodborne infections and intoxications of bacterial
etiology in rural areas was slightly higher than in cities
(27 and 24.8/100 000 correspondingly). As in previous
year incidence most of the cases were among children
in the age group 0-4 and accounted for more than 38%

Podobnie jak w poprzednim roku zarejestrowano
dalszy wzrost liczby przypadków zakażeń wywołanych pałeczkami Salmonella. Zarejestrowano także
spadek liczby przypadków listeriozy, niemniej jednak
ich liczba zgłoszona w 2015 r. przewyższa medianę
z lat 2009-2013.
W 2015 r., w grupie tzw. „bakteryjnych zatruć
pokarmowych” (spowodowanych przez odzwierzęce typy pałeczek Salmonella – A02.0, gronkowce –
A05.0, Clostridium botulinum – A05.1, C.perfringens
– A05.2, inne określone bakterie, w tym Vibrio parahaemolyticus i Bacillus cereus – A05.3-A05.8, oraz
czynniki nieokreślone – A05.9) zarejestrowano 9 858
zachorowań (zapadalność 25,6 na 100 000). W tej grupie obserwujemy wzrost w porównaniu z 2014 r., choć
liczba ta nadal nie przekroczyła mediany z lat 20092013. Największą zapadalność zarejestrowano w małopolskim, łódzkim, oraz śląskim, która wyniosła od503
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of all registered (Table IIIA). Among adults incidence
was slightly higher in rural than in urban regions.
Incidence among men and woman was generally at the
same level (12.9 and 15.2 per 100 000 (Table IIIB).

powiednio 29,9; 29,1 oraz 28,2 na 100 000. W 2015 r.
zapadalność na bakteryjne zatrucia i zakażenia pokarmowe na wsi nieznacznie przewyższała zapadalność
w mieście (odpowiednio 24,8 i 27/ 100 000).

Table II A. Bacterial foodborne infections and intoxications registered in Poland in 2009-2015. Number of cases and
incidence per 100 000 population by voivodeship.
Tabela II A. Bakteryjne zakażenia i zatrucia pokarmowe zarejestrowane w Polsce w latach 2009-2015. Liczba przypadków
i zapadalność na 100 000 populacji województw.
Voivodeship
Poland
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Median
2009-2015
number of
incidence rate
cases
10 054
26.1
595
20.4
577
27.5
618
28.7
161
15.9
668
26.3
861
25.6
1 670
31.4
155
15.1
628
29.5
341
28.6
644
28.2
1 291
28.2
343
27.1
467
32.3
697
20.1
404
23.5

2014
number of
cases
9731
503
505
618
242
741
861
1670
182
609
341
518
1291
343
467
673
167

2015

incidence rate
25.3
17.3
24.2
28.7
23.7
29.5
25.6
31.4
18.2
28.6
28.6
22.5
28.1
27.1
32.3
19.4
9.7

number of
cases
9858
605
472
536
243
728
1009
1503
198
628
282
589
1291
348
358
778
290

incidence rate
25.6
20.8
22.6
25
23.8
29.1
29.9
28.1
19.8
29.5
23.7
25.6
28.2
27.6
24.4
22.4
16.9

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Reports:2009-2014
Źródło: Zakażenia i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH / GIS. Warszawa, raporty roczne 2009-2014

The number of cases and incidence of foodborne
infections of viral etiology, classified as “viral, and
other intestinal infections” was again higher than in
the previous year and much higher than the median of
incidence per 100 000 for the years 2009-2013.
Regarding infections with parasitic etiology a
decrease in the number of trichinellosis cases was
recorded- 27 in total, but still it was significantly more
than the median for 2009-2013). In 2015 one less case
of echinococcosis has been reported than in 2014, but
still the total number of reported cases remains two
times more than the median for the yars 2009-2013).
In 2015 a significant decrease in mushrooms
poisonings (comparing to previous years) was reported7 cases, with the incidence of 0,02 (Table IIB).
According to data from the Central Statistical
Office in 2015 due to infections caused by Salmonella
5 persons died. Inflammation of the small intestine and
colon due to Clostridium diffícile – caused 491 deaths,
and due to other specified and not specified bacterial
causes - 32. Because of food poisoning caused by
504

Podobnie jak w poprzednim roku zgłaszane zachorowania najczęściej dotyczyły dzieci w wieku 0-4
lata, stanowiąc ponad 38% ogółu zarejestrowanych
przypadków (Tab. III A). Wśród osób dorosłych zapadalność w poszczególnych grupach wieku na wsi była
nieznacznie wyższa niż w mieście. Zapadalność wśród
kobiet i mężczyzn była zbliżona i wyniosła odpowiednio 12,9 i 15,2 na 100 000 (Tab. III B).
Liczba przypadków i zapadalność zakażeń pokarmowych o etiologii wirusowej, klasyfikowanych jako
„wirusowe i inne zakażenia jelitowe” była kolejny raz
wyższa niż w poprzedzającym roku i znacznie wyższa
w stosunku do mediany zapadalności na 100 000 ludności za lata 2009-2013.
W odniesieniu do zarażeń o etiologii pasożytniczej
odnotowano spadek liczby przypadków włośnicy - zarejestrowano 27 zachorowań, co jest liczbą większą niż
mediana za lata 2009-2013. W roku 2015 zgłoszono
również jeden przypadek bąblowicy mniej niż w 2014,
co i tak pozostaje liczbą niemalże dwukrotnie przekraczającą medianę z lat 2009-2013.
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Clostridium perfringens 3 persons died, and due to
other bacterial and not specified causes – 2. Viral
intestinal infection resulted in 15 deaths.
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W 2014 r. zarejestrowano znaczny spadek zatruć
toksynami grzybów trujących względem poprzednich
lat - 7 zachorowań, (zapadalność 0,02) (Tab. IIB).

Table II B. Mushroom poisonings in Poland in 2009-2015. Number of cases and incidence per 100 000 population by voivodeship.
Tabela II B. Zatrucia grzybami w Polsce w latach 2009-2015. Liczba przypadków i zapadalność na 100 000 ludności
według województw.
Voivodeship
Poland
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Median
2009-2015
number of
incidence rate
cases
30
0,1
3
0.1
2
0.1
7
0.3
2
0.2
1
0.0
3
0.1
1
0.0
1
0.1
1.5
0.1
1.5
0.1
0.5
0.0
2
0.1
2.5
0.1
1
0.1
2
0.1
1
0.1

2014
number of
cases
30
3
5
1
1
1
1
2
1
3
12

2015

incidence rate
0,08
0.1
0.23
0.1
0.02
0.1
0.05
0.17
0.04
0.24
0.7

number of
cases
7
2
4
1

incidence rate
0,02
0.09
0.17
0.06

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Reports: 2009 -2015
Źródło: Zakażenia i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH / GIS. Warszawa, raporty roczne 2009-2015

OUTBREAKS OF FOODBORNE DISEASES
In 2015 a total number of 560 outbreaks of
foodborne diseases were reported, with 21 962 exposed
persons, 7 037 ill persons, including 1 896 ill children
up to 14 years of age. Hospitalization was required for
1 905 persons. The number of exposed has increased
almost twice compering to the last year.
Most of the outbreaks were caused by zoonotic
Salmonella serotypes (34.3% of the outbreaks and
21.4% of the cases), among which Salmonella
Enteritidis was responsible for 80,7% of outbreaks and
85.9% of cases correspondingly, whereas viruses were
responsible for 23.9% of the outbreaks and 26.9%
of the cases). In 25.2% of foodborne outbreaks no
etiological agent was found (Table IV).
Among outbreaks of viral etiology rotaviruses were
responsible for 54% of those outbreaks and 23.9% of
cases and noroviruses for 43.7% of outbreaks and 76%
of cases.

Według danych GUS w 2015 r. z powodu zakażeń: pałeczkami Salmonella zmarło 5 osób, zapalenia
jelita cienkiego i grubego wywołanego Clostridium
difficile – 491 osób, innych określonych i nieokreślonych zakażeń bakteryjnych – 32 osób. Z powodu zatruć pokarmowych wywołanych laseczką Clostridium
perfringens – zmarły 3 osoby, a innych bakteryjnych
i nieokreślonych zatruć – 2 osoby. Wirusowe zakażenie jelitowe były przyczyną łącznie 15 zgonów.
OGNISKA CHORÓB PRZENOSZONYCH
DROGĄ POKARMOWĄ
W 2015 r. zarejestrowano 560 ognisk zatruć/zakażeń chorób przenoszonych drogą pokarmową, w których narażone były 21 962 osoby, a zachorowało
7 037, w tym 1 896 dzieci do 14 lat. Hospitalizacji wymagało 1 905 osób. Liczba osób narażonych w ogniskach, w porównaniu do poprzedniego roku, wzrosła
prawie dwukrotnie.
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Table III. Bacterial foodborne infections and intoxications registered in Poland in 2015. Number of cases, percentage and
incidence by age, gender and residence (urban/rural).
Tabela III. Bakteryjne zakażenia i zatrucia pokarmowe zarejestrowane w Polsce w 2015 r. Liczba przypadków, odsetek
i zapadalność według wieku, płci i zamieszkania (wieś/miasto)
A. urban and rural areas
A. tereny wiejskie/miejskie
Urban area
Rual area
Total
Age
number
incidence number
incidence number
incidence
group
%
%
%
of cases
rate
of cases
rate
of cases
rate
0-4
0

2 345
308

40.8
5.4

211.1
146.2

1 427
247

34.7
6.0

178.2
163.0

3 772
555

38.3
5.6

197.4
153.2

1

570

9.9

263.5

392

9.5

252.5

962

9.8

258.9

2
3
4
5-9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59

592
470
405
983
496
349
336
229
268

10.3
8.2
7.1
17.1
8.6
6.1
5.8
4.0
4.7

268.8
206.0
172.1
84.8
24.2
11.5
8.5
7.7
8.2

311
247
230
671
502
311
224
202
252

7.6
6.0
5.6
16.3
12.2
7.6
5.4
4.9
6.1

195.7
150.0
135.1
75.9
28.6
13.5
9.4
9.8
12.2

903
717
635
1 654
998
660
560
431
520

9.2
7.3
6.4
16.8
10.1
6.7
5.7
4.4
5.3

238.2
182.5
156.6
80.9
26.2
12.3
8.8
8.6
9.7

60 and >

738

12.8

13.0

525

12.8

17.4

1263

12.8

14.6

Total

5 744

100.0

24.8

4 114

100.0

27.0

9 858

100.0

25.7

B. men and women
B. mężczyźni/kobiety
Men
Age
group

Women

Total

number
of cases

%

incidence
rate

number
of cases

%

incidence
rate

number
of cases

%

incidence
rate

0-4
0
1
2
3
4
5-9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59

1 969
298
498
464
380
329
822
494
335
276
195
238

34.3
5.2
8.7
8.1
6.6
5.7
14.3
8.6
5.8
4.8
3.4
4.1

211.1
146.2
263.5
268.8
206.0
172.1
84.8
24.0
11.4
8.5
7.7
8.1

1803
257
464
439
337
306
832
504
325
284
236
282

43.8
6.2
11.3
10.7
8.2
7.4
20.2
12.3
7.9
6.9
5.7
6.9

178.2
163.0
252.5
195.7
150.0
135.1
75.9
28.5
13.4
9.4
9.7
12.3

3772
555
962
903
717
635
1654
998
660
560
431
520

38.3
5.6
9.8
9.2
7.3
6.4
16.8
10.1
6.7
5.7
4.4
5.3

197.4
153.2
258.9
238.2
182.5
156.6
80.9
26.1
12.3
8.9
8.7
10.0

60 and >

536

9.3

12.9

727

17.7

17.5

1263

12.8

15.2

total

4 865

100.0

24.8

4 993

100.0

27.0

9 858

100.0

25.9

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Report 2015
Źródło: Zakażenia i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH / GIS. Warszawa, raport roczny 2015

Salmonella Enteritidis was an etiological agent in
80.7% of outbreaks causing 85.9% of cases in the group
of zoonotic Salmonella outbreaks (Table V). Generally
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Najwięcej zidentyfikowanych ognisk było wywołanych przez pałeczki z rodzaju Salmonella (34,3%
ognisk i 21,4% zachorowań), wśród których S. En-
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teritidis odpowiedzialna była za odpowiednio 80,7%
ognisk i 85,9% zachorowań. Następnie wirusy, które spowodowały 23,9% ognisk i 26,9% zachorowań.
W 25,2 % ognisk nie ustalono czynnika etiologicznego
(tab. IV).

1 509 persons got ill (an increase by 21% comparing to
the previous year) in these outbreaks in 2015. Majority
of those outbreaks were small, domestic- environment
outbreaks (where 5 and less persons got sick). The
outbreaks described above accounted for over 66% of
all S. Enteritidis outbreaks those outbreaks (household
was a place of origin in 75.5% of those outbreaks).

Table IV. Outbreaks of foodborne and waterborne infections and intoxications in Poland in 2014-2015. Number and percentage of outbreaks and cases by etiological agent.
Tabela IV. Ogniska zakażeń i zatruć pokarmowych w Polsce w latach 2014-2015. Liczba przypadków i odsetek według
czynnika etiologicznego.
2014
Etiological agent

2015

Outbreaks

Cases

Outbreaks

Cases

number

%

number

%

number

%

number

%

175

32.8

1244

22.6

192

34.3

1509

21.4

Staphylococcus aureus

1

0.2

16

0.3

5

0.9

209

3.0

Escherichia coli

3

0.6

124

2.3

3

0.5

31

0.4

other bacterial agents

50

9.4

351

6.4

64

11.4

374

5.3

viruses

193

36.2

2068

37.6

134

23.9

1895

26.9

poisonous muschrooms

2

0.4

4

0.1

0

0.0

0

0.0

parasites

2

0.4

30

0.5

21

3.8

85

1.2

unknown

107

20.1

1657

30.2

141

25.2

2934

41.7

total

533

100.0

5494

100.0

560

100.0

7037

100.0

zoonotic Salmonella types

There were 4 outbreaks reported in 2015 with the
case number exceeding 100. Two of them were caused
by noroviruses and in other two no etiological agent
was found.

Wśród ognisk o etiologii wirusowej rotawirus był
przyczyną 54% ognisk i 23,9% zachorowań, natomiast
norowirusy 43,7% ognisk oraz 76% zachorowań.

Table V. Outbreaks of foodborne and waterborne infections and intoxications caused by Salmonella in Poland in 2014-2015.
Number and percentage of outbreaks and cases by serotype.
Tabela V. Ogniska zakażeń i zatruc pokarmowych o etiologii Salmonella w Polsce w latach 2014-2015. Liczba i odsetek
ognisk według serotypu.
2014
Zoonotic Salmonella types
S. Enteritidis

2015

Outbreaks

Cases

Outbreaks

Cases

number

%

number

%

number

%

number

%

144

82.3

1008

81.0

155

80.7

1296

85.9

S. Typhimurium

3

1.7

22

1.8

1

0.5

3

0.2

S. Kentucky

1

0.6

2

0.2

-

-

-

-

S. Hadar

-

-

-

-

1

0.5

4

2.1

S. Infantis

3

1.7

92

7.4

1

0.5

23

1.5

S. Livingstone

1

0.6

15

1.2

-

-

-

-

S. Virchow

1

0.6

3

0.2

-

-

-

-

S. Enterica

-

-

-

-

3

1.6

22

1.5

S. spp

13

7.4

76

6.1

19

9.9

116

7.7

S. group B

1

0.6

2

0.2

-

-

-

-

S. group C

-

-

-

-

1

0.5

2

0.1

S. group D

8

4.6

24

1.9

11

5.7

43

2.8

175

100.0

1244

100.0

192

100.0

1509

100.0

Salmonella - total

507

508

total %

total

other setting

sanatorium, rehabilitation center

hospital

social care

children’s home,
boarding schools

camp or school trip

school

nursery, kindergarten

restaurant, bar, hotel,
catering

household, domestic
kitchen

Setting

outbreaks
cases
outbreaks
cases
outbreaks
cases
outbreaks
cases
outbreaks
cases
outbreaks
cases
outbreaks
cases
outbreaks
cases
outbreaks
cases
outbreaks
cases
outbreaks
cases
outbreaks
cases

145
578
8
109
17
409
1
18
2
32
3
10
1
15
15
338
192
1509
34.3
21.4

Salmonella
2
15
1
16
3
31
0.5
0.4

E.coli

Etiological agent
other bacteS. aureus
rial agents
4
8
1
16
1
56
2
58
59
335
2
1
94
15
5
64
209
374
0.9
11.4
3.0
5.3
43
135
7
244
8
92
3
134
2
65
1
17
56
714
9
316
5
178
134
1895
23.9
26.9

viruses
21
85
21
85
3.8
1.2

parasites

unknown
agent
22
93
39
607
2
14
4
58
6
156
6
154
27
1097
14
345
21
410
141
2934
25.2
41.7
235
899
54
960
28
531
8
210
4
97
8
229
6
154
148
2230
25
692
44
1035
560
7037

total

Table VI. Outbreaks of foodborne infections and intoxications in Poland in 2015. Number of outbreaks and cases by etiological agent and setting.
Tabela VI. Ogniska zakażeń i zatruć pokarmowych w Polsce w 2015 r. Liczba ognisk i przypadków według czynnika etiologicznego i miejsca wystąpienia ogniska.
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Table VII. Outbreaks of foodborne infections and intoxications in Poland in 2015. Number of cases in outbreaks by vehicle of infection.
Tabela VII. Ogniska zakażen i zatruć pokarmowych w 2015 r. Liczba przypadków w ogniskach według nośnika zakażenia.
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Just as in 2014, the most frequent place where
outbreaks took place in 2015 was private household
(235 outbreaks, 899 cases). Furthermore there were
148 hospital outbreaks with 2 230 cases. The most
frequent etiological agent in hospital outbreaks was
Clostridium difficile (56 outbreaks and 321- and that
was an increase in outbreaks of this origin as well as
in the number of cases of those outbreaks) followed by
rotavirus (31 outbreaks and 254 cases).
The most frequent vehicle of infection in 2015
were eggs and egg products (3.4% of outbreaks and
2% of cases), than products included in cakes and
desserts group (3% of outbreaks, 3.5% of cases). In
321 (57.3%) in which 3 615 persons fell ill (51.4%) no
vehicle of infection was found (Tab. VII).
The clinical presentation of cases in 2015, in
reference to the etiological factor, was as follows:
-- in diseases caused by Salmonella dominated
diarrhea, which occurred in 88.4% of patients,
fever (65.7%) and abdominal pain (56.3%);
-- in diseases caused by viruses the most frequent
symptoms were diarrhea (in 77.2% of cases),
vomiting (in 58.4% of cases) and abdominal pain
(38.3% of cases);
-- in diseases caused by Staphyloccocus aureus
enterotoxin the most frequent symptoms were
vomiting (in 66% of cases), abdominal pain (65.1%
of cases); diarrhea (in 41.6% of cases),
-- among the cases caused by other bacterial etiology
diarrhea occurred in 58.3% of patients, abdominal
pain in 18.6%;
-- among the cases caused by unknown etiology
dominated diarrhea (68.2%), vomiting (55.7%) and
abdominal pain (38.7%), which might suggest that
majority of those outbreaks were of viral etiology
(as well as the fact that fever was present only in
11% of cases in those outbreaks).
As in previous years outbreaks have been reported
to the European Union database operated by EFSA, in
accordance with the criteria set by this organization.
A total number of 423 outbreaks was reported (2),
among which 67 (15.8%) were classified as strongevidence outbreaks (with the proven link between the
illness and food consumption), which was 4 less than
in 2014. In 18 outbreaks (4.2%) evidences mentioned
were laboratory (microbiologically) backed up (in
food samples or surfaces swabs the same agent was
discovered as in samples taken from the cases), and
in 62 (14.6%) of outbreaks the epidemiological
proofs were found (strong connection between food
consumption and falling ill proven by epidemiological
analysis or by descriptive epidemiology).
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Serotyp Salmonella Enteritidis był czynnikiem etiologicznym 80,7% ognisk i 85,9% zachorowań spowodowanych przez odzwierzęce typy pałeczek Salmonella
(Tab. V). Łącznie w ogniskach o tej etiologii zachorowało
1 509 osób, co stanowi wzrost o 21% względem roku poprzedniego. W większości były to małe ogniska rodzinne,
czyli takie w których chorowało 5 lub mniej osób. Stanowiły one ponad 66% ognisk o etiologii S. Enteritidis a ich
miejscem wystąpienia było mieszkanie/dom (75,5%).
Odnotowano również 21 ognisk wywołane przez
pasożyty (odpowiednio 3,8% ognisk i 1,2% zachorowań), z czego większość (19 ognisk) to ogniska o etiologii Giardia lamblia.
W 2015 r. zarejestrowano 4 ogniska, w których zachorowało więcej niż 100 osób. W dwóch z nich jako
czynnik etiologiczny wskazano norowirusy, w dwóch
pozostałych nie ustalono czynnika etiologicznego.
Tak jak w roku 2015, najczęstszym miejscem, w którym wystąpiły ogniska było mieszkanie prywatne - 235
ognisk, 899 zachorowań (Tab. VI). W 2015 r. odnotowano 148 ognisk, które miały miejsce w szpitalach. Łącznie
zachorowało w nich 2 230 osób. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową w szpitalach były zakażenia o etiologii
Clostridium difficile - 56 ognisk, 321 chorych. W porównaniu do roku 2014 wzrosła zarówno liczba tych ognisk
jak i liczba chorych w tych ogniskach. Rotawirusy były
czynnikiem etiologicznym 31 ognisk, które wystąpiły
w szpitalach i zachorowało w nich łącznie 254 osoby.
Najczęstszym nośnikiem zakażenia w 2015 roku
były potrawy z jaj i produktów z jaj (3,4% ognisk, 2%
zachorowań) a następnie ciast i deserów (łącznie 3%
ognisk, 3,5% zachorowań). W 321 (57,3%) ogniskach,
w których zachorowało 3 615 osób (51,4%) nie ustalono nośnika zakażenia (Tab. VII).
Obraz kliniczny zachorowań, w roku 2015 w zależności od czynnika etiologicznego przedstawiał się
następująco:
-- w zachorowaniach spowodowanych przez pałeczki
Salmonella dominowały: biegunka, która wystąpiła
u 88,4 % chorych, gorączka (65,7%) oraz bóle brzucha (55,9%);
-- w zachorowaniach spowodowanych przez wirusy
dominowały biegunka (u 77,2% chorych), wymioty (58,4%) oraz bóle brzucha (38,3%).
-- w zachorowaniach spowodowanych enterotoksyną Staphylococcus aureus dominowały wymioty
(u 66% chorych), bóle brzucha (65,1%) oraz biegunka
(41,6%),
-- w zachorowaniach spowodowanych innymi czynnikami bakteryjnymi występowały – biegunka
(u 58,3% chorych), bóle brzucha (18,6%);
-- w zachorowaniach w ogniskach o nieustalonej etiologii
przeważały biegunka (68,2%), wymioty (55,7%) oraz
bóle brzucha (38,7%), co może nasuwać podejrzenie,
że większość z tych ognisk miało etiologię wirusową
(podobnie jak fakt, że tylko u 11% chorych w ogniskach o nieustalonej etiologii wystąpiła gorączka).
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SUMMARY AND CONCLUSIONS
1. In 2015 the most frequent etiological agent of
foodborne outbreaks was Salmonella Enteritidis,
which along with the fact that the most frequent
identified vehicle of infection were eggs and egg
products indicates the necessity of enchantment of
these products in retail.
2. A high percentage of outbreaks of unknown
etiology (with cases presenting with viral infection
symptoms) points out towards the need of more
frequent testing for viral agents in these outbreak
investigations. With limited, and in many cases
non-existing diagnostics directed towards viral
agents and their presence in food a thorough
and proper epidemiological investigation gains
importance (because it could facilitate conducting
analytical studies).
3. An increasing number of outbreaks of bacterial
etiology in hospitals, especially those caused by
Clostridium difficile, persisting through the years
shows that the need of introducing actions (which
would facilitate their reduction) exists.
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Ogniska, jak co roku, zostały zgłoszone w formie jednostkowych raportów do unijnej bazy danych prowadzonej przez EFSA (European Food Safety Authorithy), zgodnie z przyjętymi w niej kryteriami i definicjami. Ogółem
zgłoszono 423 ogniska, wśród których było 67 (15,8%)
zakwalifikowanych jako ogniska z silnymi dowodami (potwierdzającymi i wskazującymi na związek zachorowań
ze spożyciem określonego produktu spożywczego), co
było o 4 mniej niż w roku 2014. W 18 ogniskach (4,2%)
wspomniane dowody miały charakter mikrobiologiczny w żywności lub w wymazach sanitarnych wykryto ten sam
czynnik etiologiczny co u ludzi, a w 62 (14,6%) były to
dowody epidemiologiczne, czyli w badaniach analitycznych wykazano silny związek zachorowań ze spożyciem
określonych produktów żywnościowych lub związek ten
wynikał z opisu epidemiologicznego ogniska.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. W 2015 r. najwięcej było ognisk spowodowanych

przez pałeczki Salmonella Enteritidis, co w połączeniu
z faktem, że najczęściej identyfikowanym nośnikiem
zakażenia były jaja i produkty z jaj stanowi niepokojącą sytuację i konieczność zaostrzenia nadzoru sanitarnego nad produktami pochodzącymi z jaj.
2. Duża liczba ognisk o nieustalonej etiologii z objawami podejrzewanymi o zakażenie wirusowe u chorych
wskazuje na potrzebę wykonywania w większym
stopniu badań laboratoryjnych w ogniskach w kierunku tych zakażeń. Przy prawie całkowitym braku
diagnostyki w kierunku obecności patogennych wirusów w żywności bardzo duże znaczenia ma poprawne
i pełne prowadzenie dochodzeń, obejmujące zbieranie
danych zarówno od osób chorych, jak i zdrowych, co
umożliwia przeprowadzenie badań analitycznych.
3. Zwiększająca się rokrocznie liczba ognisk w szpitalach, o etiologii Clostridium difficile wskazuje na
potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na te zakażenia i prowadzenie działań ograniczających ich
rozprzestrzenianie.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Lyme disease is the most common tick-borne disease in Poland. Borrelia burgdorferi
spirochete can occur in the whole country, which, according to ECDC, should be considered as an endemic area.
Borrelia strains are transmitted to humans and certain other animals by Ixodes (1). Human infection is caused by
saliva or tick vomit. Reservoir spirochete are numerous species of animals, mainly rodents. Lyme disease, due
to its multifocal character, rich symptomatology and diagnostic problems, is a serious challenge for clinicians
and epidemiologists.
OBJECTIVES. The aim of this study was to assess the epidemiological situation of Lyme disease in Poland in
2015 in comparison to the previous years.
MATERIALS AND METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory
surveillance system and published in the annual bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2015” (2).
RESULTS. Despite observed in recent years the tendency to growth of number of cases, in 2015 was marked
by growth inhibition incidence of Lyme disease.In 2015, 13 625 cases were registered in Poland, ie by 0.7% less
than in the previous year. The overall incidence in the country was 35.4 per 100 000 population - the highest
was recorded in the Podlaskie voivodeship - 96.3 per 100 000 inhabitants. In 2015, 1905 (14%) people were
hospitalized due to Lyme disease.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. In 2015, for the first time in a few years, the growth rate of Lyme disease
has been stopped. Registered 0.7% less cases than in the previous year. There is still a need for bringing awareness
of the need for diagnostic laboratory testing according to recommendations, which will improve the accuracy of
the diagnosis.
Key words: Lyme disease, epidemiology, Poland, 2015
STRESZCZENIE
WSTĘP. Borelioza z Lyme jest najczęściej występującą w Polsce chorobą odkleszczową. Do zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi może dojść na obszarze całego kraju, który zgodnie z oceną ECDC należy uznać w całości jako teren endemiczny. Krętki z rodzaju Borrelia, przenoszone są na człowieka i niektóre inne zwierzęta
przez kleszcze z rodzaju Ixodes (1). Zakażenie człowieka następuje poprzez ślinę lub wymiociny kleszcza. Rezerwuarem krętka są liczne gatunki zwierząt, głównie gryzonie. Borelioza ze względu na swój wieloukładowy
charakter, bogatą symptomatologię i problemy diagnostyczne, stanowi poważne wyzwanie dla lekarzy klinicystów i epidemiologów.
CEL PRACY. Ocena sytuacji epidemiologicznej boreliozy w Polsce w 2015 r. w porównaniu do sytuacji w ubiegłych latach.
MATERIAŁ I METODY. Sytuację epidemiologiczną boreliozy w Polsce oceniono na podstawie danych z biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015 r.” (2).
WYNIKI. Pomimo obserwowanej na przestrzeni ostatnich lat tendencji do narastania liczby zachorowań,
w roku 2015 zaznaczyło się zahamowanie wzrostu zachorowalności na boreliozę. W 2015 r. zarejestrowano
w Polsce 13 625 zachorowań, tj. o 0,7% mniej niż w poprzednim roku. Zapadalność ogółem w kraju wynosiła
*Article was written under the task No.6/EM/2016 / *Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2016
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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35,4 na 100 000 ludności – najwyższą zarejestrowano w województwie podlaskim: 96,3 na 100 000 mieszkańców. Z powodu boreliozy hospitalizowano 1 905 osób (14%).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W roku 2015 po raz pierwszy od kilku lat dynamika wzrostu zachorowań na
boreliozę uległa zahamowaniu. Zarejestrowano o 0,7% mniej zachorowań w porównaniu z poprzednim rokiem.
Nadal istnieje potrzeba uświadomienia konieczności wykonywania badań diagnostycznych laboratoryjnych
zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, co przełoży się na zwiększenie trafności rozpoznań.
Słowa kluczowe: borelioza z Lyme, epidemiologia, Polska, rok 2015
INTRODUCTION

WSTĘP

Lyme disease is the most common tick-borne
disease in Poland. Borrelia burgdorferi spirochete can
occur in the whole country, which, according to ECDC,
should be considered as an endemic area. Borrelia
strains are transmitted to humans and certain other
animals by Ixodes (1). Human infection is caused by
saliva or tick vomit. Reservoir spirochete are numerous
species of animals, mainly rodents. Lyme disease,
due to its multifocal character, rich symptomatology
and diagnostic problems, is a serious challenge for
clinicians and epidemiologists.
In 2015, similarly to the previous year, the highest
number of cases in Poland was diagnosed in Śląskie
voivodeship, and the highest incidence – 96.3 per 100
thousand population was in the Podlaskie voivodeship.
Overall high incidence, above the national average of
35.4 per 100 thousand population, appeared in seven
voivodeships, indicating a gradual equalization of
territorial diversity of Lyme disease. Due to the fact that
Borrelia burgdorferi can occur in the whole country,
both in forest areas and in urban parks, the area of the
whole country should be endemic in accordance with
ECDC recommendations. Ticks activity starts in May
and lasts until November, most cases of the infection
occur in the third quarter of the year. In 2015 it was
about 35% of cases.

Borelioza jest najczęściej występującą w Polsce
chorobą odkleszczową, wywoływaną przez bakterie
należące do krętków: Borrelia burgdorferi, Borrelia
garinii, Borrelia afzelii, Borrelia japonica i przenoszoną na człowieka i niektóre inne zwierzęta przez
kleszcze z rodzaju Ixodes (1). Zakażenie człowieka
następuje poprzez ślinę lub wymiociny kleszcza. Rezerwuarem krętka są liczne gatunki zwierząt, głównie
gryzonie. Borelioza ze względu na swój wieloukładowy charakter, bogatą symptomatologię i problemy diagnostyczne, stanowi poważne wyzwanie dla lekarzy
klinicystów i epidemiologów.
W 2015r., podobnie do poprzedniego roku, najwięcej zachorowań w Polsce rozpoznano w województwie śląskim, a najwyższa zapadalność – 96,3 na 100
tys. ludności była w województwie podlaskim. Ogółem wysoka zapadalność, powyżej średniej dla kraju
35,4 na 100 tys. ludności, wystąpiła w siedmiu województwach, co wskazuje na stopniowe wyrównywanie
zróżnicowania terytorialnego występowania boreliozy.
Ze względu na fakt, że do zakażenia krętkami Borrelia
burgdorferi może dojść na obszarze całego kraju, zarówno na terenach leśnych, jak i w miejskich parkach,
zgodnie z zaleceniami ECDC obszar całego kraju należy uznać za endemiczny. Aktywność kleszczy rozpoczyna się w maju i trwa do listopada, najczęściej do
zakażenia dochodzi w III kwartale roku. W roku 2015
było to ok. 35% przypadków.

OBJECTIVE
The aim of this study is to assess the epidemiological
situation of Lyme disease in Poland in 2015 comparison
to the previous years.
MATERIALS AND METHODS
Assessment of the epidemiological situation of
Lyme disease in Poland was based on data published in
the annual bulletin “Infectious diseases and poisonings
in Poland in 2015” (2). Lyme disease case classification
in 2015 was based on case definitions developed for
epidemiological surveillance in years 2014-2015 (3).
As in previous years, cases were classified as probable
and confirmed. A case was classified as a probable case
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CEL PRACY
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
boreliozy w Polsce w 2015 r. w porównaniu do sytuacji w ubiegłych latach.
MATERIAŁ I METODY
Sytuację epidemiologiczną boreliozy oceniono na
podstawie danych opublikowanych w biuletynie „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015 r.” (2). Klasyfikacja zachorowań na boreliozę w 2015 r. opierała się
na definicji przypadku opracowanej na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, obowiązującej w latach 20142015 (3). Podobnie jak w latach ubiegłych klasyfikacja
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if a person met the clinical criteria for late-phase of
Lyme disease or those who were excluded for other
reasons. To be classified as confirmed case, patient
needed to fulfill clinical criteria for early-phase
(without laboratory confirmation) or both clinical and
laboratory criteria. Clinical criteria include symptoms
of early or late stage of Lyme disease. Laboratory
criteria of case definitione are:
- for both phases and it’s manifestations of Lyme
disease – positive culture for B. burgdorferi in
clinical material,
- for Lyme arthritis – demonstration of diagnostic
levels of IgG antibodies,
- for neuroboreliosis – demonstration of the local
synthesis of the specific antibodies in the central
nervous system and/or significant increase of
specific antibodies in serum,
- for Lyme disease cardiovascular system disorder
and lymphocytoma – significant increase of specific
antibodies in serum.
It should be emphasized that the presence of
specific antibodies detected with immunoenzymatic
methods should be confirmed using Western blot test.
RESULTS
In 2015, for the first time, a small decrease in Lyme
disease was recorded. 13.625 cases of Lyme disease were
reported, ie 0.7% less than in the previous year. (Tab. I).
The increasing trend in the incidence of Lyme disease has
been observed since the onset of the disease registration
in the second half of the 1990s, but the dynamics of this
process, even a sharp increase in cases, occurred in 2013
(an increase of 45%). Data from 2015r., they point to a
slowdown in this trend. It may be presumed that this is due
to both the improvement of awareness of the prevalence
and spread of vector diseases, mainly tick born diseases
and the improvement of the sensitivity of the surveillance
system at the stage of suspicion and disease diagnosis.
The overall incidence in Poland in 2015 was 35.4 per
100 thousand and was lower still below 1% (0.7%)
in relation to incidence in 2014. Substantial territorial
diversification of disease incidence has been perserved in
the country: from the lowest 11.0 per 100 thousand. in
the Wielkopolskie voivodeship, also the lowest in 2013.
and 2014, respectively: 7.0 per 100 thousand, 9.0 per 100
thousand) to 96.3 per 100 thousand. in the voivodeship
Podlaskie (Tab. I).
In 2015 the number of cases in six voivodships: Śląskie,
Podlaskie, Mazowieckie, Małopolskie, WarmińskoMazurskie and Lubelskie accounted for 63% of all cases
reported to the surveillance system from the country. In
2015 the increase of cases was observed in 8 provinces the largest in the region Lubelskie voivodeship a 28%, and
in Pomorskie and Warmińsko-Mazurskie - by 23% and

Borelioza z Lyme w Polsce w 2015 roku
obejmowała przypadki prawdopodobne i potwierdzone.
Jako przypadek prawdopodobny klasyfikowano osoby
chore spełniające kryteria kliniczne fazy późnej lub osoby wykluczone z innych przyczyn, natomiast przypadek
potwierdzony to osoby spełniające kryteria kliniczne
wczesnej fazy (bez potwierdzenia laboratoryjnego) lub
każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i laboratoryjne. Kryteria kliniczne spełnia każda osoba, u której
wystąpiły objawy fazy wczesnej lub późnej boreliozy,
natomiast kryteria laboratoryjne obejmują:
- dla wszystkich postaci boreliozy: izolację krętków
Borrelia spp. z materiału klinicznego,
- dla postaci kostno-stawowej: wysokie miano swoistych przeciwciał IgG,
- dla neuroboreliozy: wykazanie miejscowej syntezy swoistych przeciwciał w ośrodkowym układzie nerwowym i/lub znamienny wzrost swoistych
przeciwciał w surowicy,
- dla boreliozy układu krążenia i lymphocytoma - znamienny wzrost swoistych przeciwciał w surowicy.
Obowiązujący standard diagnostyczny stwierdzający boreliozę obejmuje dwa etapy tzn. wykrycie przeciwciał metodami immunoenzymatycznymi, a następnie potwierdzenie metodą Western blot.
WYNIKI
W roku 2015 po raz pierwszy zarejestrowano niewielki spadek zachorowań na boreliozę. Zgłoszono do nadzoru
13 625 przypadków boreliozy, tj. o 0,7% mniej niż w roku
ubiegłym. (Tab. I). Tendencja wzrostu liczby zachorowań
na boreliozę obserwowana jest od początku rejestracji choroby, czyli od 2-giej połowy lat 90., jednak dynamika tego
procesu, wręcz skokowy wzrost liczby przypadków wystąpił w 2013 r. (wzrost o 45%). Dane z 2015r. wskazują
na wyhamowanie tej tendencji. Można przypuszczać, że
wynika to zarówno z poprawy świadomości na temat występowania i szerzenia się chorób wektorowych, głównie
odkleszczowych, jak i poprawy czułości systemu nadzoru
na etapie podejrzenia i diagnostyki choroby.
Zapadalność ogółem w 2015 r. w Polsce wynosiła 35,4 na 100 tys. ludności i była niższa o niespełna jeden procent (0,7%) w stosunku do zapadalności
w roku 2014. Utrzymuje się zróżnicowanie terytorialne zapadalności: od najniższej 11,0 na 100 tys. w województwie wielkopolskim, również najniższej w 2013r.
i 2014r., odpowiednio: 7,0 na 100 tys., 9,0 na 100 tys.)
do 96,3 na 100 tys. w woj. podlaskim (Tab. I).
W 2015 r. liczba zachorowań w sześciu województwach: śląskim, podlaskim, mazowieckim, małopolskim,
warmińsko-mazurskim i lubelskim stanowiła 63% wszystkich przypadków zgłoszonych do nadzoru z terenu kraju.
W 2015r. wzrost obserwowano w 8 województwach – największy w województwie lubelskim o 28% oraz pomorskim i warmińsko-mazurskim, odpowiednio o 23 % i 20%,
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20% respectively,an d compared with the previous year
it shows significant slowdown in dynamic growth trend
observed eg. in Silesian Voivodship on the level 80%. By
comparison, in 2013, the increase number of cases of the
disease was recorded in all voivodeships (Tab. I).

co w porównaniu z poprzednim rokiem wskazuje na znaczące zahamowanie tendencji dynamicznego wzrostu,
obserwowanego np. na poziomie 80% w województwie
śląskim. Dla porównania w 2013 r. wzrost zachorowań
zarejestrowano we wszystkich województwach – (Tab. I).

Table I. Lyme disease in Poland in 2015. Number of cases, incidence per 100 000 population, number and percentage of
hospitalization by voivodeship.
Tabela I. Borelioza w Polsce w 2015r. Liczba zachorowań, zapadalność oraz hospitalizacja wg województw.
Number of cases in a quarters
Hospitalisation
Number
Incidence
Voivodeship
of cases
rate
I
II
III
IV
Number
%
Poland
1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-Pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-Mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie

2236

2560

4806

4023

13625

35.4

1905

14

81
49
160
85
70
275
229
70
102
175
148
472
60
160
34
66

109
77
230
70
72
321
271
80
142
261
145
350
33
235
74
90

229
159
385
141
156
631
493
159
356
386
250
684
85
365
124
203

136
114
319
120
147
500
439
85
191
324
342
596
77
323
149
161

555
399
1094
416
445
1727
1432
394
791
1146
885
2102
255
1083
381
520

19.1
19.1
51.0
40.8
17.8
51.2
26.8
39.4
37.2
96.3
38.4
45.9
20.2
75.1
11.0
30.3

86
66
227
13
71
127
144
52
110
209
154
281
53
160
82
70

15.5
16.5
20.7
3.1
16.0
7.4
10.1
13.2
13.9
18.2
17.4
13.4
20.8
14.8
21.5
13.5

Quarterly evaluation of Lyme disease situation in
Poland verifies an increase in the number of clinical
diagnoses in 3r and 4th quarter – 65% of all cases,
which shows slight shift in registration of cases
probably due to late registration, not to higher tick
activity of ie. from May to November. Due to Lyme
disease 1 905 were hospitalized, which is 14% of all
reported cases. The highest proportion of hospitalized
cases was recorded in Lubelskie and Świętokrzyskie
voivodeship. The lowest numer of hospitalized cases
due to Lyme disease was notified from Lubuskie and
Małopolskie voivodeship.

Analiza zachorowań na boreliozę w 2015 r. wg sezonu roku potwierdza zwiększenie liczby rozpoznań
klinicznych w III i IV kwartale – 65% ogółu zachorowań, co wskazuje na niewielkie przesunięcie zgłoszeń
w czasie, prawdopodobnie wynikające z opóźnienia
rejestracji zgłoszeń, nie zaś zmian w okresie największej aktywności kleszczy, tzn. od maja do listopada.
Z powodu boreliozy hospitalizacji poddano 1905
osób, tj. 14% ogółu chorych. Najwyższy odsetek hospitalizacji zarejestrowano w województwie lubelskim
i świętokrzyskim, natomiast najmniej osób poddano hospitalizacji w województwie lubuskim i małopolskim.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

The overall epidemiological situation of Lyme
disease in 2015 has not changed. Compared to the
previous year, 0.7% fewer cases were registered.
There is still a need for education health care workers,
which aims to increase the proportion of people who
perform diagnostic tests in accordance with current
recommendations. This will increase the credibility of
clinical diagnoses and therapeutic treatment.

Ogólna sytuacja epidemiologiczna boreliozy
w roku 2015 nie uległa zmianie. W porównaniu z poprzednim rokiem zarejestrowano o 0,7% mniej zachorowań. Nadal istnieje potrzeba edukacji pracowników
ochrony zdrowia, mającej na celu wzrost odsetka osób,
u których wykonywane są badania diagnostyczne
zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami. Zwiększy to wiarygodność rozpoznań klinicznych i postępowania terapeutycznego.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Healthcare-Associated Infections (HAI) are the cause of complications in the treatment
process. The possibility of infecting a sick person in the Intensive Care Unit (ICU) is many times greater than in
other hospital departments.
OBJECTIVES. The objective of the study was to investigate the epidemiological indicators and to determine the
clinical types of HAI that are present in the ICU during the 5-year period in the St. Lukas District Hospital in Tarnów.
MATERIALS AND METHODS. HAI has been detected and documented in patients in ICU in the years 20122016 by the use of the active monitoring method. We studied patients who spent over 2 days in ICU with a general
profile. These studies were conducted in accordance with the methodology recommended by Healthcare-Associated
Infections Surveillance Network (HAI-Net) European Center for Disease Prevention and Control (ECDC).
RESULTS. Among 886 patients who were hospitalized for a total of 6711 days, HAI was diagnosed in 195 patients
(22.0% incidence rate), the incidence density rate was 29.1 per 1000 person-days of hospitalization. The rate for VentilatorAssociated Pneumonia (VAP) was 12.5 per 1000 ventilator days, for Central Line Associated Bloodstream Infection
(CA-BSI) the rate was 8.2 per 1000 central line days, for Catheter-Associated Urinary Tract Infection (CA-UTI) the rate
was 3.3 per 1000 urinary catheter days. The average duration of a patient stay in ICU was 24 days (19 days for patients
without HAI and 43 days for patients with HAI). The following microorganisms isolated from HAI were prevailing:
Acinetobacter baumannii 46 (27%), Staphylococcus aureus 12 (21%), Enterococcus faecalis 17 (10%).
CONCLUSIONS. A five-year HAI study in ICU showed that the most common types of infections were
bloodstream infections and pneumonia. The incidence rate of VAP remained at similar levels in subsequent
years. The CA-BSI rates were reduced over the next three years of the study, but their rise in the last year can
prove the lack of stability of the preventive actions. CA-UTI was detected twice less frequently, which can
suggest poor detection of this type of infection.
Key words: healthcare-associated infections, intensive care unit
STRESZCZENIE
WSTĘP. Zakażenia szpitalne są przyczyną komplikacji w procesie leczenia. Możliwość nabycia zakażenia
szpitalnego przez chorego w oddziale intensywnej terapii (OIT) jest wielokrotnie większa, niż w innych
oddziałach szpitalnych.
CEL. Celem badań było zbadanie wskaźników epidemiologicznych i określenie typów klinicznych zakażeń
szpitalnych występujących w OIT na przestrzenia 5 lat w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie.
MATERIAŁ I METODY. Metodą nadzoru czynnego wykrywano i dokumentowano zakażenia szpitalne
występujące u pacjentów w OIT w latach 2012-2016. Badano pacjentów przebywających powyżej 2 dni w OIT
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o profilu ogólnym. Badania te przeprowadzono zgodnie w metodyką rekomendowaną przez Healthcare-associated
Infections Surveillance Network (HAI-Net) European Center for Disease Prevention and Control (ECDC).
WYNIKI. Hospitalizowano 886 pacjentów przez 6 711 dni. Rozpoznano 195 zakażeń szpitalnych (zapadalność
22,0%), gęstość zachorowań 29,1 na 1000 osobodni pobytu. Wskaźnik gęstości zachorowań na zapalenie płuc
związane z wentylacją mechaniczną (VAP) wynosił 12,5 na 1000, dla zakażeń krwi związanych z cewnikiem
centralnym (CLA-BSI) wynosił 8,2 na 1000 osobodni, dla zakażeń układu moczowego związanych z cewnikiem
(CA-UTI) wynosił 3,3 na 1000 osobodni. Średni czas pobytu pacjenta w OIT z zakażeniem szpitalnym wynosił
43 dni. Najczęściej zakażenia szpitalne wywoływały: Acinetobacter baumannii 46 (27%), Staphylococcus
aureus 12 (21%), Enterococcus faecalis 17 (10%).
WNIOSKI. Pięcioletnia analiza zakażeń szpitalnych w OIT wykazała, że najczęściej występowały zakażenia krwi
i zapalenia płuc. VAP utrzymywały się na podobnym poziomie w kolejnych latach. Obniżono wskaźniki CLA-BSI
w kolejnych trzech latach trwania badania, jednak ich wzrost w ostatnim roku może dowodzić braku stabilizacji działań profilaktycznych. Zakażenia CA-UTI występowały dwa razy rzadziej, co może sugerować słabą wykrywalność
tego typu zakażeń.
Słowa kluczowe: zakażenia szpitalne, oddział intensywnej terapii
Abbreviations

Skróty użyte w tekście ich objaśnienie

95% CI – 95% Confidence Interval; ICU Intensive Care
Unit; BSI Bloodstream Infection; HAI HealthcareAssociated Infections; BSI-S BSI Secondary to
another infection: DIG, PUL, SSI; BSI UO Primary
BSI of Unknown Origin; CVC Central Venous
Catheter; CRI1-CVC Primary BSI local Catheter
Related Infection; CRI2-CVC Primary BSI general
Catheter Related Infection; CRI3-CVC Primary BSI
microbiologically confirmed Catheter Related; SYSCSEP Primary Systemic Infection; PN – Pneumonia;
PN1-minimally contaminated LRT sample with
quantitative culture; PN2-non-protected sample with
quantitative culture; PN3-alternative microbiological
criteria; PN4-sputum bacteriology or non-quantitative;
PN5-no microbiological documentation; LRI Lower
Respiratory Tract; UTI – Urinary Tract Infections;
UTI-A microbiologically confirmed symptomatic;
GI-Gastrointestinal; GI-CDI Clostridium difficile
infection; GI-GE gastroenteritis; SSI Surgical Site
Infection; SSI-D deep incisional; SSI-O organ/space;
SSI-S superficial incisional; SST-Skin and Soft Tissue
Infection; SST-DECU decubitus ulcer; SST-SKIN skin
infection; SST-ST soft tissue; OTH-Other infections;
CNS-MEN Central Nervous System: meningitis
or ventriculitis; EENT Eye, Ear, Nose, Throat or Mouth
Infection; EENT-CONJ conjunctivitis; EENT-EYE
eye-other than or conjunctivitis; LRI-BRON Lower
Respiratory Tract Infection other than pneumonia;
LRI-LUNG Other Infections of LRI; CA-BSI Central
Line-Associated Bloodstream Infection; DUR Device
Use Ratio; PNVAP Ventilator-Associated Pneumonia;
CA-UTI Catheter-Associated UTI.

przedział ufności (95% CI – 95%); oddział intensywnej terapii (OIT); zakażenia krwi (BSI); wtórne zakażenia krwi (BSI-S): zakżenia krwi o nieznanym źródle (BSI-UO); cewnik centralny (CVC); miejscowe
zakażenie związane z CVC (CRI1-CVC); uogólnione
zakażenie związane z CVC (CRI2-CVC); mikrobiologicznie potwierdzone zakażenie krwi (CRI3-CVC);
sepsa u dzieci i dorosłych (SYS-CSEP); zapalenie płuc
(PN); dolne drogi oddechowe (LRT); dodatni ilościowy posiew materiału z LRT z minimalną kontaminacją (PN1); dodatni ilościowy posiew materiału z LRT
z prawdopodobną kontaminacją (PN2); zapalenie płuc
potwierdzone mikrobiologiczne z użyciem alternatywnych metod (PN3); dodatni jakościowy posiew plwociny lub wydzieliny z dróg oddechowych (PN4); zapalenie płuc nie potwierdzone mikrobiologicznie (PN5);
zakażenie dróg moczowych (UTI); zakażenie dróg
moczowych potwierdzone mikrobiologicznie (UTI-A); zakażenie przewodu pokarmowego Clostridium
difficile (GI-CDI) inne zakażenie przewodu pokarmowego (GI-GE); zakażenie miejsca operowanego (SSI);
głębokie (SSI-D); narządu/przestrzeni (SSI-O); powierzchowne (SSI-S); zakażenie skóry i tkanek miękkich (SST); zakażenie rany odlezżynowej (SST-DECU); zakażenie tkanek miękkich (SST-ST); zakażenie
skóry (SST-SKIN); inne zakażenie (OTH); centralny
system nerwwy (CNS); zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (CNS-MEN); zakażenie spojówek (EENT-CONJ); zakażenie gałki ocznej (EENT-EYE); zapalenie oskrzeli, tchawicy (LRI-BRON); inne zakażenie
dolnych dróg oddechowych (LRI-LUNG) zakażenie
krwi związane z centralną linią naczyniową (CA-BSI);
zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną
(PN-VAP); zakazenie układu moczowego związane
z cenikiem moczowym (CA-UTI); wskaźnik użycia
urządzeń inwazyjnych (DUR)
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Nosocomial infections in ICU

Zakażenia szpitalne w OIT

INTRODUCTION

WSTĘP

Healthcare-Associated Infections (HAI) are one of
the causes of complications in the patient treatment.
Patients admitted and treated in the Intensive Care
Units (ICU) are severely ill with decreased immunity
and many co-morbidities (1, 2). In these units, the
possibility of infecting a patient is many times
higher than in other units (3-5). The incidence rate of
hospital infections ranges from 20% to 30% (6-9). In
HAI prevention and control programs, surveillance
is targeted at the most life-threatening infections,
such as PN, BSI, UTI (10). However, other types of
infections may also occur in ICU (5). Lung infections
occur with frequency between 30% and 50% among
patients treated in ICU (11-13). The second group of
nosocomial infections are bloodstream infections,
which are detected with frequency between 4%
to 20% (5, 6, 14, 15). The third important group of
infections in ICU are urinary tract infections, which
are detected with frequencies ranging from 3% to 7%
(5, 6, 16). Specialized procedures are used in ICU for
the treatment and diagnosis, they involve invasive
monitoring and mechanical support of inefficient
organ systems of a patient, and that increases the risk
of hospital-acquired infections (2, 17). Therefore,
monitoring of hospital infections in ICU is important
in improving the outcome of treatment (18).
The objective of the study was to investigate the
main and specific forms of HAI, the length of stay
of patients in ICU and mortality rate in each type of
infections.

Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn powikłań
w procesie leczenia pacjenta. Pacjenci przyjmowani
i leczeni w oddziale intensywnej terapii (OIT) są ciężko
chorzy, z obniżoną odpornością i wieloma chorobami
współistniejącymi (1, 2). W oddziałach tych możliwość
zakażenia chorego jest wielokrotnie większa w porównaniu z oddziałami o innej specyfice (3-5), a zapadalność
na zakażenia szpitalne wynosi od 20% do 30% (6-9).
W programach profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych nadzór ukierunkowany jest na najbardziej niebezpieczne dla życia pacjenta zakażenia, takie jak: zapalenia
płuc, zakażenia krwi i układu moczowego (10). Jednak
w OIT mogą występować również inne typy zakażeń (5).
Zapalenia płuc występują z częstością od 30% do 50% leczonych w OIT pacjentów (11-13). Drugą grupę zakażeń
szpitalnych stanowią zakażenia krwi wykrywane z częstością od 4% do 20% (5, 6, 14, 15). Trzecia istotna grupa
zakażeń w OIT to zakażenia układu moczowego wykrywane z częstością od 3% do 7% (5, 6, 16). W oddziale intensywnej terapii stosowane są specjalistyczne procedury
leczenia i diagnozowania, które polegają na inwazyjnym
monitorowaniu i mechanicznym wspomaganiu niewydolnych układów organizmu chorego, co zwiększa ryzyko powstawania zakażeń szpitalnych (2, 17). Dlatego
monitorowanie zakażeń szpitalnych w OIT ma znaczenie
w dążeniu do poprawy wyników leczenia (18).
Celem pracy było zbadanie częstości występowania głównych i specyficznych postaci zakażeń szpitalnych, ocena długości pobytu pacjentów w OIT oraz
śmiertelności w poszczególnych typach zakażeń.

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The study covered 886 patients treated in the years
2012 - 2016 in the 9-bed Intensive Care Unit in the
St. Lukas District Hospital in Tarnów. The hospital
has a base of 705 hospital beds, including 395 (56%)
beds in non-surgical units and 310 (44%) surgical
beds. The studied Intensive Care Unit has a general
medical profile and treated 572 (64%) non-surgical
patients and 314 (35%) surgical patients during the
study period. The study includes patients who spent
more than 2 days in ICU. Hospital infections were
diagnosed according to ECDC definitions (6, 10). The
methodology of the study was in line with the one
recommended by Healthcare-Associated Infections
Surveillance Network (HAI-Net) European Center for
Disease Prevention and Control (ECDC). In the study,
we used the division into main and specific types of
HAI, such as, BSI, PN, UTI. Specific types of infections
were also identified: gastrointestinal (GI); surgical site
infection (SSI); skin and soft tissue infections (SST)
and others (OTH) (6,10).

Badaniem objęto 886 pacjentów leczonych w latach
2012-2016 w 9-łóżkowym Oddziale Intensywnej Terapii
Szpitala Wojewódzkiego im Św. Łukasza w Tarnowie.
Szpital dysponuje bazą 705 łóżek szpitalnych, w tym:
395 (56%) łóżek w oddziałach nie-chirurgicznych i 310
(44%) łóżek chirurgicznych. Badany Oddział Intensywnej Terapii posiada ogólnomedyczny profil i w okresie
trwania badania leczono w nim 572 (64%) pacjentów niechirurgicznych i 314 (35%) chirurgicznych. Do badania
włączono pacjentów, którzy przebywali w ICU dłużej niż
2 dni. Zakażenia szpitalne rozpoznawano zgodnie z definicjami ECDC (6, 10). Metodyka badania była zgodna
z rekomendowaną przez Healthcare-associated Infections Surveillance Network (HAI-Net) European Center
for Disease Prevention and Control (ECDC). W badaniu
HAI stosowano podział na główne i specyficzne typy zakażeń szpitalnych, takie jak: zapalenia płuc (PN), zakażenia krwi (BSI), zakażenia układu moczowego (UTI).
Rozpoznawano również specyficzne typy zakażeń: zakażenia przewodu pokarmowego (GI); zakażenia miejsca
operowanego (SSI); zakażenia skóry i tkanek miękkich
(SST) i inne zakażenia (OTH) (6,10).
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The statistical software IBM Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) STATISTICS 24,
Armonk, NY, USA and Microsoft Excel, Microsoft
Office 2016 Redmond, WA, USA, were used in
the statistical analysis of the collected data. The
following epidemiological indicators were used in
the study: incidence density rate = number of HAI
cases / number of patients x 100; incidence density
rate = number of HAI cases / number of person-days
x 1000; BSI incidence density = number of BSI cases
/ number of central line days x 1000; PN incidence
density = number of PN cases / number of ventilator
days x 1000; UTI incidence density = number of
UTI cases / number of patients with urinary catheter
x 1000; mortality = number of deaths / number of
patients x 100; device use ratio (DUR) = number of
person-days of hospitalization / number of invasive
device days (central catheter, mechanical ventilation,
urinary catheter). All data entered into the electronic
database and analyzed in this study were previously
anonymized. In addition, standard calculations were
used in the statistical analysis, that is: percentage,
mean, 95% confidence intervals for the mean, Pearson
Chi-square (p).
RESULTS
Among 886 patients who were hospitalized in the
years 2012 - 2016, the number of diagnosed HAI cases
amounts to 195. The average age of patients hospitalized
in ICU was 60 years (for men: 58 years, for women: 62
years). The average ICU stay was 24 days (without HAI:
19 days, with HAI: 43 days). Total mortality was 42%
(with HAI: 9.2%, without HAI 33.1%). HAI incidence
rate in the studied population was 22.0% (for the main
HAIs the values were as follows: BSI - 7.4%, PN 7.3%, UTI - 2.3%) (Tab. I.). Among BSI cases, BSI of
unknown origin (UO) was diagnosed most frequently,
that is 35 cases (4%). Pneumonia was most often
diagnosed qualitatively by sputum culture or culture of
lower respiratory tract secretions (PN4), that is 28 cases
(3.2%). All UTIs were microbiologically confirmed
(UTI-A). The main and specific HAI incidence rates and
their percentage in the overall HAI pool are presented in
Table 2 (Tab. II).
The incidence density rate for central lineassociated bloodstream infection (CLA-BSI) varied
in different years (the average was 8.2 per 1000
central line days) (Tab. III). The incidence density
rate for ventilator-associated pneumonia (VAP) was
also different in each year (the average for this rate
was 12.5 per 1000 ventilator days) (Tab. IV). The
incidence density rate of catheter-associated urinary
tract infections (CA-UTI) was on average 3.3 per 1000
person-days (Tab. V).
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W analizie statystycznej zebranego materiału wykorzystano program statystyczny IBM Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) STATISTICS 24, Armonk,
NY, USA oraz Microsoft Excel Microsoft Office 2016
Redmond, WA, USA. W badaniu zastosowano wskaźniki epidemiologiczne: zapadalność = liczba zakażeń
szpitalnych/ liczba pacjentów x 100; gęstość zachorowań
= liczba zakażeń szpitalnych / liczba osobodni x 1000;
gęstość występowania BSI = liczba BSI / liczba osobodni z linią centralną x 1000; gęstość występowania PN =
liczba PN / liczba osobodni z respiratorem x 1000; gęstość występowania UTI = liczba UTI / liczba osobodni
z cewnikiem moczowym x 1000; śmiertelność = liczba
zgonów / liczbę pacjentów x 100; wskaźnik stosowania
urządzeń inwazyjnych (DUR) = liczba osobodni hospitalizacji/ liczba osobodni z urządzeniem inwazyjnym (cewnikiem centralnym, wentylacji mechanicznej, cewnikiem
moczowym). Wszystkie dane wprowadzone do elektronicznej bazy danych i analizowane w niniejszym badaniu
zostały wcześniej zanonimizowane. Ponadto w analizie
statystycznej stosowano standardowe obliczenia, to jest:
udział procentowy, średnią, 95% przedziały ufności dla
średniej, Chi-kwadrat Pearsona (p).
WYNIKI
U 886 pacjentów hospitalizowanych w latach 2012 –
2016 rozpoznano 195 postaci zakażeń szpitalnych. Średni wiek pacjentów hospitalizowanych w OIT wynosił 60
lat (dla mężczyzn 58, kobiet 62 lata). Średni czas pobytu
pacjenta w OIT wynosił 24 dni (bez zakażeń szpitalnych
19, z zakażeniami szpitalnymi 43 dni). Śmiertelność pacjentów ogółem wynosiła 42% (bez zakażeń szpitalnych
33,1%, z zakażeń szpitalnych 9,2 %). Zapadalność na zakażenia szpitalne w badanej populacji pacjentów wynosiła 22,0% (dla głównych typów zakażeń wynosiła: BSI
– 7,4%; PN – 7,3%; UTI – 2,3%) (Tab. I.). Wśród BSI
najczęściej rozpoznawano BSI nieznanego pochodzenia
(UO) 35 przypadków (4%). Zapalenia płuc najczęściej
diagnozowano jakościowo na podstawie posiewu plwociny lub wydzieliny dolnych dróg oddechowych (PN4) tj.
28 przypadków (3.2%). Wszystkie zakażenia układu moczowego były potwierdzone mikrobiologicznie (UTI-A).
Zapadalność na główne i specyficzne postacie zakażeń
szpitalnych oraz ich udział procentowy w ogólnej puli
zakażeń szpitalnych przedstawiono w tabeli 2 (Tab. II.)
Wskaźniki gęstości zachorowań na zakażenia krwi
związane z centralną linią naczyniową (CLA-BSI) różniły się miedzy sobą w poszczególnych latach (średnio
wynosiły one 8,2 na 1000 osobodni z cewnikiem centralnym) (Tab. III.). Wskaźniki gęstości dla zapaleń płuc
związanych z wentylacją mechaniczną (VAP) również
były różne w poszczególnych latach (średnio wskaźnik
ten wynosił 12,5 na 1000 osobodni z respiratorem) (Tab.
IV.). Wskaźniki gęstości zachorowań na zakażenia układu moczowego zwracane z cewnikiem moczowym (CA-UTI), wynosił średnio 3,3 na 1000 osobodni (Tab. V.).
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Table I. Incidence rate of HAI, length of stay, patient age, mortality in intensive care unit in years 2012 – 2016.
Tabela I. Wskaźniki występowania HAI, długość pobytu, wiek pacjentów, śmiertelność w oddziale intensywnej terapii
w latach 2012 – 2016.
Number
of HAI

HAI type

Patients without HAI

HAI
Incidence density
Number of days
incidence
rate per 1000
spent in ICU
rate per 100
person-days of
(95%CI), (mean)
patients
hospitalization

Age
(95%CI),
(mean)

Mortality
n(%)
p=0.377

n/a

n/a

18.8
(17.2-20.5)

60.1
(58.6-61.4)

293
(33.1)

Bloodstream infection (BSI)

66

7.4

9.8

44.5
(35.1-54.1)

58.3
(53.9-61.7)

32
(16.4)

Pneumonia (PN)

65

7.3

9.7

39.6
(31.1-48.1)

56.2
(51.9-60.4)

24
(12.3)

Gastrointestinal (GI)

21

2.4

3.1

40.1
(25.1-56.8)

57.1
(48.3-66.1)

10
(5.1)

Urinary tract infection (UTI)

20

2.3

3.0

40.1
(25.2-56.1)

59.7
(52.9-66.4)

9
(4.6)

Surgical site infection (SSI)

10

1.1

1.5

54.2
(16.3-92.1)

53.9
(37.1-70.6)

2
(1.0)

Skin and soft tissue infection
(SST)

7

0.8

1.0

77.0
(37.3-116.6)

62.1
(46.4-77.8)

1
(0.5)

Other infections (OTH)

6

0.7

0.9

29.0
(18.2-39.7)

66.4
(57.1-75.8)

2
(2.5)

195

22.0

29.1

24.1
(22.3-25.9)

59.6
(58.2-60.8)

375
(42.3)

Total

Number of hospitalizations n=886, Number of person-days of hospitalization n=6711, n/a. – not applicable, Pearson
Chi-square (p), hospital acquired infections (HAI)

DISCUSSION

DYSKUSJA

The results of this analysis made in the intensive
care unit showed that the incidence rate of HAI was
22%. Medical studies show that the incidence rate
of hospital-acquired infections in ICU varies and
reaches up to even 30% of hospitalized patients (3, 5).
Numerous studies indicate that the incidence rate
of HAI in ICU in Poland reaches the level of 20% 30%, which is in line with the results of the presented
study and is comparable with results obtained in other
countries in the world (7-9). This study demonstrate
that the average age of hospitalized patients was 60
years and the average length of stay in the unit was 24
days. In the ECDC report (6) concerning ICU in many
European countries, the average age of hospitalized
patients was similar (61 years), but the number of
days spent in hospital was a half shorter and it was 10
days on average (with slight differences between the
surveyed countries) (6).

Wyniki niniejszych analiz przeprowadzonych
w oddziale intensywnej terapii wykazały, że zapadalność na zakażenia szpitalne wynosiła 22%. W piśmiennictwie medycznym dostępne są badania, które
wskazują, że zapadalność na zakażenia szpitalne związane z opieką zdrowotną w OIT jest zróżnicowana
i sięga nawet do 30% hospitalizowanych pacjentów
(3, 5). Liczne wyniki badań wskazują, że zapadalność
na zakażenia szpitalne w OIT w Polsce osiąga poziom 20% - 30%, co jest zbieżne z wynikami przedstawionych badań oraz jest porównywalne z wynikami uzyskiwanymi w innych krajach na świecie (7-9).
W niniejszych badaniach wykazano, ze średnia wieku
hospitalizowanych pacjentów wynosiła 60 lat, a długość pobytu w oddziale 24 dni. W raporcie ECDC (6)
dotyczącym OIT w wielu krajów europejskich średnia
wieku hospitalizowanych pacjentów była podobna (61
lat), ale liczba dni pobytu w oddziale była aż o połowę
krótsza i wynosiła średnio 10 dni (z niewielkimi różnicami między badanymi krajami) (6).
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Table II. HAI incidence rate in the main and specific forms of the infection and the percentage of the main forms in the total
number of HAI cases in the intensive care unit in years 2012-2016.
Tabela II. Zapadalność na HAI w głównych i specyficznych postaciach zakażeń oraz udział procentowy postaci głównych
w ogólnej puli HAI oddziale intensywnej terapii w latach 2012-2016.
N

Incidence
rate (%)

Frequency
in HAI * (%)

195

22

100.0

66

7.4

33.8

Secondary BSI to another infection: DIG (BSI-S-DIG)

1

0.1

Secondary BSI to another infection: PUL (BSI-S-PUL)

13

1.5

Secondary BSI to another infection: SSI (BSI-S-SSI)

1

0,1

Primary BSI of unknown origin (BSI-UO)
Primary BSI local CVC- catheter related infection (no positive blood culture),
(CRI 1-CVC)
Primary BSI general CVC-catheter related infection (no positive blood culture),
(CRI 2-CVC)
Primary BSI microbiologically confirmed CVC-catheter related bloodstream
infection (CRI 3-CVC)
Primary systemic infection: clinical sepsis in adults and children (SYS-CSEP)

35

4.0

1

0.1

3

0.3

6

0.7

6

0.7

65

7.3

minimally contaminated LRT sample with quantitative culture (PN 1)

13

1.5

non-protected sample with quantitative culture (PN 2)

16

1.8

alternative microbiological criteria (PN 3)

3

0.3

sputum bacteriology or non-quantitative (PN 4)

28

3.2

no microbiological documentation (PN 5)

5

0.6

21

2.4

Clostridium difficile infection (GI-CDI)

13

1.5

gastroenteritis (GI-GE)

8

0.9

20

2.3

20

2.3

10

1.1

surgical site infection: deep incisional (SSI-D)

5

0.6

surgical site infection: organ/space (SSI-O)

2

0.2

surgical site infection: superficial incisional (SSI-S)

3

0.3

7

0.8

skin and soft tissue infection: decubitus ulcer (SST-DECU)

1

0.1

skin and soft tissue infection: skin infection (SST-SKIN)

3

0.3

skin and soft tissue infection: soft tissue (SST-ST)

3

0.3

6

0.7

central nervous system: meningitis or ventriculitis (CNS-MEN)

1

0.1

eye, ear, nose, throat or mouth infection: conjunctivitis (EENT-CONJ)
eye, ear, nose, throat or mouth infection: :eye-other than or conjunctivitis
(EENT-EYE)
lower respiratory tract infection other than pneumonia (LRI-BRON)

1

0.1

1

0.1

2

0.2

other infections of lower respiratory infection (LRI-LUNG)

1

0.1

All HAI cases
Bloodstream Infection (BSI)

Pneumonia (PN)

Gastroenteritis (GI)

Urinary tract infection (UTI)
microbiologically confirmed symptomatic (UTI-A)
Surgical site infection (SSI)

Skin and soft tissue infection (SST)

Other infections (OTH)

number (N), * only for the main site of infection; (CVC) Central venous catheter;
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33.3

10.8

10.3
5.1

3.6

3.1
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Table III. The incidence density rate for BSI related to the central line and the rate of CVC use in intensive care unit in years
2012-2016.
Tabela III. Wskaźnik gęstości zachorowań dla BSI związanych z linią centralną oraz wskaźnik stosowania CVC w oddziale
intensywnej terapii w latach 2012-2016
Central Line-Associated Bloodstream Infection (CA-BSI)
Year

Number of
person-days of
hospitalization

Number of central
line days

Incidence density of
Number of BSI
BSI per 1000 central
related to central line
line days

2012

1091

1036

17

16.4

0.95

2013

1096

1086

5

4.6

0.99

2014

1419

1298

7

5.4

0.91

2015

1481

1397

6

4.3

0.94

2016

1624

1528

17

11.1

0.94

Total

6711

6345

52

8.2

0.97

CVC use ratio,
(DUR)

CA-BSI Central Line-Associated Bloodstream Infection, BSI bloodstream infection, CVC central venous catheter, DUR device use ratio

Table IV. The incidence density rate for PN (VAP) and ventilator use ratio in intensive care unit in years 2012-2016
Tabela IV. Wskaźnik gęstości zachorowań dla PN (VAP) oraz wskaźnik stosowania respiratora w oddziale intensywnej
terapii w latach 2012-2016
Ventilator-associated pneumonia (VAP)
Year

Number of
person-days of
hospitalization

Number of
ventilator days

Number of PN cases
associated with
ventilator (VAP)

Incidence density
of VAP per 1000
ventilator days

Ventilator use ratio,
(DUR)

2012

1091

612

13

21.2

0.56

2013

1096

579

6

10.4

0.53

2014

1419

959

13

13.6

0.68

2015

1481

722

12

16.6

0.49

2016

1624

1033

5

4.8

0.64

Total

6711

3905

49

12.5

0.58

PN (VAP) pneumonia (ventilator-associated pneumonia), DUR device use ratio

Table V. Incidence density ratio for UTI with urinary catheter and catheter use ratio in intensive care unit in years 2012-2016
Tabela V. Wskaźnik gęstości zachorowań dla UTI z cewnikiem moczowym oraz wskaźnik stosowania cewnika w oddziale
intensywnej terapii w latach 2012-2016
Catheter-associated urinary tract infection (CA-UTI),
Year

Number of
person-days of
hospitalization

Number of urinary
catheter days

Number of urinary
tract infections

Incidence density of
UTI per 1000 urinary
catheter days

Urinary catheter
use ratio, (DUR)

2012

1091

989

5

5.1

0.91

2013

1096

895

2

2.2

0.82

2014

1419

1309

4

3.1

0.92

2015

1481

1356

2

1.5

0.92

2016

1624

1498

7

4.7

0.92

Total

6711

6047

20

3.3

0.90

UTI urinary tract infection, CA-UTI catheter-associated urinary tract infection, DUR device use ratio
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In most of the scientific papers related to findings
about HAI, the authors focus on demonstrating the
incidence density of infections associated with the use
of invasive devices in patient care. In the current study, it
was calculated that CA-BSI density amounts to 8.2 (4.316.4) per 1000 central line days. This result shows that in
our study CA-BSI is twice as frequent as in other center
in Poland (7). It is difficult to interpret the difference in
these two studies because the device use ratio (DUR)
of central venous catheter use (as a BSI risk factor) was
similar in both units (0.93 vs. 0.97) (7). Unfortunately, in
Poland there are no available studies from other centers
that would allow further comparisons of these ratios.
There are, however, numerous international publications
(developed by the International Nosocomial Infection
Control Consortium (INICC), which show a gradual
decline in the incidence rate of CA-BSI in subsequent
studies in different countries. In the INICC study (19),
the incidence density of CA-BSI INICC (20) was 9.2,
in INICC (21) it was 7.6, in INICC (22) it was 6.8, in
INICC (23) it was 4.8. In the European study from 2007
(6), the incidence density was 3.2 (1.9-5.0). Further
analysis of this phenomenon indicates a less frequent
use of CVC in other countries (6, 19-23) than in Poland
(7) and differences in incidence density ratio in this
regard. In this study, the mortality of patients with
HAI was the highest for bloodstream infections (16%)
and pneumonia (12%). According to the data from
publications, the mortality rate for this type of infections
varied according to the time and place of analysis and it
amounted to 9% - 33% for bloodstream infections (24,
25) and to 7% - 32% for pneumonia (6, 12, 17).
In our study, the pneumonia incidence rate
was 7.3%. The reported incidence rate includes
both hospital-associated pneumonia (HAP) as well
as ventilator-associated pneumonia (VAP). It has
been demonstrated that the prevalence of VAP was
significantly higher in patients treated in ICU in
Tarnów: the VAP incidence density was 12.5 per
1000 ventilator days (with the ventilator use ratio of
0.58). Similar results were obtained in other centers in
Poland: Duszyńska et al. (12) in a study conducted at
the University Hospital in Wrocław in the subsequent
years 2012 vs 2013 vs. 2014 showed that the incidence
rate was 8.4% and the VAP incidence density was at
the levels of 11.1 vs. 9.3 vs 10.2. In another study
conducted at the same center in the earlier years (20072010) it was demonstrated that the VAP incidence
density was higher and amounted to 18.2 (7). In the
study by Rutkowska et al. (26), the VAP incidence
density rate equaled to 15.5 per 1000 ventilator days.
In the ECDC report (6), the VAP incidence density
(in ECDC intubation-associated pneumonia (IAP)
it was similar to that in our study and was 13.6 per
1000 intubation days) shows considerable variations
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W większości prac naukowych omawiających
wyniki badań z zakresu zakażeń szpitalnych autorzy
koncentrują się na wykazaniu wskaźników gęstości
zakażeń w powiązaniu ze stosowaniem urządzeń inwazyjnych w opiece nad pacjentem. W obecnych badaniach wyliczono gęstość występowania CA-BSI,
który wynosił 8.2 (4,3-16,4) na 1000 osobodni z cewnikiem centralnym. Uzyskany wynik wskazuje na
dwa razy częstsze występowanie CA-BSI w naszym
badaniu niż w innym ośrodku w Polsce (7). Trudno
zinterpretować różnicę w tych dwóch badaniach, ponieważ wskaźnik urządzeń inwazyjnych (DUR) użycia cewnika centralnego (jako czynnika ryzyka wystąpienia BSI) był podobny w obu oddziałach (0,93 vs
0,97) (7). Niestety w Polsce nie są dostępne wyniki
badań z innych ośrodków, które umożliwiłyby dalsze
porównania tych wskaźników. Istnieje jednak liczna
literatura światowa (opracowana w ramach programu
International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC), w której wykazano stopniowe zmniejszanie się wskaźnika występowania CA-BSI w kolejnych badaniach w różnych krajach świata. W badaniu
INICC (19) gęstość zachorowań na CA-BSI wynosiła
12,5, w INICC (20) 9,2, w INICC (21) 7,6, w INICC
(22) 6,8, w INICC (23) 4,8. W badaniach Europejskich
z roku 2007 (6) gęstość zachorowań wynosiła 3,2 (1.95,0). Dalsza analiza tego zjawiska wskazuje na rzadsze stosowanie cewników centralnych w innych krajach (6, 19-23) niż ma to miejsce w Polsce (7) oraz na
zróżnicowane wskaźniki gęstości zapadalności w tym
zakresie. Śmiertelność pacjentów z HAI w naszych badaniach najwyższa była w zakażeniach krwi i wynosiła
16%, a w zapaleniach płuc 12%. Według danych z piśmiennictwa śmiertelność w tych typach zakażeń była
zróżnicowana w zależności od czasu i miejsca analiz
i wynosiła w zakażeniach krwi od 9% do 33% (24, 25),
a w zapaleniach płuc od 7% do 32% (6, 12, 17).
W naszych badaniach zapadalność na zapalenia
płuc wynosiła 7,3%. Przedstawiany wskaźnik zapadalności zawiera zarówno szpitalne zapalenia płuc
(HAP), jak również zapalenia płuc związane z wentylacją mechaniczną (VAP). Wykazano, że znacznie częściej u pacjentów leczonych w OIT szpitala
w Tarnowie występowało zapalenie płuc VAP: gęstość
zachorowań na VAP wynosiła 12,5 na 1000 osobodni z respiratorem (przy wskaźniku użycia respiratora
DUR wynoszącym 0,58). Podobne wyniki badań uzyskano w innych ośrodkach w Polsce: Duszyńska i wsp.
(12) w badaniu prowadzonym w Szpitalu Uniwersyteckim we Wrocławiu w kolejnych latach 2012 vs 2013
vs 2014 wykazała, że zapadalność wynosiła 8,4%,
a gęstość zachorowań na VAP na poziomie 11,1 vs 9,3
vs 10,2. W innym badaniu przeprowadzonym w tym
samym ośrodku w latach wcześniejszych (2007-2010)
wskaźnik gęstości VAP był wyższy i wynosił 18,2 (7).
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between European countries and it occurs with the rate
between 6.6 and 13.2 (6). In studies conducted in other
countries in the world under the INICC program (19),
the VAP incidence density rate was 24.1, in INICC
(20) it was 19.5, in INICC (21) it was 13.6, in INICC
(22) it was 15.8, in INICC (23) in it was 14.7. To sum
up the obtained results, it can be stated that the VAP
incidence density rate was lower than in other studies.
In our study, the incidence rate of urinary tract
infections was 2.3%, and the incidence disease rate was
3.3 per 1000 urinary catheter days (CA-UTI) (urinary
catheter use ratio was 0.9). In a conducted observation,
Duszyńska et al. describe incidence rate at the level of
7.2% and the incidence density rate was accordingly 6.4
vs. 6.8 vs. 7.1 in the subsequent years 2012 vs 2013 vs.
2014 (27). These results coincide with the data reported
by Laupland et al. who also in the three-year study
determined that UTI incidence rate was 9% in 2000, and
a year later it was 7%, and this rate decreased to 6% in
2002 (16). In the ECDC report (6), the UTI incidence rate
was 6.8% and the incidence density rate was 6.5 per 1000
urinary catheter days, while large differences between
countries were observed ranging from 1.9 to 22.1 per
1000 urinary catheter days. In the studies conducted under
the INICC program (19), the CA-UTI incidence density
rate was 8.9, in INICC (20) it was 6.5, in INICC (21) it
was 6.3, in INICC (22) it was 6.3, in INICC (23) it was
5.3. To conclude the obtained results, it can be stated that
CA-UTI incidence density rate was lower than in other
studied countries. Further analysis of this phenomenon
indicates the less frequent use of urinary catheters in other
countries (6, 19-23) than in Poland.
In the present study, other types of infections
identified as HAI accounted for 23% of the total pool of
analyzed infections, and they included: gastrointestinal
infections 11%, surgical site infections (5%); skin and
soft tissue infections (4%) and others (3%). A similar
HAI incidence rate was recognized by Gordts et al. (5)
in ICU in a multicenter study based on point prevalence
survey (PPS): GI accounted for 4% (of all HAI cases); SSI
accounted for 9%; SST accounted for 3%. Further analysis
revealed that the incidence rate of other types of HAI was
at a similar level. These infections do not have as serious
consequences as the major types of infections discussed
above, but they contribute to prolonging the patient’s stay
in the unit and may promote further infections.
The following HAI-isolated microorganisms were
predominant: Acinetobacter baumannii 46 (27%),
Staphylococcus aureus 12 (21%), Enterococcus
faecalis 17 (10%).
The presented results of this study can be helpful
in assessing the epidemiological situation of a given
intensive care unit and then in developing programs to
improve the surveillance of hospital infections. At the
level of Poland, this study could facilitate the comparison

Zakażenia szpitalne w OIT
W pracy Rutkowskiej i wsp. (26). wskaźnik gęstości
zachorowań na VAP był równy 15,5 na 1000 dni z respiratorem. W raporcie ECDC (6) gęstość występowania VAP (w ECDC zapalenia płuc związane z intubacją
(IAP) była zbliżona do uzyskanej w naszym badaniu
i wynosiła 13,6 na 1000 osobodni z intubacją (z dużym
zróżnicowaniem między krajami europejskimi od 6,6
do 13,2 (6). W badaniach przeprowadzonych w innych
krajach na świecie w ramach programu INICC (19)
gęstość zachorowań na VAP wynosiła 24,1, w INICC
(20) 19,5, w INICC (21) 13,6, w INICC (22) 15,8,
w INICC (23) 14,7. Podsumowując uzyskane wyniki
można stwierdzić, że gęstość występowania VAP była
niższa niż w innych badaniach.
W naszych badaniach zapadalność na zakażenia
układu moczowego wynosiła 2,3%, a gęstość zachorowań określono na poziomie 3,3 na 1000 osobodni
z cewnikiem moczowym (CA-UTI), (wskaźnik użycia
cewnika DUR wynosił 0,9. Duszyńska i wsp. w przeprowadzonej obserwacji opisują zapadalność na poziomie 7,2%, a gęstość występowania odpowiednio
6,4 vs 6,8 vs 7,1 w kolejnych latach 2012 vs 2013 vs
2014 (27). Wyniki te są zbieżne z danymi podawanymi przez Laupland i wsp., którzy także w trzyletnich badaniach określili, że w 2000 roku zapadalności
na UTI wynosiła 9%, natomiast rok później już 7%,
a w roku kolejnym (2002 roku) wskaźnik ten obniżył
się do 6% (16). W raporcie ECDC (6) zapadalność
na UTI wynosiła 6,8%, a gęstość zachorowań 6,5 na
1000 osobodni z cewnikiem moczowym przy jednoczesnym obserwowaniu dużych różnic między krajami od 1,9 do 22,1 na 1000 osobodni z cewnikiem.
W badaniach przeprowadzonych w ramach programu
INICC (19) gęstość zachorowań na CA-UTI wynosiła
8,9, w INICC (20) 6,5, w INICC (21) 6,3, w INICC
(22) 6,3, w  INICC (23) 5,3. Podsumowując uzyskane wyniki można stwierdzić, że gęstość występowania
CA-UTI była niższa niż w innych badaniach. Dalsza
analiza tego zjawiska wskazuje na rzadsze stosowanie
cewników moczowych w innych krajach (6,19-23) niż
ma to miejsce w Polsce.
W obecnych badaniach inne typy zakażeń określonych jako HAI stanowiły 23% całej puli analizowanych zakażeń i były to: zakażenia przewodu pokarmowego 11%, zakażenia miejsca operowanego (5%);
zakażenia skóry i tkanek miękkich (4%) oraz inne
(3%). Podobną częstość występowania zakażeń szpitalnych rozpoznał Gordts i wsp. (5) w OIT w badaniu
wieloośrodkowym opartym na chorobowości (point
prevelence survey – PPS): GI stanowiły 4% (w puli
wszystkich zakażeń szpitalnych); SSI 9%; SST – 3%.
Dokonując dalszej analizy zauważono, że częstość
występowania innych typów zakażeń szpitalnych była
na podobnym poziomie. Zakażenia te nie mają aż tak
poważnych skutków jak omawiane wcześniej główne
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of indicators between hospitals in this country. The
presented analysis of the results of infection monitoring
should be an inspiration for infection control teams
to conduct similar analyses and to publish them. The
presented results are the continuation of the monitoring
of healthcare-associated infections, which has been
conducted in the. St. Lukas District Hospital in Tarnów
since 2001. Over this period, significant improvements
were made in the scope of most HAI rates, including
the reduction of major types of infections, including
bloodstream infections and pneumonia (15, 17, 28).
This results in improved quality of patient treatment.
Unfortunately, there are few such studies in Poland.
CONCLUSIONS
1. The most common types of infections in the studied

ICU were bloodstream infections and pneumonia.
incidence rate of ventilator-associated
pneumonia remained at similar levels in the studied
ICU in subsequent years.
3. The incidence rate of central line-associated
bloodstream infections was decreased in three
consecutive years of the study, however, its increase
in the last year can prove the lack of stabilization
of preventive actions.
4. Catheter-associated urinary tract infections
occurred twice less frequently, which can suggest
poor detection of this type of infection.
2. The
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typy zakażeń, przyczyniają się jednak do wydłużenia
pobytu chorego w oddziale i mogą sprzyjać kolejnym
zakażeniom.
Wśród drobnoustrojów izolowanych z HAI dominowały: Acinetobacter baumannii 46 (27%), Staphylococcus aureus 12 (21%), Enterococcus faecalis 17
(10%).
Przedstawione wyniki badań, mogą być pomocne
do rzetelnej oceny sytuacji epidemiologicznej danego
oddziału intensywnej terapii, a następne do konstruowania programów poprawy nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi. Na poziomie Polski badanie to może
ułatwić porównania wskaźników między krajowymi
szpitalami. Zaprezentowana analiza wyników monitorowania zakażeń powinna stanowić inspiracje dla
zespołów kontroli zakażeń do prowadzenia podobnych analiz i ich publikowania. Przedstawione wyniki
są kontynuacją monitorowania zakażeń związanych
z opieka zdrowotną, które są prowadzone w Szpitalu
Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie od 2001
roku. W okresie tym nastąpiła znaczna poprawa w zakresie większości wskaźników zakażeń szpitalnych
w postaci zmniejszenia głównych typów zakażeń,
w tym zakażeń krwi i zapaleń płuc (15,17,28). Skutkuje to poprawą jakości leczenia chorych. Niestety, na
terenie Polski badania te są nieliczne.
WNIOSKI
1. Najczęściej występującymi typami zakażeń w badanym OIT były zakażenia krwi i zapalenia płuc.
2. Częstość występowania zapaleń płuc związanych
z respiratorem utrzymywała się w badanym OIT
na podobnym poziomie w kolejnych latach.
3. Obniżono wskaźniki zakażeń krwi związane
z cewnikiem centralnym w kolejnych trzech latach trwania badania, jednak ich wzrost w ostatnim roku może dowodzić braky stabilizacji działań
profilaktycznych.
4. Zakażenia układu moczowego związane z cewnikiem moczowym występowały dwa razy rzadziej,
co może sugerować słabą wykrywalność tego typu
zakażeń.
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BORRELIA MIYAMOTOI – NEW ETIOLOGIC AGENT OF NEUROBORRELIOSIS?
BORRELIA MIYAMOTOI – NOWY CZYNNIK ETIOLOGICZNY NEUROBORELIOZY?
National Institute of Public Health National Institute of Hygiene, Warsaw
Laboratory of Rickettsiae, Chlamydiae and Spirochetes
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Samodzielna Pracownia Riketsji, Chlamydii i Krętków Odzwierzęcych
ABSTRACT
Borrelia miyamotoi spirochetes discovered in Ixodes persulcatus ticks in Japan, in 1994 and documented in ticks
and rodents in moderate climate zone of northern hemisphere. They belong to tick-borne relapsing fever group
spirochetes.
Borrelia miyamotoi is an etiologic agent of B.miyamotoi disease with acute febrile illness, including fever, headache, dizziness, fatigue, chills, and muscle and joint pain. Recurrence of fever has been observer in more than
10% patients. In some patients meningoencephalitis, encephalitis and cranial neuritis were observed.
Laboratory recognition is based mainly upon PCR testing. Serological testing is limited due to inaccessibility of tests.
Key words: Borrelia miyamotoi, Miyamotoi borreliosis, central nervous system infection
STRESZCZENIE
Krętki Borrelia moiyamotoi wyizolowane z kleszczy Ixodes persulcatus w Japonii w 1994 roku, występują
w kleszczach i w gryzoniach w strefie umiarkowanej półkuli północnej. Zaliczane są do krętków grupy gorączek
powrotnych przenoszonych przez kleszcze.
Wywołują u ludzi boreliozę Miyamotoi objawiającą się gorączką sięgająca 40ºC, bólami i zawrotami głowy,
dreszczami oraz bólami mięśni i stawów. U ponad 10% badanych występuje od dwóch do trzech epizodów
gorączki. U niektórych chorych stwierdza się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz nerwów
czaszkowych. Podstawą rozpoznania są badania molekularne, tj. różne rodzaje PCR. Badania serologiczne są
ograniczone ze względu na brak testów komercyjnych.
Słowa kluczowe: Borrelia miyamotoi, Borelioza Miyamotoi, zakażenia Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN)
INTRODUCTION

WSTĘP

Borrelia miyamotoi sensu lato spirochetes belong
to group of bacteria that cause recurrentis fever. They
had been isolated from the Ixodes persulcatus ticks in
Japan from 1990 to 1992, on the island of Hokkaido
by the Japanese entomologist Kenji Miyamoto. In
1995, the genome of spirochetes isolated on Hokkaido
was examined by M. Fukunaga et al., who found that
it was a new species of spirochete, which was named
Borrelia miyamotoi (4, 7).

Krętki Borrelia miyamotoi sensu lato należą do
grupy bakterii wywołujących gorączki powrotne.
Krętki te były izolowane z kleszczy Ixodes persulcatus w Japonii w latach 1990–1992, na wyspie Hokkaido przez japońskiego entomologa Kenji Miyamoto.
W 1995 roku, genom krętków izolowanych na Hokkaido został zbadany przez M. Fukunaga i współ., którzy
stwierdzili, że jest to nowy gatunek krętków, który został nazwany Borrelia miyamotoi (4, 7).
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The morphology and conditions in which these
spirochetes can multiple are the same as those
described for B. burgdorferi sensu lato (14). When
comparing however, the DNA of these two species,
the similarity between them is small, because it is 13%
to B. burgdorferi sensu stricto and B. garinii and 8%
to B. afzeli. Borrelia miyamotoi spirochetes resemble
the group of tick-borne fever such as Borrelia hermsii
(44%), B. turicatae (41%), B. parkeri (51%) (2, 30,
31). Molecular studies indicate that there is a distinct
tick-borne relapsing fever group, which differs in
certain characteristics from the group transmitted by
Argasida ticks (soft ticks). Therefore, it was proposed
to form a third group of relapsing fever spirochetes
transmitted by Ixodida ticks (Tab. I, Fig. 1).

Morfologia, oraz warunki w których te krętki można
rozmnażać są takie same jak opisane dla B. burgdorferi
s.l. (14). Jednak porównując DNA tych dwóch gatunków
okazało się, że podobieństwo pomiędzy nimi jest niewielkie, bo wynosi 13% z B. burgdorferi s.s. i B. garinii oraz
8% z B. afzelii. Umiarkowane podobieństwo DNA Borrelia miyamotoi wykazuje do przedstawicieli grupy gorączek powrotnych przenoszonych przez kleszcze, takich
jak np.: Borrelia hermsii (44%), B. turicatae (41%), B.
parkeri (51%) (2, 30, 31). Badania molekularne wskazują
na istnienie odrębnej grupy gorączek powrotnych przenoszonych przez kleszcze, różniącej się pewnymi cechami od grupy gorączek powrotnych przenoszonych przez
kleszcze Argasida (soft ticks). W związku z tym zaproponowano utworzenie trzeciej grupy gorączek powrotnych
przenoszonych przez kleszcze Ixodida (kleszcze właściwe) (Tab. I, Ryc. 1).

Table I. Diseases cause by Borrelia spp. Spirochetes
Tabela I. Choroby wywoływane przez krętki rodzaju Borrelia
Disease

Etiologic agent
Group

Species

Lyme borreliosis

Borrelia
burgdorferi sensu
lato

B. miyamotoi disease

B. miyamotoi
sensu lato

Recurrentis fever
transmitted with tick

group
hermsii

Recurrentis fever transmitted with lice

group
recurrentis

B. hermsii,
B. parkeri
B. duttonii,
B. crocidurae
B. recurrentis

This group includes B. miyamotoi sensu lato, which
is transmitted by Ixodes spp. ticks only. Also, B. theileri
and B. lonestari spirochetes, which cause infections in
animals, have been included in this group (27).
Until 2016, B. miyamotoi spirochetes were isolated
from various tick species of the genus Ixodes in Asia
(Japan and Russia), North America (in the United
States and Canada) and in Europe (France, Czech
Republic, Norway, Poland, Belgium, Great Britain,
Denmark, Estonia, Sweden, Switzerland, Germany
and Hungary) (3, 12, 14, 27, 28). In Europe, Ixodes
ricinus ticks infected with these spirochetes were first
detected in Sweden and Germany. In Poland, among
599 ticks examined in Lower Silesia, 12 (2%) were
infected with B. miyamotoi spirochetes. Among the
12 infected ticks, three had mixed infections with B.
afzelii, B. burgdorferi s. stricto and B. garinii (12).
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Genospecies / genotype
Borrelia burgdorferi sensu stricto
B. garinii
B. afzeli
European
Asiatic
American

Vector

Ixodes spp.
Ixodes spp.

Orhnitodorhos spp.
Pediculus corporis
body louse

Do tej grupy zalicza się B. miyamotoi sensu lato,
która przenoszona jest wyłącznie przez kleszcze Ixodes
spp. Również krętki B. theileri i B. lonestari, wywołujące zakażenia u zwierząt, włączono do tej grupy (27).
Do 2016 roku krętki B. miyamotoi wyizolowano
z różnych gatunków kleszczy rodzaju Ixodes w Azji
(w Japonii i Rosji), w Ameryce Północnej (w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie) oraz w Europie (we Francji,
Czechach, Norwegii, Polsce, Belgii, Wielkiej Brytanii,
Danii, Estonii, Szwecji, Szwajcarii, Niemczech i na Węgrzech) (3, 12, 14, 27, 28). W Europie, kleszcze Ixodes
ricinus zakażone tymi krętkami, po raz pierwszy wykryto w Szwecji i Niemczech. W Polsce, wśród 599 kleszczy zbadanych na Dolnym Śląsku, 12 (2%) było zakażonych krętkami B. miyamotoi. Wśród 12 zakażonych
kleszczy, w trzech występowały zakażenia mieszane z:
B. afzelii, B. burgdorferi s. s. i B. garinii (12).

Borrelia miyamotoi... Figure 1. Genus Borrelia spirochetes systematics
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Rycina 1. Systematyka krętków rodzaju Borrelia
Order (Rząd): Spirochetales
Family (Rodzina): Spirochetacea
Genus (Rodzaj): Borrelia
• B. burgdorferi sensu lato
Genospecies (Genogatunki): B. burgdorferi sensu stricto
B. garini
B. afzeli
• Group of recurrentis fever (Grupa gorączek powrotnych)
B. miyamotoi sensu lato:
Genotypes (Genotypy) B. miyamotoi:
American (amerykański)
Asian (azjatycki)
European (europejski)
Group (Grupa) recurrentis:
Species (gatunki): B. recurentis, B. duttonii, B. crocidurae
Group (Grupa) hermsii:
Species (gatunki): B. hermsii, B. parkeri,

Fig. 1. Genus Borrelia spirochetes systematics
Ryc. 1. Systematyka krętków rodzaju Borrelia

Recently, three genotypes of B. miyamotoi are
known. They have been identified in North America,
Europe and Asia (Fig. 1) (14). All are pathogenic to
humans. In Europe, Ixodes ricinus ticks infected
with these spirochetes were first detected in Sweden
and Germany. They were present in all stages of
development (larvae, nymphs, imago) of these ticks.

Obecnie znane są trzy genotypy B. miyamotoi, które
zostały zidentyfikowane w Ameryce Północnej, Europie
oraz Azji (Ryc. 1) (14). Wszystkie są chorobotwórcze
dla ludzi. W Europie, kleszcze Ixodes ricinus zakażone tymi krętkami, po raz pierwszy wykryto w Szwecji
i Niemczech. Były one obecne we wszystkich stadiach
rozwojowych (larwa, nimfa, imago) tych kleszczy.

VECTOR AND MODES OF TRANSMISSION

WEKTOR I DROGI SZERZENIA ZAKAŻENIA

B. miyamotoi spirochetes occur at all stages of
development of Ixodes ticks (larvae, nymphs, imago),
indicating transstadial transmission of the infection.
In 2013 it was shown that B. miyamotoi can be also
transmitted transovarially (23).
In the United States, B. miyamotoi spirochetes
were present in the skin and blood of the mice
Peromyscus leucopus. It is believed that it is main
competent reservoir of spirochetes in the United States
(11, 14). In Europe, in the Netherlands, the reservoir
of B. miyamotoi spirochetes transmitted by Ixodes spp.
are various species of wild-type rodents, deer, and also
birds (27, 28). In Poland, the presence of B. miyamotoi
spirochetes was detected in the tissues of badgers
and raccoons hunted in the West Pomerania (32). In
southern Slovakia, the percentage of different species
of small rodents infected with these spirochetes ranged
from 0 to 7.8% (6). In southern Europe, B. miyamotoi
spirochetes were found in 0.4% of Apodemus flavicollis
mice and 0.8% of Myodes glareolus.

Krętki B. miyamotoi występują we wszystkich stadiach rozwojowych kleszczy rodzaju Ixodes (larwa, nimfa,
imago), co wskazuje na przenoszenie zakażenia transstadialnie. W 2013 roku wykazano, że B. miyamotoi może
być przenoszona przez kleszcze także transowarialnie (23).
W Stanach Zjednoczonych, krętki B. miyamotoi
obecne były w skórze i krwi odłowionych myszy Peromyscus leucopus. Uważa się, że jest to główny kompetentny rezerwuar tych krętków na obszarze Stanów
Zjednoczonych (11, 14) W Europie, na terenie Holandii, rezerwuarem krętków B. miyamotoi, przenoszonych
przez kleszcze Ixodes spp., są różne gatunki dziko żyjących gryzoni, sarny, a także ptaki (27, 28). W Polsce,
obecność krętków B. miyamotoi wykryto w tkankach
borsuków i jenotów upolowanych na terenach województwa zachodniopomorskiego (32). Na terenie południowej Słowacji odsetek różnych gatunków małych
gryzoni zakażonych tymi krętkami wahał się od 0 do
7,8% (6). W południowej Europie, w Słowenii krętki
B. miyamotoi występowały u 0,4 % badanych myszy
Apodemus flavicollis i u 0,8% Myodes glareolus.
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B. miyamotoi spirochetes occur frequently in mixed
infections (6, 18, 26). Both in the tick (vector) and in
the different vertebrate groups (reservoir), several
species of pathogenic microorganisms were identified.
B. miyamotoi spirochetes were most often associated
with B. burgdorferi sensu lato, as well as Anaplasma
phagocytophilum, Rickettsia helvetica, R. raoultii and
Babesia microti. This indicates the risk of infection with
B. miyamotoi spirochetes, also as mixed infections. If
there are mixed infections with B. burgdorferi, erythema
migrans appears usually, which is not present in the case
of B. miyamotoi (18, 22, 25). In the year 2013 it was
shown that B. miyamotoi can be transmitted by ticks
transversally and transstadially (24). In contrast, B.
burgdorferi spirochetes persist in only one tick stage.
Ixodes ticks belong to the three-host ticks, which means
that in their life cycle, before each transformation, they
feed on another host (27). The source of contamination
of subsequent stages of development of this arachnid is
its host feeding the spirochetes.
SYMPTOMS OF B. MIYAMOTOI DISEASE
Until 2011 when the first case of human infection
was recognized in Russia, B. miyamotoi spirochetes were
considered to be saprophytic bacteria. There are currently
three genotypes of B. miyamotoi present in North
America, Europe and Asia. All are pathogenic to humans.
Because of the occurrence of infections in the northern
hemisphere, the disease caused by B. miyamotoi has been
identified as an emerging disease (13, 14).
A serological screening was conducted in the USA
and 584 sera from healthy residents were collected
from 1990 to 2010. In 1% of the subjects, the presence
of antibodies to B. miyamotoi was observed. Also
examined were 277 individuals suspected of Lyme
borreliosis. In 3% of patients there were antibodies to
B. miyamotoi (15,16) In the Netherlands, antibodies
to B miyamotoi were detected in 2% of blood donors,
10% of foresters, 14.6% of patients diagnosed with
HGA, and 7.4% of Lyme borreliosis patients (9, 27)

Zwraca uwagę bardzo częste występowanie B. miyamotoi w zakażeniach mieszanych (6, 18, 26). Zarówno
w kleszczach (wektor) jak i u różnych grup kręgowców
(rezerwuar) stwierdzano obecność kilku gatunków drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka. Krętki B.
miyamotoi najczęściej towarzyszyły krętkom B. burgdorferi sensu lato, a także Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia helvetica, R. raoultii oraz Babesia microti. Wskazuje to na istnienie ryzyka zakażenia krętkami B. miyamotoi występującymi w kleszczach, także jako zakażenia
mieszane. Jeżeli występują w zakażeniach mieszanych
z B. burgdorferi, to pojawia się zwykle rumień wędrujący, który nie występuje przy zakażeniu tylko krętkami
B. miyamotoi (18, 22, 25). W 2013 roku wykazano, że B.
miyamotoi mogą być przenoszone przez kleszcze transowarialnie i transstadialnie. Natomiast krętki B. burgdorferi utrzymują się tylko w jednym stadium kleszcza (24).
Kleszcze rodzaju Ixodes należą do kleszczy trzy-żywicielowych, co oznacza, że w swoim cyklu życiowym, przed
każdym przeobrażeniem żerują na innym żywicielu (27).
Źródłem zakażenia kolejnych stadiów rozwojowych tego
pajęczaka jest jego żywiciel – rezerwuar krętków.
OBJAWY BORELIOZY MIYAMOTOI
(B. MIYAMOTOI DISEASE)
Do czasu rozpoznania w 2011 roku, w Rosji pierwszego przypadku zachorowania człowieka, krętki B.
miyamotoi były uważane za saprofityczne bakterie.
Obecnie znane są trzy genotypy B. miyamotoi, występujące w Ameryce Północnej, Europie oraz Azji. Wszystkie są chorobotwórcze dla ludzi. Ze względu na występowanie zakażeń w całej strefie umiarkowanej półkuli
północnej, wywoływana przez nie borelioza Miyamotoi
(B. miyamotoi disease) została uznana za nowo pojawiające się zagrożenie (emerging disease) (13, 14).
W USA przeprowadzono przegląd serologiczny i zbadano 584 surowice zgromadzone w latach 1990-2010,
pochodzące od zdrowych mieszkańców. U 1% badanych
stwierdzono obecność przeciwciał dla B. miyamotoi. Zbadano także 277 osób z podejrzeniem boreliozy z Lyme.

Table II. Number and symptoms described cases of Borrelia miyamotoi disease until now
Tabela II. Liczba i objawy opisanych dotychczas przypadków boreliozy miyamotoi
No. of
Disease
Symptoms
Author /date
cases
mental deterioration: increasing confusion,
Guliotta J.L.
meningoencephalitis
1
wobbling gaint
et al 2013
Boden K.
dizziness, headache, fever 5 days duration
1
et al. 2016
fever, fatigue, headache, neck stiffeness,
Platonov A.E.
neuroborreliosis
46
chills, myalgia, relapse fever
2011
Jahfari S.
tick bite, headache, chills, fatigue
18
et al. 2017
dermopathy: multicolored filaments, emMorgellons disease
1
Middelveen M.J.
bedded in skin, psychiatric disorders
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Country
USA, New Jersey
Germany
Russia,
Yekaterinburg
Russia, Izhevsk
City,
USA

Borrelia miyamotoi...
Only a few dozen documented cases of human
disease have been reported (Tab. II) (1, 5, 8, 17, 20).
Both in the USA and in Europe it has been reported
that Borrelia miyamotoi disease in people causes fever
up to 40ºC (more than 10% of patients have two to
three episodes of fever), pain and dizziness, chills,
sweating, increased thirst and muscle and joints pains.
Some cases of meningitis, cerebrovascular and cranial
nerves (14, 22, 24, 28, 32) are reported. Nausea,
vomiting and impaired renal function (oliguria,
leukocytes, erythrocytes, urinary epithelial cells) may
also occur (24). Leucopenia may be transient and
thrombocytopenia and increase in AST / ALT enzymes.
In addition to the most common symptoms,
mentioned above, in the Netherlands, in a 70-yearold patient sudden cognitive decline, memory loss,
and gait disturbances worsened in the following
weeks were observed. In this case there was no fever,
the patient had not left the country for several years,
but in the his records a tick bite was recorded. The
patient was treated for lymphoma (8). Low levels of
B. burgdorferi serum antibodies were detected by
immunofluorescence, whereas neither B. burgdorferi
antibodies nor B. burgdorferi DNA was detected in the
cerebrospinal fluid by PCR. In dark field microscope,
the motile spirochetes were found in PMR before
antibiotic treatment. PCR with primers complementary
to the 16S rDNA sequence and the glpQ and p66 gene
sequences specific for relapsing fever group of the
Borrelia genus enabled detection of B. miyamotoi
DNA in both serum as well as in PMR (8)
In Germany, a 74-year-old woman with lymphoma
was also hospitalized with dizziness and headaches,
vomiting and a 5-day diarrhea and slowed cognitive
processes, memory lapses and gait disturbances.
She was bitten by a tick. No specific antibodies
for B. burgdorferi in serum and PMR were found.
B. burgdorferi DNA was not tested. Studies on B.
miyamotoi infection were performed and the presence
of DNA of these spirochetes was found in PMR (1).
If mixed with B. burgdorferi infections occur,
there may be erythema migrans, which is not present
in B. miyamotoi spirochetes infection alone (22). In
Poland, the first case was diagnosed at the end of 2016,
in a patient hospitalized due to visual impairment,
diagnosed with peritonitis and demyelinating lesions
in the brain (T. Chmielewski et al., prepared for
publication).
Treatment of Borrelia miyamotoi disease is based
on the empirical use of antibiotics as in the case of
Lyme borreliosis. The most effective treatment was
doxycycline in mild uncomplicated cases in adults and
ceftriaxone and penicillin G in meningitis (14). In vitro
susceptibility to two antibiotic strains of B. miyamotoi
isolated on two different continents (North America

Borrelia miyamotoi...
U 3% pacjentów występowały przeciwciała dla B.
miyamotoi (15,16) W Holandii, u 2% dawców krwi,
10% leśników, 14,6% pacjentów z rozpoznaniem HGA
i 7,4% z rozpoznaniem boreliozy z Lyme wykryto przeciwciała dla B. miyamotoi (9, 27)
Dotychczas opisano zaledwie kilkadziesiąt udokumentowanych przypadków zachorowań u ludzi (Tab.
II) (1, 5, 8, 17, 20). Zarówno w USA jak i w Europie
stwierdzono, że wywołują u ludzi boreliozę Miyamotoi
objawiającą się gorączką sięgająca 40ºC (u ponad 10%
badanych występuje od dwóch do trzech epizodów gorączki), bólami i zawrotami głowy, dreszczami, poceniem się, wzmożonym pragnieniem oraz bólami mięśni
i stawów. U niektórych chorych stwierdza się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz nerwów
czaszkowych (14, 22, 24, 28, 32). Mogą występować
także mdłości, wymioty oraz zaburzenia funkcji nerek
(skąpomocz, leukocyty, erytrocyty, komórki nabłonka
w moczu) (24). Przejściowo może wystąpić leukopenia
i trombocytopenia oraz wzrost enzymów AST/ALT.
Poza powyżej wymienionymi, najczęstszymi objawami, w 2012 roku, w Holandii zaobserwowano
u 70-letniego pacjenta spowolnione procesy poznawcze, luki w pamięci oraz zaburzenia chodu, które nasilały się w kolejnych tygodniach. W tym przypadku
nie występowała gorączka, pacjent od kilku lat nie
opuszczał kraju, natomiast w wywiadzie odnotowano
ukłucie przez kleszcza. Chory leczony był z powodu
chłoniaka (8). Metodą immunofluorescencji wykryto
w surowicy krwi niski poziom przeciwciał dla B. burgdorferi, natomiast w płynie mózgowo-rdzeniowym
(PMR) nie wykryto ani przeciwciał, ani obecności
DNA B. burgdorferi metodą PCR. Ponieważ w badaniu mikroskopowym w ciemnym polu widzenia,
w PMR znaleziono ruchliwe krętki przed zastosowaniem leczenia, ponownie wykonano PCR, w którym
zastosowano startery komplementarne do: sekwencji
16S rDNA oraz sekwencji genów glpQ i p66, charakterystycznych dla rodzaju Borrelia z grupy gorączek powrotnych. Umożliwiło to wykrycie DNA B. miyamotoi
w surowicy i PMR (8).
W 2015 roku, w Niemczech, 74-letnia kobieta, również mająca chłoniaka, trafiła do szpitala z zawrotami
i bólami głowy, wymiotami i trwającą 5 dni biegunką
oraz spowolnionymi procesami poznawczymi, lukami
w pamięci oraz zaburzeniami chodu. Była ukłuta przez
kleszcza. Nie oznaczano swoistych przeciwciał dla B.
burgdorferi w surowicy krwi i PMR. Nie poszukiwano obecności DNA B. burgdorferi. Przeprowadzono
natomiast badania w kierunku zakażenia B. miyamotoi
i stwierdzono obecność DNA tych krętków w PMR (1).
Podczas występowania zakażeń mieszanych z B.
burgdorferi może pojawić się rumień wędrujący, który
nie występuje przy zakażeniu tylko krętkami B. miyamotoi (22). W Polsce pierwszy przypadek wykryto
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and Asia), two strains of Borrelia burgdorferi s.l. and
one strain of B. hermsii was examined. The MIC and
MBC values 
were determined by two methods. B.
miyamotoi and B. hermsii strains are more sensitive
to doxycycline and azithromycin as compared with B.
burgdorferi, all tested strains have a similar sensitivity
to ceftriaxone and all but B. burgdorferi have been
found to be resistant to amoxicillin. MIC and MBC
values for amoxicillin were 16-32 mg / L and 32128 mg / L, respectively. Since the cited studies were
conducted on a very limited number of strains, and
because of the established resistance to amoxicillin,
further studies with more strains are needed (13).
DIAGNOSTICS
Until now, B. miyamotoi infections are detected
sporadically because there are no freely available
diagnostic tests. It is not known what the scale of the
disease is. The tests based on antibody detection for
GlpQ protein present in Borrelia miyamoto disease
but absent in Lyme borreliosis may be useful in the
diagnosis of B. miyamotoi infection (29). Access
to them, however, is limited. The similarity of B.
miyamotoi antigens and genospecies of Borrelia
burgdorferi sensu lato can lead to cross-reactivity
of antibodies, especially in tests with diagnostic
antigens prepared from the whole bacterial cell (19).
Approximately 20 percent of healthy patients with
B. miyamotoi antibodies reacted with B. burgdorferi
antigens in ELISA and only 10% in ELISA and Western
blot. The most frequent cross-reacting proteins were
FlaB (flagellin), Groel’s heat shock proteins and
BmpA protein (p39). The study, however, covered
only a small group of 36 people from the USA, where
B. burgdorferi sensu stricto is present only (15).
Until now, only home-made serological tests for
the detection of B. miyamotoi antibodies produced
in one laboratory are available. They are not well
standardized and controlled. The sensitivity, especially
in the initial phase of infection, is low (10, 29).
Currently, diagnosis of this infection consists mainly
in the search for B. miyamotoi DNA by nested PCR or
real-time PCR in whole blood, plasma, cerebrospinal
fluid and tissues. It is helpful to evaluate the number of
spirochetes in blood smear preparations stained with
Giemsa or Wright’s method but only if the spirochetes
blood density is ≥ 104 /ml (5, 26).
This indicates the need for further studies of
patients with signs of CNS infection. A particular group
are neurological patients with only B. burgdorferi
antibodies in serum (no antibodies in PMR). They are
a serious diagnostic problem, because they do not meet
the criteria for neuroborreliosis.
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pod koniec 2016 roku Był to pacjent hospitalizowany
z powodu zaburzeń widzenia, u którego rozpoznano
pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego i zmiany
demielinizacyjne w mózgu (T. Chmielewski i wsp. publikacja przygotowana do druku).
Leczenie boreliozy Miyamotoi opiera się na empirycznym stosowaniu antybiotyków, podobnie jak w przypadkach boreliozy z Lyme. Skuteczne w leczeniu były
doksycyklina w lekkich nieskomplikowanych przypadkach u osób dorosłych oraz ceftriakson i penicylina G
w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych (14). Porównano wrażliwość na antybiotyki w warunkach in vitro
dwa szczepy krętków B. miyamotoi izolowane na dwóch
różnych kontynentach (Ameryka Płn. i Azja), 2 szczepy
Borrelia burgdorferi s.l. i jeden szczep B. hermsii. Określono dla nich wartości MIC i MBC dwiema metodami.
Wykazano, że w porównaniu z B. burgdorferi, szczepy B.
miyamotoi i B. hermsii są znacznie wrażliwsze na doksycyklinę i azytromycynę, wykazują porównywalną do
B. burgdorferi wrażliwość na ceftriakson, natomiast są
oporne na amoksycylinę. Wartości MIC i MBC dla amoksycyliny wynosiły odpowiednio 16-32 mg/L i 32-128
mg/L. Ponieważ cytowane badania prowadzone były na
bardzo ograniczonej liczbie szczepów, a także z powodu
stwierdzonej oporności na amoksycylinę, konieczne są
dalsze badania większej liczby szczepów (13).
DIAGNOSTYKA
Dotychczas zakażenie wykrywane jest jedynie
sporadycznie, gdyż brak jest szeroko dostępnej diagnostyki w tym kierunku. Nie wiadomo, jaka jest skala
zachorowań. Testy oparte na wykrywaniu przeciwciał
dla białka GlpQ, obecnych w boreliozie Miyamotoi,
nieobecnych natomiast w boreliozie z Lyme, mogą
być użyteczne w diagnozowaniu infekcji B. miyamotoi
(29). Dostęp do nich jednak jest ograniczony, a ponadto czułość, zwłaszcza w początkowej fazie zakażenia,
niska (10, 29).
Podobieństwo antygenów B. miyamotoi i genogatunków Borrelia burgdorferi sensu lato wywołujących
boreliozę z Lyme może prowadzić do krzyżowych reakcji przeciwciał, zwłaszcza w diagnostyce opartej na
antygenach z całej komórki bakteryjnej (19). Około 20
procent pacjentów z przeciwciałami dla B. miyamotoi
(zdrowi) reagowało z antygenami B. burgdorferi w teście ELISA, a tylko 10% jednocześnie w teście ELISA i Western-blot. Najczęściej reagującymi krzyżowo
białkami były FlaB (flagellina), białka szoku cieplnego
GroEL. i białko BmpA (p39). Badania te jednak objęły tylko małą grupę 36 osób z USA, gdzie występuje
głównie genogatunek B. burgdorferi sensu stricto (15).
Testy stosowane do badań poziomu przeciwciał
dla B. miyamotoi są wytwarzane w warunkach laboratoryjnych („home-made”) bezpośrednio przez osoby
wykonujące badania i nie są standaryzowane, ani nie

Borrelia miyamotoi...
According to the Department of Epidemiology
NIZP-PZH (epidemiological reports), in 2013, there
were 12,742 Lyme borreliosis cases registered, including
1267 (10%) cases with neurological symptoms. Most
of them, 1092 are registered as probable cases, meeting
the clinical criteria of neuroborreliosis, in which other
reasons are excluded. Cases of CNS involvement
meeting the clinical and laboratory criteria (detection
of antibodies in PMR) were only 175 (14%) of all
cases reported as neuroborreliosis.
Detecting the presence of B. miyamotoi spirochetes
in patients with central nervous system infections will
allow a better understanding of the epidemiology of
infections caused by Borrelia bacteria. It will influence
the development of knowledge on neuroborreliosis,
accelerate the direct examination of individuals with
severe neurological disorders for suspected spirochetes
infections, and to decide on the correct treatment. These
studies will answer the question whether patients who
have been diagnosed with serum specific antibodies to
B. burgdorferi (PMR - negative) can also be considered
as confirmed cases of neuroborreliosis and modify the
criteria of EFNS (Guidelines on the diagnosis and
management of European Lyme neuroborreliosis) (21).
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Borrelia miyamotoi...
podlegają kontroli jakości. Diagnostyka tego zakażenia obecnie polega przede wszystkim na poszukiwaniu
DNA B. miyamotoi metodą nested PCR lub real time
PCR we krwi pełnej, osoczu, płynie mózgowo-rdzeniowym oraz tkankach. Pomocna jest ocena liczby
krętków w preparacie wykonanym z rozmazu krwi
i wybarwionym metodą Giemzy lub Wright’a, ale tylko, jeśli gęstość krętków we krwi jest ≥ 104 /ml (5, 26).
Wskazuje to na potrzebę prowadzenia dalszych badań grup chorych z objawami zakażenia OUN. Szczególną grupą są chorzy z objawami neurologicznymi,
u których wykrywane są przeciwciała dla B. burgdorferi tylko w surowicy krwi (brak przeciwciał w PMR).
Stanowią oni poważny problem diagnostyczny, ze
względu niespełnienie kryteriów neuroboreliozy.
Według danych Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH
(meldunki epidemiologiczne), w 2013 roku zarejestrowano 12 742 przypadki zachorowań na boreliozę z Lyme,
w tym zakwalifikowane jako zachorowania na neuroboreliozę – 1 267 (10%) przypadków. Większość z nich, bo
aż 1 092 to przypadki prawdopodobne, tzn. spełniające
kryteria kliniczne neuroboreliozy, u których wykluczono
inne przyczyny. Przypadków potwierdzonych z zajęciem
ośrodkowego układu nerwowego, spełniających kryteria
kliniczne i laboratoryjne (wykrycie przeciwciał w PMR)
było tylko 175, czyli 14% wszystkich przypadków zarejestrowanych jako neuroborelioza.
Wykrywanie obecności krętków B. miyamotoi u pacjentów z zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego pozwoli na lepsze poznanie epidemiologii zakażeń
wywoływanych przez bakterie rodzaju Borrelia, wpłynie na rozwój wiedzy o neuroboreliozie, przyspieszy
ukierunkowanie diagnostyki ciężkich neurologicznych
przypadków u osób z podejrzeniem zakażenia wywołanego przez krętki, oraz skróci czas podjęcia decyzji
o prawidłowym leczeniu. Badania te dadzą odpowiedź
na pytanie, czy chorych, u których wykryto swoiste
przeciwciała dla B. burgdorferi tylko w surowicy krwi
(PMR – ujemny), można uznać także za potwierdzone przypadki neuroboreliozy i zmodyfikować kryteria
EFNS (Guidelines on the diagnosis and management of
European Lyme neuroborreliosis) (21).
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ABSTRACT
INTRODUCTION AND OBJECTIVES. Blastocystis hominis s. 1. is one of the most commonly detected
protozoa in the human large intestine. The aim of the study was to determine the genetic subtypes of Blastocystis
hominis s. 1. occurring in humans in Poland.
MATERIALS AND METHODS. Stool samples from patients diagnosed in the Laboratory of the Department
of Parasitology, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene (NIZP-PZH) and in the
Parasitology Laboratory of the Hospital for Infectious Diseases in Warsaw were examined. Blastocystis subtypes
were assayed based on the fragment of small-subunit ribosomal RNA gene sequences (SSU rDNA).
RESULTS: The examined isolates were classified into five Blastocystis subtypes (STs), fifteen of which belonged
to ST3, three to ST1, two to ST2, two to ST6, and one isolate belonged to ST7. In three cases the subtype of
isolate was not identified.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS. In Poland, the subtypes ST1, ST2, ST3, ST4, ST6 and ST7 have been
reported in humans so far. The ST6 and ST7 subtypes are rarely detected in humans in Europe. In Poland, the
ST6 subtype was previously described in chickens. On the basis of the studies, it was found that Blastocystis
isolated from humans in Warsaw show high genetic diversity. In order to determine the possible pathogenic
potential of individual Blastocystis subtypes, special epidemiological studies are required.
Keywords: Blastocystis hominis, human, Poland
STRESZCZENIE
WSTĘP I CEL PRACY: Blastocystis hominis s. l. to jeden z najczęściej wykrywanych pierwotniaków w jelicie
grubym człowieka. Celem pracy było określenie genetycznych subtypów Blastocystis hominis s. l. występujących
u ludzi w Polsce.
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MATERIAŁ I METODY: Zbadano próbki kału pacjentów diagnozowanych w Laboratorium Zakładu
Parazytologii NIZP-PZH oraz w Pracowni Parazytologii Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.
Oznaczenie subtypów Blastocystis przeprowadzono w oparciu o sekwencje fragmentu genu małej podjednostki
rRNA (SSU rDNA).
WYNIKI: Zbadane izolaty zaklasyfikowano do pięciu subtypów Blastocystis, w tym: 15 należało do subtypu
ST3, trzy do subtypu ST1, dwa do subtypu ST2, dwa do subtypu ST6 i jeden izolat należał do subtypu ST7.
W trzech przypadkach nie określono subtypu izolatu.
DYSKUSJA I PODSUMOWANIE: W Polsce u ludzi odnotowano dotychczas subtypy ST1, ST2, ST3,
ST4, ST6 oraz ST7. Do rzadko odnotowywanych u ludzi w Europie należą subtypy ST6 i ST7. W Polsce
subtyp ST6 opisano uprzednio u kur. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że Blastocystis
wyizolowane od ludzi wykazują dużą różnorodność genetyczną. W celu określenia możliwego potencjału
chorobotwórczego poszczególnych subtypów Blastocystis niezbędne jest przeprowadzenie specjalistycznych
badań epidemiologicznych.
Słowa kluczowe: Blastocystis hominis, człowiek, Polska
INTRODUCTION
Blastocystis hominis s. l. is one of the most
frequently detected protozoa in the human large
intestine. B. hominis s. l. infection generally occurs
asymptomatically, in some cases blastocystosis is
accompanied by diarrhea, abdominal pain, bloati4ng,
constipation, nausea. In the world, the prevalence of
B. hominis s. l. in humans ranges from 1.5–10% in
developed countries to 30–50% in developing countries
(1). In Poland, the highest percentage of B. hominis s. l.
infections in immunocompetent persons has been
reported in the Warmian-Masurian Voivodeship. The
percentage of infested children hospitalized in the
Regional Specialist Children’s Hospital in Olsztyn was
10.7% (2), and among the tested volunteers in this city
it was 12% (3).
In contrast, according to data collected by the
Voivodeship Sanitary-Epidemiological Station in
Bydgoszcz in 2009–2014, B. hominis s. l. was reported
in 0.14–0.87% of the examined individuals (4) and,
among patients of the Parasitology Laboratory of
the Voivodeship Sanitary-Epidemiological Station in
Krakow in 2000–2006, there was no single case of
B. hominis s. l. infection (5).
Blastocystis hominis s. l. is a complex of species
in which up to 22 subtypes (ST) have been identified
so far, including at least 9 isolated from humans (6).
Some authors consider the ST1 subtype to be the
most virulent of the previously studied (7). It has also
been shown that the structure of subtypes of human
Blastocystis isolates may indicate the reservoir and
transmission route of infection (8, 9). In the few Polish
reports concerning the results of genotyping of human
Blastocystis isolates, the subtypes from ST1 to ST4
and ST6–ST7 have been reported (3, 10–13).
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WSTĘP
Blastocystis hominis to jeden z najczęściej wykrywanych pierwotniaków jelita grubego człowieka.
Zarażenie B. hominis s. l. na ogół przebiega bezobjawowo, w niektórych przypadkach blastocystozie
towarzyszą: biegunka, bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia, nudności. Na świecie częstość występowania
B. hominis s. l. u ludzi waha się w przedziale od
1,5–10% w krajach rozwiniętych do 30–50% w krajach
rozwijających się (1). W Polsce u osób z wydolnym
układem odpornościowym najwyższy odsetek zarażeń
B. hominis odnotowano dotychczas w województwie
warmińsko-mazurskim. Odsetek zarażonych dzieci
hospitalizowanych w Wojewódzkim Specjalistycznym
Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie wynosił 10,7% (2),
a wśród zbadanych ochotników z tego miasta zarażonych było 12% (3).
Natomiast według danych zebranych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy w latach 2009–2014 B. hominis s. l odnotowano u 0,14–0,87% zbadanych (4), a wśród pacjentów Laboratorium Parazytologii Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w latach
2000–2006 nie stwierdzono ani jednego przypadku zarażenia B. hominis s. l. (5).
Blastocystis hominis s. l stanowi kompleks gatunków, w którym dotychczas wyróżniono 22 subtypy
(ST), w tym co najmniej 9 wyizolowanych od człowieka (6). Niektórzy autorzy uważają subtyp ST1 za
najbardziej patogenny spośród dotychczas zbadanych
(7). Wykazano także, że struktura subtypów ludzkich
izolatów Blastocystis może wskazywać na rezerwuar
i drogę zarażenia (8, 9). W nielicznych polskich doniesieniach obejmujących wyniki genotypowania ludzkich izolatów Blastocystis odnotowano występowanie
subtypów od ST1 do ST4 oraz ST6 i ST7 (3, 10–13).

Genetic diversity of Blastocystis hominis

Zróżnicowanie genetyczne Blastocystis hominis

THE AIM OF THE STUDY

CEL PRACY

The study aim was to determine the genetic
subtypes of Blastocystis hominis s. l. in humans in
Poland.

Celem pracy było określenie genetycznych subtypów Blastocystis hominis s. l. występujących u ludzi
w Polsce.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The feces sampled from patients diagnosed in the
Laboratory of the Department of Parasitology, National
Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
(NIZP-PZH) and in the Parasitology Laboratory of
the Hospital for Infectious Diseases in Warsaw were
examined. Microscopic examination and culture
method on modified Jones medium (14) supplemented
with 10% horse serum in anaerobic conditions at 37°C
were used for the detection of Blastocystis infection.
Cultures were microscopically examined after 48–72
hours. Positive cultures were sieved to new media and
incubated for 48–72 hours and then the cell pellet was
separated by centrifugation at 10,000 × g for 1 min.
DNA isolation from the cell pellet was carried out using
QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen GmbH) or Genomic
Mini (A&A Biotechnology). By PCR method, a smallsubunit ribosomal RNA gene (SSU rDNA) fragment
of about 560 bp was amplified using BhRDr primers
(5′-GAGCTTTTTAACTGCAACAACG-3′) (15)
and RD5 (5′-ATCTGGTTGATCCTGCCAGT-3′)
(16). PCR products were sequenced and the resulting
sequences were compared to the Blastocystis
sequences deposited in the GenBank database.
Phylogenetic analysis using Bayesian inference was
performed (17, 18), including 24 reference sequences
representing Blastocystis ST1–ST9 subtypes (19, 20).
Proteromonas lacertae (GenBank: U37108) was used
as an outgroup (Tab. I). The sequences reported in
this paper were deposited in the GenBank database
with the accession numbers KU684642–KU684646
and MG720855–MG720858. Blastocystis subtype
nomenclature follows that of Stensvold et al. (21).

Zbadano próbki kału pacjentów diagnozowanych
w Laboratorium Zakładu Parazytologii NIZP-PZH
oraz w Pracowni Parazytologii Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Do wykrywania zarażenia Blastocystis zastosowano badania mikroskopowe
oraz metodę hodowli na zmodyfikowanym podłożu Jonesa (14) z dodatkiem 10% surowicy końskiej
w warunkach beztlenowych w 37°C. Hodowle sprawdzano mikroskopowo po 48–72 godzinach. Dodatnie
hodowle przesiewano na nową pożywkę i inkubowano
przez 48–72 godzin, po czym oddzielano osad komórkowy przez wirowanie przy 10 000 × g przez 1 min.
Izolację DNA z osadu komórkowego przeprowadzono
za pomocą QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen GmbH)
lub Genomic Mini (A&A Biotechnology). Metodą
PCR amplifikowano fragment genu małej podjednostki rRNA wielkości ok. 560 pz przy użyciu starterów
BhRDr (5′-GAGCTTTTTAACTGCAACAACG-3′)
(15) i RD5 (5′-ATCTGGTTGATCCTGCCAGT-3′)
(16). Produkty PCR sekwencjonowano, a otrzymane
sekwencje porównywano z sekwencjami Blastocystis
zdeponowanymi w bazie GenBank. Wykonano analizę
filogenetyczną z użyciem wnioskowania bayesowskiego (17, 18) uwzględniając 24 sekwencje referencyjne
reprezentujące subtypy Blastocystis ST1–ST9 (19, 20).
Proteromonas lacertae (GenBank: PLU37108) użyto jako grupy zewnętrznej (Tab. I). Sekwencje zostały zdeponowane w bazie GenBank (numery dostępu:
KU684642–KU684646 and MG720855–MG720858).
Nomenklatura subtypów Blastocystis według Stensvolda i wsp. (21).

Table I. GenBank reference sequences used in the construction of phylogenetic tree
Tabela I. Sekwencje referencyjne z bazy GenBank wykorzystane do konstrukcji drzewa filogenetycznego
Subtype

Number in the GenBank database

1

AB070989 (human / człowiek), U51151 (human / człowiek), AB107967 (monkey / małpa)

2

AB070987 (human / człowiek), AB070997 (monkey / małpa), AB107969 (monkey / małpa)

3

AB070988 (human / człowiek), AB107963 (pig / świnia), AB107965 (cattle / bydło)

4

AB071000 (rat / szczur), AY135408 (rat / szczur), U51152 (guinea pig / kawia domowa)

5

AB070999 (pig / świnia), AB107964 (pig / świnia), AB070998 (pig / świnia)

6

AB107972 (partridge / kuropatwa), AB070995 (quail / przepiórka), AB070990 (human / człowiek)

7

AY135412 (duck / kaczka), AB070991 (human / człowiek), AF408427 (human / człowiek)

8

AB107970 (black-and-white ruffed lemur / lemur wari)

9

AF408425 (human / człowiek), AF408426 (human / człowiek)

n/a

PLU37108 (unknown / brak informacji)
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RESULTS

WYNIKI

As a result of the studies, 23 Blastocystis sequences
showing a high degree of similarity to the homologous
Blastocystis sequences deposited in GenBank were
obtained. In three cases the sequences of tested isolates
were not determined. Based on the phylogenetic
analysis, the isolates obtained were classified into five
Blastocystis subtypes. Most isolates (15 isolates) formed
a distinct cluster ST3, three isolates were classified to
ST1 subtype, two isolates belonged to each of the two
subtypes ST2 and ST6, respectively and one isolate to
ST7 subtype (Fig. 1).

W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano
23 sekwencje Blastocystis wykazujące wysoki stopień
podobieństwa do homologicznych sekwencji Blastocystis zgromadzonych w GenBank. W trzech przypadkach nie określono sekwencji badanych izolatów. Na
podstawie analizy filogenetycznej uzyskane izolaty zaklasyfikowano do pięciu subtypów Blastocystis. Większość izolatów (15) tworzyło odrębny klaster ST3, do
ST1 zaklasyfikowano trzy izolaty, po dwa izolaty należały do subtypów ST2 i ST6, a jeden do ST7 (Ryc. 1).

Proteromonas lacertae (GenBank ref. U37108)

100

100

(ST7 n = 1
(plus GenBank ref. AB070991, AF408427, and AY135412)

100

(ST9
(GenBank ref. AF408425, AF408426)
(ST6 n = 2
(plus GenBank ref. AB070995, AB070990, and AB107972)

100
100
90

(ST4
(GenBank ref. AB071000, AY135408, and BSU51152)
ST8 (GenBank ref. AB107970)

90

100
90
100
80

100
100
100

(ST3 n = 15
(plus GenBank ref. AB070988, AB107963, and AB107965)

(ST5
(GenBank ref. AB070998, AB070999, and AB107964)
(ST2 n = 2
(plus GenBank ref. AB070987, AB070997, and AB107969)
(ST1 n = 3
(plus GenBank ref. AB070989, AB107967, and BHU51151)

Fig. 1. Bayesian inference tree based on fragment of sequences (536 bp) obtained at the small-subunit rRNA gene (SSU
rDNA) of Blastocystis isolates of the present study, performed using MrBayes 3.1 (17, 18). The numbers adjacent
to branchpoints indicate the Bayesian posterior probabilities.
Ryc. 1. Drzewo zbudowane w oparciu o fragment sekwencji (536 pz) małej podjednostki rRNA (SSU rDNA) za pomocą
wnioskowania bayesowskiego z użyciem oprogramowania MrBayes 3.1 (17, 18). Liczby obok węzłów wskazują
prawdopodobieństwo a posteriori.

DISCUSSION

DYSKUSJA

Of the 22 subtypes hitherto identified in the
Blastocystis hominis s. l. complex of species, at
least nine have been reported in humans (6). It was
previously shown that the structure of subtypes of
human Blastocystis isolates may indicate the reservoir
and mode of transmission (8, 9). In the few reports on

Pośród 22 subtypów wyróżnionych do tej pory
w kompleksie gatunków Blastocystis hominis s. 1.
co najmniej dziewięć odnotowano u człowieka (6).
Uprzednio wykazano, że struktura subtypów ludzkich
izolatów Blastocystis może wskazywać na rezerwuar
i drogę zarażenia (8, 9). W nielicznych doniesieniach
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Blastocystis subtypes found in Poland in humans, the
subtypes ST1, ST2, ST3, ST4, ST6 and ST7 have been
detected so far (3, 10–13).
The most frequently detected subtype in Poland
is ST3 considered to be typically human (10, 15, 22).
Its occurrence was found in 84 out of 134 isolates
for which subtypes were identified in Kotłowski’s
studies (10), and 10 out of 31 isolates were identified
by Lepczyńska et al. (3). In our own study, 15 out of
23 isolates had the ST3 genotype. In examination of
patients in a Dutch hospital, Blastocystis was found
in 24.2% out of 442 study participants. Most cases of
infection were caused by the subtypes ST1, ST2, ST3
and ST4. However, as in Poland, ST3 was prevalent
and was detected in 40% of isolates (23).
Many authors point to Blastocystis hominis s. l.
as an etiological factor in travelers’ diarrhea (24–26).
Dutch studies have identified higher prevalence of
Blastocystis among patients with a recent history of
travel to tropical countries. In this group, as well as
in patients not going to the tropics, Blastocystis ST3
(40%) was also most frequently detected (23).
Patients infected with Blastocystis complain mainly
of gastrointestinal symptoms such as abdominal pain,
diarrhea and nausea. Dermatological manifestations,
including urticaria, are less frequent (23, 27–28).
However, in studies by Abdel Hameed et al. (29),
B. hominis s. l. ST3 was reported in 61% of patients
with urticaria, while in the control group the percentage
of infected patients was 8%. The use of appropriate
antiparasitic agents caused disappearance of urticaria
and related symptoms (29).
Some authors consider the ST1 subtype to be the
most virulent of the previously examined (7). Only two
isolates with this subtype were found in our own studies,
while in the Olsztyn population it constituted one third
of 31 examined isolates (3). In the Kotłowski’s research
(10), ST1 was detected in 10.8% of Blastocystis isolates
(16 out of 147 examined). In addition, it was found in 2
cases of mixed ST1 / ST3 invasion.
The ST2 subtype detected in our own studies was
previously identified in Poland in isolates collected
by Kotłowski (10), where it constituted 19% of all
the examined, and in the population of Olsztyn (3).
Blastocystis hominis s. l. ST2 infection is primarily
associated with asymptomatic cases (10, 30), but there
are also reports of skin disorders associated with the
occurrence of this subtype in patients (10, 31).
A significant risk factor for acquiring blastocystosis
is close contact with animals (32–35). In our studies we
found in patients Blastocystis ST6 and ST7, which are
considered as avian parasites. ST6 and ST7 subtypes are
rarely reported in humans in Europe, but are frequent in
Japan, Pakistan and Egypt. In Poland, the ST6 subtype
was previously described in chickens (36).

Zróżnicowanie genetyczne Blastocystis hominis
na temat subtypów Blastocystis występujących w Polsce u ludzi odnotowano dotychczas subtypy ST1, ST2,
ST3, ST4, ST6 oraz ST7 (3, 10–13).
Najczęściej wykrywanym subtypem w Polsce jest
ST3 uważany za subtyp typowo ludzki (10, 15, 22). Jego
występowanie stwierdzono w 84 ze 134 izolatów, dla których określono subtypy w badaniach Kotłowskiego (10)
oraz w 10 ze 31 izolatów oznaczonych w badaniach Lepczyńskiej i wsp. (3). W badaniach własnych 15 z 23 izolatów posiadały genotyp ST3. W badaniach przeprowadzonych w grupie pacjentów szpitala w Holandii stwierdzono występowanie zarażenia Blastocystis u 24,2% spośród
442 osób zbadanych. Większość przypadków zarażeń
była wywołana przez subtypy ST1, ST2, ST3 i ST4. Jednak tak jak w Polsce dominował subtyp ST3, który wykryto w 40% zbadanych izolatów (23).
Wielu autorów zwraca uwagę na Blastocystis hominis s. l. jako czynnik etiologiczny biegunek u osób
podróżujących (24–26). W badaniach holenderskich
stwierdzono wyższą prewalencję Blastocystis wśród
pacjentów z aktualną historią podróży do krajów tropikalnych. W grupie tej, tak jak i w grupie pacjentów
niewyjeżdżających do tropików, też najczęściej wykrywano Blastocystis ST3 (40%) (23).
Pacjenci zarażeni Blastocystis mają objawy głównie
ze strony układu pokarmowego, takie jak: bóle brzucha,
biegunkę i nudności. Objawy dermatologiczne, w tym
pokrzywka występują u zarażonych rzadziej (23, 27, 28).
Natomiast w badaniach Abdel Hameed i wsp. (29) wykazano obecność B. hominis s. l. ST3 u 61% pacjentów
z pokrzywką, podczas gdy u pacjentów z grupy kontrolnej odsetek zarażonych wynosił 8%. Zastosowanie odpowiednich leków przeciwpasożytniczych powodowało
zanik pokrzywki i związanych z nią objawów (29).
Niektórzy autorzy uważają subtyp ST1 za najbardziej patogenny spośród dotychczas zbadanych (7).
W badaniach własnych wykryto tylko dwa izolaty
z tym subtypem, podczas gdy w populacji olsztyńskiej
stanowił on jedną trzecią wśród 31 zbadanych izolatów (3). Natomiast w badaniach A. Kotłowskiego (10)
ST1 był wykryty w 10,8% izolatów Blastocystis (16 na
147 zbadanych), oprócz tego stwierdzono jego obecność w 2 przypadkach inwazji mieszanych ST1/ST3.
Wykryty w badaniach własnych subtyp ST2 wcześniej był stwierdzany w Polsce w izolatach zebranych
przez A. Kotłowskiego (10), gdzie stanowił 19% wśród
wszystkich zbadanych oraz w populacji olsztyńskiej
(3). Zarażenia Blastocystis hominis s. l. ST2 związane
są głównie z przypadkami bezobjawowymi (10, 30),
niemniej jednak są też doniesienia o objawach skórnych
związanych z występowaniem tego subtypu u pacjentów
(10, 31).
Znaczącym czynnikiem ryzyka nabycia blastocystozy jest bliski kontakt ze zwierzętami (32–35). W badaniach własnych u pacjentów wykryto Blastocystis ST6
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Data from the literature indicate that
immunocompromised people, such as infected with
HIV, patients with cancer and children, are more likely
to develop blastocystosis (37–39). We did not have
information on the function of the immune system in
subjects tested for our work purposes. However, in the
studies conducted in Wroclaw among HIV-positive
patients, the percentage of Blastocystis was higher
(38%) than in HIV-negative patients (29%) (13).
The results of research on human Blastocystis
isolates collected in Warsaw so far demonstrate their
high genetic diversity. In order to determine the possible
pathogenic potential of individual Blastocystis subtypes,
it will be necessary to conduct epidemiological studies
using molecular biology methods.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Trichomonas vaginalis is considered to be the most common non-viral sexually transmitted
infection. Trichomoniasis is not a reportable disease and due to this fact only estimates can be made about its
incidence.
AIM OF THE STUDY. The aim of the study was to determine the prevalence of T. vaginalis in the female
population of north-eastern Poland as well as to conduct an epidemiological analysis on the basis of the data
from the years of 2009 – 2015 derived from the registers of the National Health Fund.
MATERIALS AND METHODS. In this study 300 women aged 19 – 50 were examined. Two vaginal swabs
were taken from each patient. The first swab was used to prepare microscope slides, and stained with Giemsa
stain. The second swab was used for a diagnostic immunochromatographic rapid test (OSOM Trichomonasis
test). Each woman was also asked to complete a questionnaire. Additionally, on the basis of the data from the
National Health Fund, epidemiological analysis was conducted. Statistical analysis was performed with SPSS
Statistics ver. 24 using Fisher test.
RESULTS. T. vaginalis infection was confirmed in two women. The diagnosis of trichomoniasis was confirmed
as a result of T.vaginalis antigen detection with the use of immunochromatographic diagnostic test (OSOM
Trichomonas test). The data from the National Health Fund show that 160 cases of trichomoniasis were reported,
of which women accounted for 135 (84%), and men for 25 (16%). The highest infection rate was found in
women aged 50 – 59 and those over 60 years old.
CONCLUSIONS. Our results show that the prevalence of T. vaginalis infection remains low, the infection occurs
mainly in elderly women. However, one should pay attention to the differences in the detection of T. vaginalis
connected with a particular method used. Conducting screen tests on a larger scale using more advanced tests
would allow a more accurate assessment of the scale of the problem in our country.
Key words: Trichomonas vaginalis, epidemiology, diagnostics
STRESZCZENIE
WSTĘP. Zarażenie rzęsistkiem jest uważane za najczęstsze niewirusowe zarażenie przenoszone drogą płciową.
Rzęsistkowica nie podlega obowiązkowej zgłaszalności, w związku z tym możliwa jest jedynie szacunkowa
ocena liczby zachorowań.
CEL PRACY. Celem niniejszej pracy było określenie występowania zarażenia T. vaginalis wśród populacji kobiet z północno-wschodniej Polski, jak również analiza epidemiologiczna zachorowań na rzęsistkowicę w latach
2009 – 2015 w oparciu o dane pochodzące z rejestrów Narodowego Funduszu Zdrowia.
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MATERIAŁ I METODY. Przebadano 300 kobiet w przedziale wiekowym od 19 –50 roku życia. Od każdej
pacjentki pobrane zostały dwa wymazy z treści pochwy. Pierwszy wymaz posłużył do zrobienia preparatu mikroskopowego barwionego metodą Giemsy. Na podstawie drugiego wymazu przeprowadzony został szybki
immunochromatograficzny test (OSOM Trichomonas test). Każda z kobiet poproszona została o wypełnienie
anonimowego kwestionariusza. Dodatkowo na podstawie danych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) dokonano analizy epidemiologicznej. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu programu IMB SPSS Statistics 24 wykorzystując test Fishera.
WYNIKI. Przeprowadzone badania potwierdziły zarażenie T. vaginalis u dwóch kobiet. Potwierdzenie rzęsistkowicy uzyskano w wyniku wykrycia antygenu rzęsistka z wykorzystaniem immunochromatograficznego testu
diagnostycznego (OSOM Trichomonas test 135+26=161). Na podstawie danych z NFZ odnotowano łącznie 160
przypadków rzęsistkowicy, z czego kobiety stanowiły 135 (84%), a mężczyźni 25 (16%) zarażonych. Najwyższa
liczba przypadków rzęsistkowicy wystąpiła u kobiet w grupie wiekowej 50-59 i powyżej 60 roku życia.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Nasze badania pokazują, że zarażenie T. vaginalis jest na niskim poziomie,
występuje głównie u starszych kobiet. Należy jednak zwrócić uwagę na różnice w wykrywalności T. vaginalis związane z zastosowaną metoda diagnostyczną. Przeprowadzenie badań przesiewowych na szerszą skalę
z wykorzystaniem bardziej zawansowanych testów diagnostycznych pozwoliłoby na dokładniejsze oszacowanie
skali problemu w naszym kraju.
Słowa kluczowe: Trichomonas vaginalis, epidemiologia, diagnostyka
INTRODUCTION

WSTĘP

Trichomonas vaginalis is a cosmopolitan protozoan
causing lower genitourinary tract infections in humans.
Trichomoniasis is considered to be the most common
non-viral sexually transmitted infection. Apart from
causing a local inflammation of lower genitourinary
tract, T. vaginalis may play a role in inducing
a premature delivery, contribute to a low birth weight
in newborns as well as affect fertility (1). Furthermore,
it is a factor which facilitates human immunodeficiency
virus (HIV-1) infection through sexual contact (2,3).
According to the World Health Organisation
(WHO) in the year 2012 there were about 273 million
cases of sexually transmitted infections (STI), of which
trichomoniasis accounted for 101 million cases (4).
In public health care the diagnostics of vaginal
infections mostly relies on the presence subjective and
objective symptoms. In much the same way as it is
with other sexually transmitted diseases the character
of symptoms does not always make it possible to
make a definitive diagnosis. Consequently, there is
a need to implement appropriate diagnostic methods
(5). A short time necessary to obtain the results and
low cost make the diagnostics rely mostly on direct
stained slides. There are varied estimates concerning
the sensitivity of these methods made by a number
of authors, ranging widely from 50% to 70% (6).
When trichomoniasis is suspected, and the above
methods gave negative results, more specific tests
are used which are considered the gold standard in
diagnostics, basing on in vitro cultures, PCR reaction
or immunochromatographic detection (7).
Due to lack of epidemiological data on the
prevalence of Trichomonas vaginalis worldwide and in

Trichomonas vaginalis jest kosmopolitycznym
pierwotniakiem wywołującym zarażenie dolnych dróg
moczowo-płciowych człowieka. Zarażenie rzęsistkiem
jest uważane za najczęstsze niewirusowe zarażenie
przenoszone drogą płciową. Poza spowodowaniem
miejscowego stanu zapalnego dolnych odcinków dróg
moczowo-płciowych T. vaginalis może odgrywać rolę
w indukowaniu przedwczesnego porodu, być przyczyną
niskiej masy urodzeniowej noworodków, jak również
wpływać na bezpłodność (1). Ponadto ułatwia zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV-I)
drogą kontaktu seksualnego (2,3).
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
w roku 2012 odnotowano około 273 mliliony zachorowań
na choroby przenoszonych drogą płciową (STI) z czego
101 milionów przypadków dotyczyło rzęsistkowicy (4).
W publicznej służbie zdrowia diagnostyka infekcji
pochwy w dużej mierze opiera się na obecności objawów podmiotowych i przedmiotowych. Podobnie
jak w przypadku innych chorób przenoszonych drogą
płciową objawy nie zawsze pozwalają na postawienie
jednoznacznej diagnozy. W związku z tym wymagane
jest wdrożenie odpowiednich metod diagnostycznych
(5). Ze względu na szybkość uzyskania wyniku i niski koszt, najczęściej diagnostyka T. vaginalis opiera
się głównie na wykonaniu preparatów bezpośrednich
i barwionych. Czułość tych metod jest szacowana różnie, przez różnych autorów w szerokich granicach od
50% do 70% (6). Gdy istnieje podejrzenie w kierunku
rzęsistkowicy, a powyższe metody dały wynik ujemny, stosuje się testy bardziej specyficzne, bazujące na
hodowlach in vitro uważane za złoty standard w diagnostyce, reakcji PCR czy detekcji immunochromatograficznej (7).
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Poland there is a need to bring the state of knowledge
in this respect up to date.
The aim of the study was to determine the
prevalence of T. vaginalis in the female population
of Olsztyn, as well as an epidemiological analysis of
trichomoniasis incidence in Warmińsko-Mazurskie
Voivodeship in the years of 2009 – 2015 on the basis
of the data derived from the registers of the National
Health Fund.
MATERIALS AND METODS
From October 2014 to April 2015, 300 women aged
19 – 50 presenting to two gynecology and obstetrics
outpatient clinics located in the city of Olsztyn were
examined. The women presented with symptoms such
as: vaginal discharge, itching, dysuria, pain in the lower
abdomen; some were asymptomatic. Moreover, each
of the women was asked to complete an anonymous
questionnaire which contained questions on age,
education, place of living, the use of contraceptives,
sexual contacts, chronic diseases as well as their
knowledge on Trichomonas vaginalis.
Two vaginal swabs were taken from each patient.
The first swab was used to prepare microscope slides,
which were subject to standard Giemsa stain, having
been previously preserved in 70% methyl alcohol.
The specimens were watched using a microscope
with 1000x power magnification in order to detect
pear-shaped trophozoites. On the basis of the second
swab a diagnostic rapid immunochromatographic
strip test was performed aimed at the detection of the
Trichomonas antigen (OSOM Trichomonas test).
The test was conducted in accordance with the
manufacturer’s recommendations. The appearance of
a clearly visible blue line together with a red control
line indicates a positive result of the test.
Furthermore, on the basis of the data from the
Warmińsko-Mazurskie Regional Branch of the
National Health Fund, an analysis was conducted of the
prevalence of T.vaginalis in the Warmińsko-Mazurskie
Voivodeship over the years 2009 – 2015.
Statistical analysis was conducted with IMB SPSS
Statistics 24 program. Fisher test was used to analyze
the link between the age and the sex of the infected
individuals in order determine the significance of
differences between frequencies. The significance
level of p=0.05 was adopted for the analysis.
The studies received the approval of Bioethics
Committee of University of Warmia and Mazury in
Olsztyn (decision No. 35/2014). All the patients gave
written informed consent for the collection of the
material for tests.
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Ze względu na braki danych epidemiologicznych
o rozprzestrzenieniu zarażenia rzęsistkiem pochwowym na świecie, jak i w naszym kraju, istnieje potrzeba uzupełnienia wiedzy w tym zakresie.
Celem niniejszej pracy było określenie występowania T. vaginalis wśród kobiet populacji olsztyńskiej, jak
również ocena epidemiologiczna występowania zachorowań na rzęsistkowicę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2009–2015 przy wykorzystaniu danych pochodzących z rejestrów Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
MATERIAŁ I METODY
W okresie od października 2014 do kwietnia 2015
roku przebadano 300 kobiet w przedziale wiekowym od
19–50 roku życia zgłaszających się do dwóch Poradni Ginekologiczno-Położniczych na terenie miasta Olsztyna.
Kobiety zgłaszały się z dolegliwościami i objawami takimi
jak: upławy, świąd, ból przy oddawaniu moczu, ból w podbrzuszu; część z nich nie zgłaszała żadnych dolegliwości.
Ponadto każda z kobiet poproszona została o wypełnienie
anonimowego kwestionariusza, który zawierał pytania odnośnie wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, stosowania antykoncepcji, kontaktów seksualnych, chorób
przewlekłych oraz wiedzy na temat rzęsistka.
Od każdej pacjentki pobrane zostały dwa wymazy
z treści pochwy. Pierwszy wymaz posłużył do zrobienia
preparatów mikroskopowych, które zostały barwione
metodą Giemsy po uprzednim utrwaleniu w 70% alkoholu metylowym. Preparaty oglądano pod mikroskopem
przy powiększeniu 1000x w celu wykrycia gruszkowatego kształtu trofozoitów. Na podstawie drugiego wymazu
przeprowadzony został szybki, immunochromatograficzny paskowy test diagnostyczny, wykrywający antygen
rzęsistka pochwowego (OSOM Trichomonas test). Test
został przeprowadzony zgodnie z instrukcją producenta.
Pojawienie się widocznej niebieskiej linii wraz z czerwoną linią kontrolną wskazuje na dodatni wynik testu.
Ponadto na podstawie analizy danych z warmińsko-mazurskiego oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia (NFZ) dokonano oceny częstości występowania T. vaginalis na obszarze całego województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od 2009 –2015 roku.
Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu
programu IMB SPSS Statistics 24. Do analizy związku między wiekiem a płcią chorych w celu weryfikacji
istotności różnic między frekwencjami wykorzystano
test Fishera. W analizie przyjęto poziom istotności
0,05.
Badania zostały zatwierdzone przez lokalną komisję bioetyczną działającą przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (decyzja No. 35/2014)
Wszystkie pacjentki wyraziły pisemną zgodę na pobranie materiału do badań.
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RESULTS

WYNIKI

Out of the 300 patients examined, the biggest group
were women aged 19–24 (123 women), followed by
those aged 40–50 (71 women),25-29 (59 women), 35-39
(29 women) and 30-34 (18 women). Women from urban
areas accounted for 71%, and from rural areas for 29%
of those examined. Out of the 300 women examined as
many as 201 reported symptoms such as vaginal itching,
discharge, unpleasant vaginal smell; the remaining
women did not report any symptoms. During sexual
contacts 81 out of 300 women always used condoms,
81 used them very rarely, and 138 did not use them at
all. 52% patients had knowledge about trichomoniasis.
The results of the tests confirmed T. vaginalis
infection in 2 women, which accounts for 0.67 % of the
women examined. In both cases the women presented
with symptoms such as itching, vaginal discharge,
unpleasant vaginal smell. The diagnosis of trichomoniasis
was confirmed as a result of T. vaginalis antigen detection
with the use of immunochromatographic diagnostic test
(OSOM Trichomonas test). In both cases microscopic
tests gave a negative result.
According to National Health Fund data in the years
2009–2015 there were 160 cases of trichomoniasis
reported in Warmińsko- Mazurskie Voivodeship, with
women accounting for 135 (84%), and men for 25 cases
(16%). The incidence rate for the voivodeship ranged
from 0.68 to 2.41. There was a higher incidence rate
found in urban areas. In 2013 there was a significant
rise in the incidence rate for the voivodeship by 1.72,
when compared to 2012 (Fig. I).
The highest number of trichomoniasis was found in
women aged 50-59 and those over 60 years old: 53 and
33 cases respectively. In men the highest number of
cases was reported in men aged 40–49 (Table I). Fisher
test did not show the correlation between the sex and
age of the infected individuals. This is indicated by p
> 0.05 (Table I).

Z rachunku wynika, że 298 przebadanych pacjentek najliczniejszą grupę stanowiły kobiety w przedziale
19–24 lat (123 kobiety) następnie w kolejności: 40–50
lat (71kobiet), 25–29 lat (59 kobiet), 35 –39 lat (29 kobiet) i 30 –34 (16 kobiet). Kobiety z terenów miejskich
stanowiły 71%, a z terenów wiejskich 29% badanych.
Na 300 przebadanych kobiet 201 zgłaszało takie objawy jak: świąd pochwy, upławy, nieprzyjemny zapach
z pochwy. Pozostałe kobiety nie zgłaszały żadnych objawów. Podczas kontaktów seksualnych na 300 kobiet
81 zawsze używało prezerwatyw, natomiast 81 bardzo
rzadko, a 138 w ogóle. Wiedzę na temat rzęsistkowicy
posiadało 52% pacjentek.
W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono
zarażenie T. vaginalis u dwóch kobiet, co stanowi 0,67%
badanych. W obydwóch przypadkach kobiety zgłaszały objawy i dolegliwości takie jak: świąd, upławy, nieprzyjemny zapach pochwy. Potwierdzenie rzęsistkowicy
uzyskano w wyniku wykrycia antygenu rzęsistka z wykorzystaniem immunochromatograficznego testu diagnostycznego (OSOM Trichomonas test). W obydwu przypadkach badanie mikroskopowe dało wynik ujemny.
Na podstawie danych z NFZ w latach 2009–2015 odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim łącznie 160 przypadków rzęsistkowicy z czego kobiety stanowiły 135 (84,4%), a mężczyźni 25 (16%) zarażonych.
Współczynnik zapadalności dla województwa był w granicach od 0,68 do 2,41. Wyższą zapadalność odnotowano
w środowisku miejskim. W roku 2013 odnotowano zdecydowany wzrost współczynnika zapadalności dla województwa o 1,72 w porównaniu z rokiem 2012 (Ryc. I).
Najwyższa liczba przypadków rzęsistkowicy wystąpiła u kobiet w grupie wiekowej 50-59 i powyżej
60 roku życia odpowiednio 53 i 33 przypadki. Wśród
mężczyzn najwięcej przypadków było w grupie wiekowej 40–49 (Tabela I). Przeprowadzony test Fishera nie
wykazał zależności między płcią i wiekiem chorych.
Świadczy o tym wynik p > 0,05 (Tabela I).

Table I. Distribution of trichomoniasis in the voivodeship in the years 2009-2015 according to the age and sex of the
infected individuals.
Tabela I. Występowanie rzęsistkowicy w województwie w latach 2009-2015 według wieku i płci chorych
Age Group
Male
Female
Fisher Test
N
6
14
20-29
%
24.0%
10.4%
N
2
18
30-39
%
8.0%
13.3%
N
7
17
40-49
%
28.0%
12.6%
p=0.073
N
6
53
50-59
%
24.0%
39.3%
N
4
33
Over 59
%
16.0%
24.4%
N
25
135
Total
%
100.0%
100.0%
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Fig. I. Trichomoniasis incidence rate in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship per 100,000 inhabitants in the years 2009-2015
Ryc. I. Zapadalność na rzęsistkowicę w województwie warmińsko-mazurskim na 100 000 mieszkańców w latach 2009-2015

DISCUSSION

DYSKUSJA

It is difficult to assess the prevalence of
trichomoniasis because this disease has had the status of
a non-reportable disease in many countries, including
Poland. Moreover, in many cases the infection is
asymptomatic. The prevalence also seems to be
underestimated due to the sensitivity of the diagnostic
tests, particularly in the case of the commonly used
wet mount technique.
Despite these limitations WHO has attempted to
assess the global prevalence in the adult population
aged 15 – 49 years. The number of new cases of
trichomoniasis in 2008 was estimated at 276.4 million.
When compared to 2005 (248.5 million of cases)
there was an increase of 11%. In the 2012 studies the
number of cases of trichomoniasis was estimated at
101 million. The part of the world with the highest
number of cases reported is Africa and with the lowest
– Europe (4,8).
In Polish literature there is scarcity of information
regarding the prevalence of this entity. Some of the
biggest studies on the prevalence of Trichomonas
vaginalis were carried out in the years 1955 – 1999
in the area of Łódź. The prevalence reached 26.6% to
78% (9). In the studies on the vaginal ecosystem 3.8%
of pregnant women with no symptoms on the part of
the genitourinary organs were found to be infected
with Trichomonas vaginalis (10). In Podlasie region,
however, there was not a single case of trichomoniasis
detected in the group of 272 women examined (11).
A low prevalence was also reported in other
European countries including Italy (3.86%), Great
Britain (0.3%) or Iceland (0%) (12,13,14).
One of the factors affecting the determination of
the T.vaginalis prevalence rate in a given population

Rzeczywista liczba zachorowań na rzęsistkowicę
jest trudne do oszacowania, ponieważ jak do tej pory
choroba ta nie podlega obowiązkowi raportowania
w wielu krajach, w tym w Polsce. Ponadto wiele zarażeń przebiega bezobjawowo. Częstość występowania
wydaje się być również niedoszacowana ze względu
na czułość zastosowanych testów, w szczególności
gdy diagnostyka opiera się na wykonaniu preparatu
bezpośredniego.
Pomimo tych ograniczeń WHO poczyniło starania
w celu globalnego oszacowania prewalencji wśród dorosłych w wieku 15-49 lat. Liczba nowych przypadków rzęsistkowicy w roku 2008 została oszacowana na
276,4 milionów przypadków. W porównaniu z rokiem
2005 (248,5 milionów) nastąpił 11% wzrost liczby
przypadków (8). Natomiast w badaniach z roku 2012
liczba przypadków rzęsistkowicy została oszacowana na 101 milionów. Regionem świata, gdzie notuje
się największą liczbę przypadków, jest Afryka, a najmniejszą Europa (4).
W polskiej literaturze jest niewiele informacji dotyczących częstości występowania tej jednostki chorobowej. Jedno z większych polskich badań nad częstością występowania Trichomonas vaginalis było prowadzone w latach 1955-1999 w środowisku łódzkim.
Częstość zarażenia była w granicach od 26,6% do 78%
(9). Natomiast w badaniach nad ekosystemem pochwy
u 3,8% ciężarnych kobiet, bez żadnych dolegliwości
ze strony narządów moczowo-płciowych, wykryto zarażenie rzęsistkiem (10). Z kolei na Podlasiu w grupie 272 przebadanych kobiet nie wykryto ani jednego
przypadku rzęsistkowicy (11).
W naszych badaniach również wykazano stosunkowo niską częstość występowania zarażeń T. vagina551
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is a choice of diagnostic methods. Each diagnostic
method has limitations in its application. The choice
of the methods depends, among others, on the material
collected for the tests, the population studied, the
laboratory potential and financial resources.
In our studies two diagnostic tests were
conducted: Giemsa stain as well as diagnostic
immunochromatographic test OSOM Trichomonas
Rapid Test (Genzyme Diagnostics; Cambridge, MA).
Due to the fact that trichomoniasis was detected in two
women only, it is difficult to say unequivocally which
test yielded better detection results. In both cases
a positive result was obtained using OSOM test.
However, data found in the literature suggested
a high sensitivity of this test ranging from 82 to
95% and specificity of 97 – 100%, as compared to
a sensitivity of 36% to 75% and specificity of 100%
of the microscopic test. This set was validated for the
diagnostics by the Food and Drug Administration.
Despite that, the gold diagnostic standard is Diamond’s
medium or its modification with a sensitivity of 75 –
96% and specificity reaching 100%. One of the latest
methods used to detect trichomoniasis are those based
on the amplification and detection of the genetic
material. The sensitivity of these methods reaches from
76 to 100% and specificity 95 – 100% (15, 16, 17).
Fisher test did not reveal a correlation of the age
and sex of the infected individuals (p > 0.05). However,
on the basis of the data from the National Health Fund
it may be seen that the highest number of cases of
trichomoniasis occurred in the group of women aged
50 – 59 and those over 60 years old. In men the biggest
number of cases were observed in the age groups of
20 – 29; 40 – 49; 50 – 59. Unlike other sexually transmitted
diseases, including Clamydia trachomatis and Neisseria
gonorrheae, Trichomonas vaginalis shows a higher
prevalence in older men and women (18).
In our region there were far more cases reported in
women (84%) than in men (16%). The differences in the
prevalence of trichomoniasis between the sexes are, among
others, due to the anatomical features of the urethra in
men, which is characterized by lack of nutrients, with the
protozoon washed down by the urine flow, as compared
against vaginal environment in women (19). Another factor
contributing to the disease being found in women rather
than men is an indirect and direct influence of the female
sex hormones. In the reproductive age, the presence of
iron and female sex hormones may promote an infection.
The presence of iron in menstrual blood may contribute
to a higher prevalence of trichomoniasis in women, while
the lack of estrogens and iron in men does not render them
long-term reservoirs of T. vaginalis (20). Additionally,
in men the environment rich in zinc does not favour the
development of trichomoniasis (21). Also menopausal
hormonal replacement therapy may be conducive to the
occurrence of T. vaginalis in older women (22).
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lis w badanej populacji. Niskie występowanie odnotowano również w innych krajach europejskich, między
innymi we Włoszech 3,86%, Wielkiej Brytanii 0,3%,
Islandii 0% (12, 13, 14).
Jednym z czynników wpływających na określenie
częstości występowania rzęsistka w danej populacji
jest wybór metod diagnostycznych. Każda z metod
diagnostycznych ma ograniczenia w swoim stosowaniu. Wybór metody jest uzależniony między innymi
od materiału pobranego do badań, badanej populacji,
możliwości laboratorium oraz nakładów finansowych.
W naszych badaniach wykonano dwa testy diagnostyczne: barwienie Giemsy oraz immunochromatograficzny test diagnostyczny OSOM Trichomonas
Rapid Test (Genzyme Diagnostics; Cambridge, MA).
Ze względu na wykrycie rzęsistkowicy tylko u dwóch
kobiet trudno jednoznacznie stwierdzić, który test dał
lepsze wyniki wykrywania. W obu przypadkach wynik
pozytywny otrzymano po zastosowania OSOM test.
Jednakże dane literaturowe wykazały wysoką czułość tego testu w granicach od 82- 95% i specyficzność
od 97-100%, w porównaniu z badaniem mikroskopowym z czułością od 36% do 75% i specyficznością do
100%. Zestaw ten został zatwierdzony do diagnostyki
przez Food and Drug Administration. Pomimo to złotym standardem diagnostycznym pozostają hodowle
na podłożu Diamonda lub jego modyfikacje z czułością od 75-96% i specyficznością do 100%. Wśród najnowszych metod służących do wykrywania rzęsistkowicy są metody oparte na amplifikacji i wykrywaniu
materiału genetycznego. Czułość tych metod to 76 do
100% a swoistość 95-100% (15, 16, 17).
Wynik przeprowadzonego testu Fishera nie wykazał zależności między płcią i wiekiem chorych
p > 0,05. Jednak na podstawie danych z NFZ najwyższa liczba przypadków rzęsistkowicy wystąpiła u kobiet w grupie wiekowej 50-59 i powyżej 60 roku życia.
Wśród mężczyzn najwięcej przypadków było w grupie wiekowej 20-29; 40-49; 50-59 lat. W przeciwieństwie do innych chorób przenoszonych droga płciową, w tym C. trachomatis i Neisseria gonorrhoeae,
Trichomonas vaginalis występuje z wyższą częstością
wśród starszych mężczyzn i kobiet (18).
W naszym regionie zdecydowanie więcej przypadków odnotowano u kobiet (84%) niż u mężczyzn (16%).
Różnice w występowaniu rzęsistkowicy pomiędzy
płciami wynikają między innymi z fizjologicznej budowy cewki moczowej mężczyzn w porównaniu ze środowiskiem pochwy kobiet – brak substancji odżywczych,
spłukiwanie pierwotniaka przez strumień moczu (19).
Innym czynnikiem warunkującym wystąpienie choroby
częściej u kobiet jest pośredni i bezpośredni wpływ żeńskich hormonów płciowych. W wieku reprodukcyjnym,
dostępność żelaza i estrogenów może ułatwić przewlekłe zarażenia wśród kobiet. Również dostępność żelaza
w żeńskich narządach płciowych z powodu krwawienia
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In our population the prevalence of trichomoniasis
is on a relatively low level. However, one should
pay attention to the differences in the detection of T.
vaginalis connected with a particular method used .
Conducting screen tests on a larger scale using more
advanced tests would allow a more accurate assessment
of the scale of the problem in our country.

miesiączkowego może przyczyniać się do częstości występowania zarażenia wśród kobiet. U mężczyzn brak
estrogenów i żelaza w narządach płciowych sprawia
że nie stanowią oni długookresowych rezerwuarów T.
vaginalis (20). Ponadto u mężczyzn środowisko bogate w cynk nie sprzyja w rozwojowi rzęsistkowicy
(21). Również menopauzalna terapia hormonalna może
wpływać na występowanie rzęsistkowicy wśród kobiet
starszych (22).
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Thyroid dysfunctions (TDs) are associated with pegylated interferon and ribavirin
(PegIFN-α/RBV) therapy in patients with chronic hepatitis C (CHC) and are considered as possible extrahepatic
manifestation of HCV infection.
OBJECTIVES: This study aimed to assess the long-term outcomes of TDs in patients with CHC treated with
PegIFN-α/RBV.
METHODS: A total of 1,047 treatment-naïve patients with CHC were treated with PegIFN-α/RBV. TSH and
FT4 were assessed at baseline, every 3 months during therapy and 6, 12 and 24 months after the end of therapy.
Analysis was performed for two groups of patients depending on the absence (group A, n=77) or presence (group
B, n=39) of TDs at baseline.
RESULTS: At baseline, TDs’ prevalence was 3.7%; 53.8% hypothyroidism, 38.5% goiters, and 7.7%
hyperthyroidism. 77 (7.4%) out of 1,008 euthyroid patients developed TDs; 45.5% hypothyroidism, 33.8%
hyperthyroidism, 19.5% destructive thyroiditis, and 1.3% goiters. TDs’ remission (TDR) was achieved in 59/116
(50.9%) of treated patients; 64.9% in group A and 23.1% in group B (p<0.001). Hyperthyroidism as compared
to hypothyroidism increases the odds of TDR (OR=4.87 (1.65-14.35), p=0.004), whereas preexisting TDs and
higher baseline viral load tend to decrease the probability of TDR (OR=0.21 (0.07-0.58), p=0.003 and OR=0.4
(0.22-0.73), p=0.003, respectively).
CONCLUSIONS: The prevalence of TDs was low but over one-third of patients in whom TDs developed
under PegIFN-α/RBV therapy did not recover. In one-fourth of patients with preexisting TDs remissions were
observed. Treatment with PegIFN-α in the past must be taken into account as a potential cause of TDs.
Key words: pegylated interferon alpha, chronic hepatitis C, thyroid dysfunction
STRESZCZENIE
WSTĘP: U pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C (CHC) zaburzenia funkcji tarczycy (TDs) są
powikłaniem terapii pegylowanym interferonem i rybawiryną (PegIFN-α/RBV) lub uważane za możliwą manifestację poza wątrobową zakażenia HCV.
CEL: Badanie miało na celu długoterminową obserwację TDs u pacjentów z CHC leczonych PegIFN-α/RBV.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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METODY: 1047 pacjentów dotychczas nieleczonych z CHC leczono PegIFN-α/RBV. TSH i FT4 oceniano na
początku badania, co 3 miesiące podczas terapii oraz 6, 12 i 24 miesiące po jej zakończeniu. Analizę przeprowadzono dla dwóch grup pacjentów w zależności od nieobecności (grupa A, n = 77) lub obecności (grupa B, n
= 39) TDs na początku terapii.
WYNIKI: Przed rozpoczęciem leczenia częstość występowania TDs wynosiła 3,7%; 53,8% stanowiła niedoczynność, 38,5% wole i 7,7% nadczynność tarczycy. U 77 (7,4%) spośród 1008 pacjentów z eutyreozą pojawiły się TDs; 45,5% niedoczynność, 33,8% nadczynność tarczycy, 19,5% destrukcyjne zapalenie tarczycy
i 1,3% wole. Remisję TDs (TDR) uzyskano u 59/116 (50,9%) leczonych pacjentów; 64,9% w grupie A i 23,1%
w grupie B (p<0,001). Nadczynność w porównaniu z niedoczynnością tarczycy zwiększała prawdopodobieństwo wystąpienia TDR (OR=4,87 (1,65-14,35), p=0,004), podczas gdy TDs występujące przed rozpoczęciem
terapii i wyższa wyjściowa wiremia zmniejszały prawdopodobieństwo uzyskania TDR (OR=0,21 (0,07-0,58)
p=0,003 i OR=0,4 (0,22-0,73), p=0,003).
WNIOSKI: Częstość występowania TDs była niska, ale u ponad jednej trzeciej pacjentów, u których TDs rozwinęły się podczas terapii PegIFN-α/RBV, nie ustąpiły po jej zakończeniu. U jednej czwartej pacjentów z TDs
występującymi przed rozpoczęciem terapii obserwowano ich remisję. Leczenie PegIFN-α w przeszłości należy
wziąć pod uwagę jako potencjalną przyczynę TDs.
Słowa kluczowe: pegylowany interferon alfa, przewlekłe zapalenie wątroby typu C, zaburzenia funkcji tarczycy
INTRODUCTION

WPROWADZENIE

Hepatitis C virus (HCV) infection is one of the
main causes of chronic liver disease worldwide. The
global viraemic HCV infections were estimated at 1.1%
(0.9 - 1.4%), corresponding to 80 (64 - 103) million
infections (1). In Europe, therapy with pegylated
interferon alpha and ribavirin (PegIFN-α/RBV) had
been the standard of care in chronic hepatitis C (CHC)
until early 2011, when the first direct-acting antivirals
(DAAs), telaprevir and boceprevir, were approved for
the treatment of HCV genotype 1 (HCV-1) infections
(2). These DAAs were used in conjunction with
PegIFN-α/RBV. Nowadays, according to the most
recent guidelines for HCV infection treatment, only
IFN-free regimens based on DAAs are recommended
(3,4).
Therapy with interferon-α (IFN-α) causes various
side effects. Some of them, such as fever, muscle and
joint pain, or hematological disorders, occur in the
initial period of therapy. Other side effects such as
mood disorders, hair or weight loss, take place later.
The relationship between the cytokine and thyroid
dysfunctions (TDs) was described for the first time in
1985 in patients treated for neoplasms, i.e. breast cancer
(5). On the other hand, TDs are considered as possible
extrahepatic manifestation of HCV infection. Studies
have found an association between CHC and TDs (6).
Data on the reversibility of TDs are contradictory.

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C
(HCV) uznawane jest za jedną z głównych przyczyn
przewlekłej choroby wątroby na całym świecie. Jego
globalne rozpowszechnienie szacowane jest na 1,1%
(0,9-1,4%), co odpowiada 80 (64 - 103) mln zakażeń
(1). W Europie terapia pegylowanym interferonem alfa
i rybawiryną (PegIFN-α/RBV) stanowiła standard terapeutyczny do początku 2011 r., kiedy do leczenia zakażeń genotypem 1 HCV (HCV-1) zatwierdzono pierwsze leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym
(DAAs); telaprevir i boceprevir (2). Były one nadal
stosowane w połączeniu z PegIFN-α/RBV. Najnowsze
wytyczne dotyczące leczenia zakażeń HCV zalecają
stosowanie terapii opartych wyłącznie na DAAs (3,4).
Terapia interferonem-α (IFN-α) powoduje różne
efekty uboczne. Niektóre z nich, takie jak gorączka, bóle
mięśni i stawów lub zaburzenia hematologiczne, występują w początkowym okresie leczenia. Inne działania
niepożądane, jak zaburzenia nastroju, utrata włosów lub
masy ciała, pojawiają się później. Związek pomiędzy tą
cytokiną a zaburzeniami czynności tarczycy (TDs) opisano po raz pierwszy w 1985 roku u pacjentów leczonych z powodu nowotworów, np.: raka piersi (5). TDs
uważane są również za pozawątrobowe objawy zakażenia HCV. Badania wykazały związek pomiędzy HCV
i TDs (6). Dane o odwracalności zaburzeń czynności
tarczycy są jednak sprzeczne.

OBJECTIVES

CEL

The main aim of this study was to assess the longterm outcomes of TDs in patients with CHC treated
with PegIFN-α/RBV.

Celem badania była ocena odległych następstw terapii PegIFN-α/RBV w kontekście przetrwania zaburzeń czynności tarczycy.
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MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

Patients: A total of 1,047 treatment-naïve patients
with confirmed chronic HCV infection were treated
with PegIFN-α/RBV at the Department of Infectious
Diseases and Hepatology between 1 January 2005
and 31 December 2012, and enrolled in this analysis.
Chronic HCV infection was defined as detectable
HCV RNA in serum together with positive antiHCV antibodies present for more than 6 months, and
histological features for CHC in liver biopsy performed
within maximum two years before the start of therapy.
Individuals with other hepatic diseases (e.g., active
HBV infection, Wilson’s disease, alcoholic liver
disease, autoimmune hepatitis, drug-induced hepatitis),
HIV coinfection and known absolute contraindications
to PegIFN-α/RBV, were excluded. Patients received
PegIFN-α2a (Pegasys®, Roche, Grenzach-Wyhlen,
Germany) 180µg once weekly subcutaneously and
ribavirin (Copegus®, Roche, Grenzach-Wyhlen,
Germany) twice daily orally, adjusted to patients’ weight
(1000mg for <75kg, 1200mg for >75kg). PegIFN-α2b
(PegIntron®, MSD, Herdfordshire, GB) was injected
subcutaneously at a dose of 1.5µg/kg body weight once
a week and ribavirin (Rebetol®, MSD, Herdfordshire,
GB) was given orally twice daily at a dose adjusted
to patients’ weight (800mg for <65kg, 1000mg for
65-85kg, 1200mg for >85kg). PegIFN-α and RBV
types were prescribed at the discretion of the doctor as
patients were treated in routine practice. The treatment
duration was dependent on HCV genotype and type of
response during therapy. Sustained virologic response
(SVR24) was defined as undetectable HCV RNA in
serum 6 months after the completion of treatment.
Non-SVR was recognized in all other cases. Futility
rules were defined in compliance with the guidelines
valid in a given treatment period (7,8).
Monitoring of TDs: A medical history was taken,
and a physical examination and thyroid function
tests (thyroid-stimulating hormone (TSH) and free
thyroxine 4 (FT4)) were performed in all patients at
the beginning of therapy, then every 3 months during
treatment. If abnormal TSH levels and/or clinical signs
suggestive of TDs were found, measurements of TSH
and FT4 were assessed every 4 - 8 weeks. Patients with
TDs were concurrently seen by an endocrinologist
who monitored them, started treatment if needed and
continued it until they reached the euthyroid state.
Thyroid ultrasound was performed to detect goiters.
The TSH and FT4 levels measured 6, 12, and 24
months after the end of therapy served to assess longterm outcomes of TDs. Persistent TDs were recognized
if they lasted two years after the completion of therapy
and the patients still needed specialist supportive
treatment. The diagnosis was preceded by an attempt to

Pacjenci: Ogółem 1047 pacjentów dotychczas
nieleczonych, z potwierdzonym przewlekłym zakażeniem HCV było leczonych PegIFN-α/RBV w Klinice
Chorób Zakaźnych i Hepatologii od 1 stycznia 2005
a 31 grudnia 2012 roku i włączonych do analizy. Przewlekłe zakażenie HCV definiowano jako wykrywalny
poziom HCV RNA w surowicy i obecność przeciwciał
anty-HCV od co najmniej 6 miesięcy oraz stwierdzenie zmian histologicznych, typowych dla przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C w biopsji
wątroby, wykonanej w ciągu dwóch lat poprzedzających rozpoczęcie terapii. Pacjenci z innymi chorobami
wątroby (m.in. aktywnym zakażeniem HBV, chorobą
Wilsona, alkoholową chorobą wątroby, autoimmunizacyjnym zapaleniem wątroby, polekowym uszkodzeniem wątroby), koinfekcją HIV i bezwzględnymi
przeciwwskazaniami do stosowania PegIFN-α/RBV
zostali wykluczeni z analizy.
Pacjenci otrzymywali PegIFN-α2a (Pegasys®, Roche, Grenzach-Wyhlen, Germany) w dawce 180µg
raz w tygodniu podskórnie i RBV (Copegus®, Roche,
Grenzach-Wyhlen, Germany) doustnie dwa razy dziennie w dawce uzależnionej od ich masy ciała (1000 mg
dla <75 kg, 1200 mg dla >75 kg). PegIFN-α2b (PegIntron®, MSD, Herdfordshire, GB) był podawany
w iniekcjach podskórnych w dawce 1,5µg/kg masy
ciała raz w tygodniu wraz z RBV (Rebetol®, MSD,
Herdfordshire, GB) przyjmowaną doustnie dwa razy
na dobę w dawce dostosowanej do masy ciała (800 mg
dla <65 kg, 1000 mg dla 65-85 kg, 1200 mg dla >85
kg). Rodzaj PegIFN-α i RBV był ustalany przez lekarza prowadzącego terapię. Czas trwania leczenia był
uzależniony od genotypu HCV i typu odpowiedzi wirusologicznej uzyskanej w czasie jego trwania. Trwałą
odpowiedź wirusologiczną (SVR24) definiowano jako
niewykrywalne HCV RNA w surowicy 6 miesięcy po
zakończeniu terapii. Brak SVR24 był rozpoznawany
we wszystkich pozostałych przypadkach. Zasady przerwania terapii zostały określone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danym okresie leczenia (7,8).
Monitorowanie zaburzeń czynności tarczycy:
Badanie podmiotowe, przedmiotowe i testy funkcji
tarczycy (poziom hormonu tyreotropowego (TSH)
i wolnej tyroksyny (FT4)) przeprowadzono u wszystkich pacjentów na początku leczenia, a następnie co 3
miesiące podczas terapii. Jeżeli stwierdzano nieprawidłowe wartości TSH i/lub objawy kliniczne sugerujące
TDs oceniano TSH i FT4 co 4 – 8 tygodni. Pacjenci
z rozpoznanymi TDs byli objęci opieką endokrynologa
aż do uzyskania eutyreozy. Badanie ultrasonograficzne tarczycy wykonywano w celu wykrycia wola. Pomiary TSH i FT4 dokonywane 6, 12 i 24 miesiące po
zakończeniu terapii służyły ocenie przetrwania TDs.
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finish specialist treatment. The analysis was performed
for two groups of patients depending on the absence
(group A) or presence (group B) of TDs before the
beginning of PegIFN-α/RBV therapy. We analyzed
remission/persistence of TDs for both groups.
Definition used to diagnose TDs: Overt
hypothyroidism (HT) or hyperthyroidism (H) was
recognized in patients with clinical symptoms of TDs
if TSH was >5.0µIU/ml and FT4 <0.69ng/ml or TSH
<0.25µIU/ml and FT4 >1.55ng/ml, respectively. They
needed specialist supportive treatment. The subclinical
form of hypothyroidism (sHT) or hyperthyroidism
(SH) was diagnosed in patients with no evident or mild
clinical manifestation of TDs if TSH was >5.0µIU/ml
or <0.25µIU/ml respectively, and FT4 remained within
the normal range. Those patients did not need specialist
supportive treatment. Destructive thyroiditis (DT) was
diagnosed when sudden hyperthyroidism occurred (first
phase), then after several days/weeks hypothyroidism
developed (second phase). During the following weeks
and months, the thyroid gland resumed its normal
function or hypothyroidism remained (third phase).
Methods: Serum TSH concentration was
estimated using the enzyme linked fluorescent assay
– ELFA; Vidas® TSH bioMérieux SA, Lyon, France.
The VIDAS TSH test kit covered the measurement
range from 0.05 to 60µIU/ml with the reference range
being 0.25 – 5.0µIU/ml. To measure the concentration
of FT4, an enzyme immunoassay ELFA (Vidas®FT4
bioMérieux SA, Lyon, France) was used. The
measurement range of the VIDAS FT4 assay was
1 – 100pmol/l with the reference range being 10.6 –
19.4pmol/l (0.69 – 1.55ng/ml).
Ethical aspects: This study was retrospective,
conducted with respect to the principles of the
Declaration of Helsinki and was approved by the
local Ethics Committee (KB/685/2016). The analysis
of medical records of patients was used to collect the
study data. All patient data were de-identified.
Statistical analysis: The summary statistics
are presented as a median with range. Categorical
variables are presented as frequencies. Differences
between continuous variables were analysed by the
Wilcoxon test. Differences for categorical variables
were tested using the chi-square or Fisher exact test for
independence. The Logistic Regression Analysis was
used to find independent predictors for remission of
TDs. Variables significant at the 0.2 significance level
in the univariable models were considered for inclusion
in the multivariable model. The backward elimination
feature selection procedure was applied for the selection
of the most significant subset of predictor variables. The
results were considered as statistically significant when
P-value was lower than 0.05. The statistical analysis was
performed with the use of the R-software, version 3.0.3.
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Zaburzenia czynności tarczycy uznawano za przetrwałe, gdy utrzymywały się dwa lata po zakończeniu terapii PegIFN-α/RBV i pacjent nadal wymagał specjalistycznego leczenia wspomagającego. Analizę przeprowadzono dla dwóch grup pacjentów w zależności od
nieobecności (grupa A, n = 77) lub obecności (grupa
B, n = 39) TDs na początku terapii PegIFN-α/RBV.
Analizowano remisję/przetrwanie TDs w obu grupach.
Kryteria rozpoznania TDs: Niedoczynność (HT)
lub nadczynność (H) tarczycy rozpoznawano u pacjentów z klinicznymi objawami zaburzeń funkcji tarczycy, gdy odpowiednio poziom TSH wynosił >5,0 µIU/
ml i FT4 <0,69 ng/ml lub TSH <0,25 µIU/ml i FT4
>1,55 ng/ml. Chorzy wymagali specjalistycznego leczenia.
Subkliniczną postać hipo - (sHT) lub hipertyreozy
(SH) rozpoznawano u pacjentów bez ewidentnej lub
z łagodną kliniczną manifestacją TDs, gdy poziom
TSH wynosił odpowiednio >5,0 µIU/ml lub <0,25
µIU/ml, a wartości FT4 pozostawały w granicach normy. Badani nie wymagali specjalistycznego leczenia.
Destrukcyjne zapalenie tarczycy (DT) diagnozowano u chorych z nagłym początkiem TDs pod postacią
nadczynności tarczycy (faza pierwsza), która po kilku dniach/tygodniach przechodziła w niedoczynność
(faza druga). W ciągu następnych tygodni/miesięcy
czynność tarczycy powracała do normy lub utrzymywała się HT (trzecia faza).
Metody: Poziom TSH oznaczano za pomocą jednoetapowego testu enzymoimmunologicznego wykorzystującego metodę kanapkową z końcowym odczytem fluorescencji - ELFA (Vidas® TSH bioMérieux
SA, Lyon, France). Zakres pomiarowy testu VIDAS
TSH wynosił 0,05 – 60 µIU/ml. Za prawidłowe wartości poziomu TSH przyjęto 0,25 – 5,0 µIU/ml. FT4
oznaczano metodą enzymoimmunologiczną, kompetycyjną z końcowym odczytem fluorescencji – ELFA
(Vidas®FT4 bioMérieux SA, Lyon, France). Zakres
pomiarowy testu VIDAS FT4 wynosił 1 – 100 pmol/l.
Za wartości referencyjne uznano 10,6 – 19,4 pmol/l
(0,69 – 1,55 ng/ml).
Aspekty etyczne badania: Analiza miała charakter retrospektywny, prowadzono ją zgodnie z zasadami
Deklaracji Helsińskiej. Badanie zostało zatwierdzone
przez lokalną komisję Bioetyczną (KB/685/2016). Do
zebrania danych posłużyła analiza historii chorób pacjentów. Wszystkie dane pochodzące od chorych zostały pozbawione możliwości identyfikacji personalnej.
Analiza statystyczna: Statystyki podsumowujące dla zmiennych ciągłych zostały przedstawione
jako mediana i zakres, natomiast zmienne nominalne
i skategoryzowane zaprezentowano jako częstości.
Porównanie rozkładów zmiennych typu ciagłego przeprowadzono za pomocą testu Wilcoxona. Sprawdzenie
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RESULTS
Baseline patients’ characteristics: Overall, 1,047
treatment-naïve patients started PegIFN-α/RBV. The
median age of patients was 40 years and women represented
50.3% of the treated individuals. The vast majority (83.9%)
was infected with HCV-1. All patients were treated for > 12
weeks. TDs developed in 77 (7.4%) of the treated patients.
39 individuals (3.7%) started PegIFN-α/RBV with TDs
(Table I). Further analysis involved these 116 patients,
who were divided into two groups. Group A consisted of
77 patients who started PegIFN-α/RBV therapy without
thyroid dysfunctions, and in whom TDs developed during
or after the end of treatment. Group B was comprised of
39 individuals with TDs present before the beginning of
PegIFN-α/RBV therapy. All these patients started their
therapy in euthyroid state. The following differences
between both groups were identified: the patients were
younger in group A than B (37 (18 - 70) vs. 49 (18 - 68),
P=0.033); the baseline viral load was lower in group
A than in group B (4.2x105IU/ml (1.9x103 – 2.2x108) vs.
7.3x105IU/ml (9.0x102–9.9x106), P=0.044). Activity of
liver inflammation >2 was 11.8% and 28.9% in group
A and group B, respectively (P=0.035). The patients’
demographic and clinical characteristics are presented in
Table II.
Incidence and types of TDs. In group A, the most
common recognized TD was HT in 35/77 patients
(45.5%), then H in 26/77 patients (33.8%), DT in 15/77
patients (19.5%) and a goiter in one patient (1.3%).
Only nine individuals (11.7%) did not need treatment
due to the diagnosis of SH (7 patients), DT or a goiter (1
patient each). The vast majority of TDs were recognized
within the first six months of PegIFN-α/RBV therapy
(79.2%). However, TDs were also diagnosed in five
patients (6.5%) at the end of treatment (week 48) and in
four other patients after the completion of therapy.
In group B, the most often recognized preexisting
TD was HT in 21/39 patients (53.8%), then goiters in
15/39 patients (38.5%) and H in three patients (7.7%).
All individuals with HT, and none with a goiter, required
levothyroxine replacement therapy. Two patients with H
needed anti-thyroid drugs (ATDs). As a result of PegIFN-α/
RBV therapy, in 21 patients clinical and/or laboratory
features suggestive of the exacerbation of preexisting
TDs were observed. This concerned 20 patients with HT
and one with H. They required an increased dosage of
their thyroid drugs (levothyroxine or ATDs). Also, in an
additional 11 patients, TDs’ conversion occurred. It took
place most frequently in the first half of therapy (72.8%).
This applied to 10 individuals with a goiter (7 to HT, 2 to
H and one to DT) and one with HT (conversion to H). All
these patients needed treatment. At the end of therapy, 27
HT, 6 H (included one SH), 5 goiters and one DT were
recognized.

Zaburzenia funkcji tarczycy u pacjentów przewlekle zakażonych HCV

zależności między zmiennymi nominalnymi przeprowadzono za pomocą testu niezależności chi-kwadrat
lub dokładnego testu Fishera. W celu wyboru niezależnych czynników predykcyjnych uzyskania remisji
TDs wykorzystano Analizę Regresji Logistycznej.
Zmienne istotne na poziomie 0,2 w modelach z jedną zmienną objaśniającą były uwzględniane w modelach z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Procedura
wstecznej eliminacji zmiennych pozwoliła na identyfikację najistotniejszych predyktorów. Różnice uznawano za statystycznie istotne, gdy p<0,05. Obliczenia
statystyczne przeprowadzono za pomocą pakietu R
version 3.0.3.
WYNIKI
Charakterystyka wyjściowa pacjentów
Ogółem 1047 pacjentów dotychczas nieleczonych
rozpoczęło terapię PegIFN-α/RBV. Średni wiek pacjentów wynosił 40 lat, kobiety stanowiły 50,3% leczonych. Zdecydowana większość (83,9%) była zakażona HCV-1. Wszyscy pacjenci byli leczeni przez co
najmniej 12 tygodni. TDs rozwinęły się u 77 (7,4%)
leczonych. 39 chorych (3,7%) rozpoczynało terapię
PegIFN-α/RBV z TDs (Tabela I). Dalszą analizą objęto 116 pacjentów, których podzielono na dwie grupy.
Grupa A składała się z 77 pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie PegIFN-α/RBV bez dysfunkcji tarczycy,
i u których TDs rozwinęły się w trakcie lub po zakończeniu leczenia. Grupa B składała się z 39 chorych
z TDs obecnymi przed rozpoczęciem terapii PegIFN-α/RBV. U wszystkich pacjentów w momencie inicjowania terapii funkcja tarczycy była w stanie eutyreozy.
Pacjenci w grupie A byli młodsi (37 (18 - 70) vs. 49
(18 - 68), p=0,033), z niższą początkową wartością
wiremii (4,2x105 IU/ml (1,9x103 - 2,2x108) vs. 7,3x105
IU/ml (9,0x102-9,9x106), p=0,044) w porównaniu do
chorych z grupy B. Zapalenie wątroby oceniono na
> 2 w biopsji wątroby odpowiednio u 11,8% i 28,9%
w grupie A, i grupie B (p=0,035). Charakterystykę
demograficzną i kliniczną pacjentów przedstawiono
w Tabeli II.
Częstość występowania i rodzaj TDs
W grupie A najczęściej rozpoznanym TD była HT
u 35/77 pacjentów (45,5%), a następnie H u 26/77
pacjentów (33,8%), DT u 15/77 pacjentów (19,5%)
i wole u jednego pacjenta (1,3%). Tylko dziewięć osób
(11,7%) nie potrzebowało leczenia ze względu na rozpoznanie SH (7 pacjentów), DT lub wola (po jednym
pacjencie). Zdecydowana większość TDs została rozpoznana w ciągu pierwszych sześciu miesięcy terapii
PegIFN-α/RBV (79,2%). Niemniej jednak u 5 chorych
(6,5%) zdiagnozowano je w momencie zakończenia
leczenia (tydzień 48), a u pozostałych czterech po jego
zakończeniu.
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Table I. Incidence of thyroid dysfunction in the entire population treated with pegylated interferon alpha and ribavirin.
Tabela I. Częstość występowania zaburzeń czynności tarczycy w całej populacji leczonych pegylowanym interferonem alfa
i rybawiryną.

Overall

TDs
No

TDs during
PR therapy
(group A)

TDs before
PR therapy
(group B)

N (%)

n (%)

n (%)

n (%)

1047 (100%)

931 (88.9%)

77 (7.4%)

39 (3.7%)

Women

527 (50.3)

444 (84.3)

52 ( 9.9 )

31 (5.9)

Men

520 ( 49.7 )

487 (93.7)

25 ( 4.8 )

Age (in years)

40 (18-80)*

41 (18-80)*

37 (18-70)*

≤40

507 (48.4)

448 (88.4)

44 (8.7)

15 (3)

> 40

540 (51.6)

483 (89.4)

33 (6.1)

24 (4.4)

PegIFN-α2a

576 (55)

521 (90.5)

35 (6.1)

20 (3.5)

PegIFN-α2b

471 (45)

410 (87)

42 (8.9)

19 (4)

1

878 (83.9)

790 (90)

57 (6.5)

31 (3.5)

3

91 (8.7)

79 (86.8)

10 (11)

2 (2.2)

Parameter

p-value
A vs. No

p-value
B vs. No

8 (1.5)

<0.001

<0.001

49 (18-68)*

0.151

0.193

0.154

0.256

0.095

0.623

Gender

Type of PegIFN-α

HCV genotype

4
78 (7.4)
62 (79.5)
10 (12.8)
6 (7.7)
0.037
0.095
TDs, thyroid dysfunctions; PegIFN-α, pegylated interferon alpha; PR, pegylated interferon alpha and ribavirin; *, median (range)

Potential factors associated with remission of TDs.
Overall, TDs’ remission was achieved in 59/116 (50.9%)
patients treated with PegIFN-α/RBV. It was significantly
higher in group A than in group B (64.9% vs. 23.1%,
P<0.001). Table III presents characteristics of the patients
who achieved TDs’ remission and those patients in whom
they persisted. Gender, age, HCV genotype, advanced
fibrosis, baseline ALT activity and PegIFN-α type did
not demonstrate any association with the TDs’ remission,
while lower pretreatment viral load (2.6x105IU/ml
(9.0x102 – 7.0x106) vs. 6.7x105IU/ml (1.1x104 – 2.2x108),
P=0.001) and the type of TDs (H 78.1%, DT 62.5%, HT
38.7% and goiter 0%, P<0.001) were associated with the
remission of TDs. Also the SVR24 achievement (61.2%
vs. 43.3%, P=0.063) seems to be potentially associated
with TDs’ remission. To select a subset of independent
predictors, the Logistic Regression Analysis was applied
(Table IV). H as compared to HT increases the odds of
TDs’ remission (OR=4.87 (1.65 - 14.35), P=0.004),
whereas preexisting TDs and higher baseline viral
load tend to decrease the probability of TDs’ remission
(OR=0.21 (0.07 - 0.58), P=0.003 and OR=0.4 (0.22 0.73), P=0.003, respectively).
Potential factors associated with remission of TDs
in patients with HT and H. In order to identify potential
predictive factors for TDs’ remission associated with the
type of TD, the analysis was also performed separately for
patients with hypothyroidism and hyperthyroidism (Table
V). In the HT group, 24/62 (38.7%) patients achieved
remission. Male gender, lower pretreatment viral load,
liver fibrosis ≤2, and probably also the achievement of
560

W grupie B najczęściej rozpoznanym wcześniej
istniejącym TD była HT u 21/39 (53,8%), a następnie
wole u 15/39 pacjentów (38,5%) i H u trzech pacjentów
(7,7%). Wszyscy chorzy z HT, a żaden z wolem, wymagali podawania lewotyroksyny. U dwóch pacjentów
z H stosowano tyreostatyki (ATD). W wyniku leczenia
PegIFN-α/RBV obserwowano u 21 chorych cechy kliniczne i/lub laboratoryjne sugerujące zaostrzenie dotychczasowych TDs. Dotyczyło to 20 pacjentów z HT
i jednego z H. Wymagali oni zwiększenia dawek stosowanych leków, zarówno lewotyroksyny, jak i ATD.
Ponadto, u kolejnych 11 chorych stwierdzono konwersję TDs. Dotyczyło to 10 osób z wolem (7 do HT, 2
do H i jeden do DT) oraz jednej z HT (konwersja do
H). Najczęściej obserwowano ją w pierwszej połowie
terapii (72,8%). Wszyscy pacjenci wymagali leczenia
specjalistycznego. Pod koniec terapii PegIFN-α/RBV
rozpoznano 27 HT, 6 H (w tym jedną SH), 5 przypadków wola i jeden DT.
Potencjalne czynniki związane z remisją TD
Ogółem remisję TDs uzyskano u 59/116 (50,9%) pacjentów leczonych PegIFN-α/RBV. Była ona statystycznie znamiennie wyższa w grupie A niż w grupie B (64,9%
vs. 23,1%, p<0,001). Tabela III przedstawia charakterystykę pacjentów, u których obserwowano ustąpienie TDs
i tych, u których one przetrwały. Płeć, wiek, genotyp HCV,
zaawansowanie włóknienia, wyjściowa aktywność ALT
i typ PegIFN-α nie miały wpływu na remisję TDs, natomiast niższa wyjściowa wartość wiremii (2,6x105 IU/ml
(9,0x102 - 7,0x106) vs. 6,7x105 IU/ml (1,1x104 - 2,2x108),
p=0,001), typ TD (H 78,1%, DT 62,5%, HT 38,7% i wole
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SVR24 (54.2 vs. 28.9%, P=0.063), were associated
with the remission of HT, whereas HT diagnosed before
PegIFN-α/RBV therapy was a negative prognostic
factor. Among 20 patients with preexisting HT, nobody
recovered. The Logistic Regression Analysis confirmed
that male gender increases the probability of HT remission
(OR=4.13 (1.09 - 15.64)) while the beginning of HT
before PegIFN-α/RBV therapy and higher pretreatment
viral load decrease this probability (OR=0.18 (0.04 0.74) and OR=0.31 (0.12 - 0.79), respectively), Table IV.

0%, p<0,001) były z nią związane. Ponadto, wydaje się,
że osiągnięcie SVR24 (61,2% w porównaniu z 43,3%,
p=0,063) miało potencjalny wpływ na ustąpienie TDs.
Dla wyłonienia zbioru niezależnych predyktorów zastosowano metodę Analizy Regresji Logistycznej (Tabela
IV). H w porównaniu z HT zwiększała szanse na remisje
TD (OR=4,87 (1,65-14,35), p=0,004), podczas gdy TDs
istniejące przed rozpoczęciem terapii i wyższa wyjściowa wiremia powodowały zmniejszenie prawdopodobieństwa uzyskania remisji TD, odpowiednio (OR=0,21
(0,07-0,58), p=0,003 i OR=0,4 (0,22-0,73), p=0,003.

Table II. Baseline demographic and clinical characteristics of the patients.
Tabela II. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów.
Overall
N=116

Group A
N=77

Group B
N=39

n (%)

n (%)

n (%)

Women

83 (71.6)

52 (67.5)

31 (79.5)

Men

33 (28.4)

25 (32.5)

8 (20.5)

0.199
0.033

Parameter

p-value***

Gender

Age (in years)

39 (18-70)*

37 (18-70)*

49 (18-68)*

≤40

59 (50.9)

44 (57.1)

15 (38.5)

>40

57 (49.1)

33 (42.9)

24 (61.5)

1

88 (75.9)

57 (74)

31 (79.5)

3

12 (10.3)

10 (13)

2 (5.1)

4

16 (13.8)

10 (13)

6 (15.4)

0.469

5.6x105
(9.0x102–2.2∙108)*

4.2x105
(1.9x103–2.2x108)*

7.3x105
(9.0x102–9.9x106)*

0.044

50 (11-257)*

44 (11-235)*

58 (15-257)*

0.11

34 (29.3)

26 (33.8)

8 (20.5)

82 (70.7)

51 (66.2)

31 (79.5)

S≤2

93 (81.6)

64 (84.2)

29 (76.3)

S>2

21 (18.4)

12 (15.8)

9 (23.7)

G≤2

94 (82.5)

67 (88.2)

27 (71.1)

G>2

20 (17.5)

9 (11.8)

11 (28.9)

PegIFN-α2a

55 (47.4)

35 (45.5)

20 (51.3)

PegIFN-α2b

61 (52.6)

42 (54.5)

19 (48.7)

0.077

HCV genotype

HCV RNA level (IU/ml)
ALT activity (IU/l)
normal
> ULN

0.195

Liver fibrosis (S) (Scheuer score)**
0.316

Activity of liver inflammation (G)**
0.035

Type of PegIFN-α
0.562

Thyroid dysfunctions before starting therapy
No

77 (6.4)

77 (100)

0 (0)

Goiter

15 (12.9)

0 (0)

15 (38.5)

Hyperthyroidism

3 (2.6)

0 (0)

3 (7.7)

Hypothyroidism

21 (18.1)

0 (0)

21 (53.8)

No

67 (57.8)

43 (55.8)

24 (61.5)

Yes

49 (42.2)

34 (44.2)

15 (38.5)

SVR 24
0.691

*, median (range); ALT, alanine aminotransferase; ULN, upper limit of normal (ALT activity ≥ 33U/l for women and ≥ 41U/l for men);
**, no data for two patients; ***, the p-value refer to the comparison of A and B groups; PegIFN-α, pegylated interferon alpha; SVR,
sustained virologic response
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Table III. Factors associated with the remission of thyroid dysfunctions
Tabela III. Czynniki związane z remisją zaburzeń funkcji tarczycy
Remission of TDs - No
N=57

Remission of TDs - Yes
N=59

n (%)

n (%)

Women

45 (54.2)

38 (45.8)

Men

12 (36.4)

21 (63.6)

0.101

44 (18-68)*

38 (18-70)*

0.527

≤40

27 (45.8)

32 (54.0)

>40

30 (52.6)

27 (47.4)

1

43 (48.9)

45 (51.1)

3

5 (41.7)

7 (58.3)

4

9 (56.2)

7 (43.8)

PegIFN-α2a

24 (43.6)

31 (56.4)

PegIFN-α2b

33 (54.1)

28 (45.9)

S≤2

44 (7.3)

49 (52.7)

S>2

12 (57.1)

9 (42.9)

normal

14 (41.2)

20 (58.8)

>ULN

43 (52.4)

39 (47.6)

No

27 (35.1)

50 (64.9)

Yes

30 (76.9)

9 (23.1)

6 (37.5)

10 (62.5)

Hyperthyroidism

7 (21.9)

25 (78.1)

Hypothyroidism

38 (61.3)

24 (38.7)

6 (100)

0 (0)

Parameter

p-value

Gender

Age (in year)

0.578

HCV genotype

0.743

Type of PegIFN-α
0.272

Liver fibrosis (S) (Scheuer score)**
0.474

ALT activity
0.311

Presence of TDs before starting PR therapy
<0.001

TDs during PR therapy
DT

Goiter

<0.001

Treatment of TDs during PR therapy
No

5 (38.5)

8 (61.5)

Yes

52 (50.5)

51 (49.5)

No

38 (56.7)

29 (43.3)

Yes

19 (38.8)

30 (61.2)

0.063

6.7x105
(1.1x104–2.2x108)*

2.6x105
(9.0x102–7.0x106)*

0.001

0.559

SVR 24

HCV RNA level
(IU/ml)

*, median (range); ** no data for two patients; ALT, alanine aminotransferase; ULN, upper limit of normal (ALT activity ≥ 33U/l for
women and ≥ 41U/l for men); TDs, thyroid dysfunctions; PR, pegylated interferon alpha and ribavirin; DT, destructive thyroiditis;
SVR24, sustained virologic response.

In the H group, 25/32 (78.1%) patients achieved
remission, but except for a potential association with
liver inflammation activity (P=0.062), no prognostic
factors were identified (Table V).
Long-term outcome of TDs (Table VI): In group
A, in 50/77 (64.9%) patients, after the end of PegIFN-α/
562

Potencjalne czynniki związane z remisją TDs
u pacjentów z niedoczynnością i nadczynnością tarczycy
W celu zidentyfikowania potencjalnych czynników predykcyjnych remisji TDs związanych z typem
TD, analizę przeprowadzono oddzielnie dla pacjentów
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RBV therapy, remissions of TDs were observed. Most
patients with H recovered (84.6%) in comparison to the
patients with HT (54.3%) (P=0.015). In the remaining
individuals (35.1%) TDs persisted. It applied primarily
to patients with HT (45.7%), who needed levothyroxine
replacement therapy. Among the 15 individuals
with DT, six were treated with levothyroxine due to
persistent hypothyroid phase. TDs’ remission occurred
before 6 months, between 6 - 12 months and 12 - 24
months after the end of treatment in 17 (22.1%), 31
(40.3%) and 2 (2.6%) patients, respectively. By way of
comparison, after the end of PegIFN-α/RBV therapy,
remission of the preexisting TDs occurred in 9/39
patients (23.1%) in group B. It took place before 6
months, between 6 - 12 months and 12 - 24 months
after the end of treatment in one (2.6%), 3 (7.7%)
and 5 (12.8%) patients, respectively. Those patients
achieved euthyroid state and they did not need to take
their thyroid drugs any longer. Remission of TDs was
associated with SVR24 in 26 patients (76.5%) and 4
patients (26.7%) in groups A and B, respectively. TD
was the cause of premature termination of PegIFN-α/
RBV therapy due to agranulocytosis induced by ATDs
in one patient in group A and none in group B.

z niedoczynnością i nadczynnością tarczycy (Tabela
V). W grupie HT, 24/62 (38,7%) pacjentów osiągnęło remisję. Płeć męska, niższa wyjściowa wiremia,
włóknienie wątroby ≤2, i prawdopodobnie również
osiągnięcie SVR24 (54,2 vs 28,9%, p=0,063), były
związane z ustąpieniem HT, podczas gdy HT rozpoznana przed terapią PegIFN-α/RBV była negatywnym
czynnikiem prognostycznym. U żadnego spośród 20
pacjentów z HT rozpoznaną przed terapią PegIFN-α/
RBV nie uzyskano wyzdrowienia. Analiza Regresji
Logistycznej potwierdziła, że płeć męska zwiększa
prawdopodobieństwo remisji HT (OR=4,13 (1,0915,64)), a początek HT przed terapią PegIFN-α/RBV
i większa wyjściowa wiremia zmniejszają je (odpowiednio OR=0,18 (0,04-0,74) i OR=0,31 (0,12-0,79)),
Tabela IV.
W grupie H, 25/32 (78,1%) pacjentów osiągnęło
remisję, ale z wyjątkiem potencjalnego związku z aktywnością zapalenia wątroby (p=0,062), nie zidentyfikowano czynników predykcyjnych.
Długotrwała obserwacja TDs (Tabela VI)
W grupie A u 50/77 (64,9%) pacjentów po zakończeniu terapii PegIFN-α/RBV zaobserwowano remisję
TDs. Większość pacjentów z H wyzdrowiała (84,6%)
w porównaniu do pacjentów z HT (54,3%) (p=0,015).

Table IV. Predictive factors of thyroid dysfunctions remission identified by Simple and Multiple Logistic Regression. OR
(CI) – odds ratio with 95% confidence interval.
Tabela IV. Czynniki predykcyjne remisji zaburzeń czynności tarczycy zidentyfikowane przy zastosowaniu Regresji
Logistycznej. OR (CI) – iloraz szans z 95% przedziałem ufności.
Covariate

Unadjusted OR(CI)

p-value

Adjusted OR(CI)

p-value

Gender: Man vs. Woman

2.07 (0.9-4.75)

0.085

TDs before PR therapy: Yes vs. No

0.16 (0.07-0.39)

<0.001

0.21 (0.07-0.58)

0.003

DT vs. HT

2.54 (0.82-7.86)

0.106

1.12 (0.32-3.86)

0.861

H vs. HT

5.34 (2.02-14.12)

0.001

4.87 (1.65-14.35)

0.004

Goiter vs. HT

0.12 (0.01-2.82)

0.188

0.44 (0.02-11.3)

0.619

HCV RNA (log10IU/ml)

0.39 (0.22-0.68)

0.001

0.4 (0.22-0.73)

0.003

SVR24: Yes vs. No

2.07 (0.98-4.38)

0.058

Gender: Man vs. Woman

5.33 (1.63-17.42)

0.006

4.13 (1.09-15.64)

0.037

HCV genotype: 3 vs. 1

1.92 (0.3-12.39)

0.493

HCV genotype: 4 vs. 1

0.09 (0-2.05)

0.132

Fibrosis S>2 vs. S≤2

0.08 (0-1.86)

0.116

0.19 (0.06-0.62)

0.006

0.18 (0.04-0.74)

0.017

2.9 (1-8.42)

0.05

Model 1: All patients

Model 2: Hypothyroidism

TDs before PR therapy: Yes vs. No
SVR24: Yes vs. No

0.21 (0.07-0.63)
0.006
0.31 (0.12-0.79)
0.014
HCV RNA (log10IU/ml)
TDs, thyroid dysfunctions; PR, pegylated interferon alpha and ribavirin; DT, destructive thyroiditis; HT, Hypothyroidism;
H, Hyperthyroidism; SVR24, sustained virologic response.
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Table V. Predictive factors of thyroid dysfunctions remission in patients with hypothyroidism and hyperthyroidism
Tabela V. Czynniki predykcyjne remisji zaburzeń czynności tarczycy u pacjentów z niedoczynnością i nadczynnością tarczycy

Parameter
Gender
Women
Men
Age (in year)
≤40
>40
HCV genotype
1

Hypothyroidism
Remission of TDs Remission of TDs
No
Yes
N=38
N=24
n (%)
n (%)
32 (72.7)
6 (33.3)
45 (17-67)*
17 (54.8)
21 (67.7)

12 (27.3)
12 (66.7)
37 (18-70)*
14 (45.2)
10 (32.3)

29 (58)

21 (42)

Hyperthyroidism

p-value

0.009
0.608
0.434

Remission of TDs
No
N=7
n (%)

Remission of TDs
Yes
N=25
n (%)

4 (17.4)
3 (33.3)
36 (21-68)*
5 (27.8)
2 (14.3)

19 (82.6)
6 (66.7)
38 (18-67)*
13 (72.2)
12 (85.7)

5 (21.7)

18 (78.3)

p-value

0.37
1
0.426

3
2 (40)
3 (60)
2 (50)
2 (50)
4
7 (100)
0 (0)
0.047
0 (0)
5 (100)
6.5x105
2.4x105
1.2x106
7.0x105
HCV RNA level
0.004
0.732
(1.2x105–2.2x108) (9.0x102–5.0x106)
(1.1x104–1.8x106) (2.0x103–7.0x106)
( IU/ml)*
Liver fibrosis (S) (Scheuer score)**
S≤2
30 (55.6)
24 (44.4)
4 (17.4)
19 (82.6)
S>2
7 (100)
0 (0)
0.036
3 (37.5)
5 (62.5)
0.335
Activity of liver inflammation (G)**
G≤2
29 (56.9)
22 (43.1)
4 (15.4)
22 (84.6)
G>2
8 (80)
2 (20)
0.29
3 (60)
2 (40)
0.062
ALT activity
54 (11-132)
44.5 (15-257)
0.336
43 (19-132)
49 (11- 80)
0.698
normal
8 (50)
8 (50)
2 (20)
8 (80)
>ULN
30 (65.2)
16 (34.8)
0.374
5 (22.7)
17 (77.3)
1
TSH (µIU/ml)
2.69 (0.02-25.95)* 2.46 (0.26-30.16)*
0.355
2.34 (0.02-7.69)*
1.12 (0.24-2.8)*
0.045
FT4 (ng/ml)
0.98 (0.62-1.5)*
0.98 (0.41-1.29)*
0.783
1.12 (0.39-33.1)*
0.97 (0.58-1.28)*
0.101
Presence of TDs before starting PR therapy
No
16 (45.7)
19 (54.3)
4 (15.4)
22 (84.6)
Yes
22 (81.5)
5 (18.5)
0.008
3 (50)
3 (50)
0.101
Type of TDs before starting PR therapy
No
16 (45.7)
19 (54.3)
4 (15.4)
22 (84.6)
Hypothyroidism
20 (100)
0 (0)
1 (100)
0 (0)
Goiter
2 (28.6)
5 (71.4)
<0.001
0 (0)
2 (100)
Hyperthyroidism
2 (66.7)
1 (33.3)
SVR24
No
27 (71.1)
11 (28.9)
4 (22.2)
14 (77.8)
Yes
11 (45.8)
13 (54.2)
0.063
3 (21.4)
11 (78.6)
1
TDs, thyroid dysfunctions; *, median (range); ** no data for two patient; ALT, alanine aminotransferase; TSH, thyroid-stimulating
hormone; FT4, free thyroxine 4; ULN, upper limit of normal (ALT activity ≥ 33U/l for women and ≥ 41U/l for men); PR,
pegylated interferon alpha and ribavirin; DT, destructive thyroiditis; SVR24, sustained virologic response.

DISCUSSION
Different kinds of interferons have been used in
the treatment of CHC since the 1990s. For over the
last decade interferon has been in its pegylated form
in combination with ribavirin. The incidence of TDs
associated with IFN-α/RBV therapy varies, and depends
on the country, ethnicity, genetic predispositions and
iodine status among subjects, and ranges from 4.7%
to 27.8% with a mean of 12.1% (9). In our study the
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U pozostałych chorych (35,1%) TDs nie ustąpiły. Dotyczyło to przede wszystkim pacjentów z HT
(45,7%), którzy nadal wymagali leczenia lewotyroksyną. Wśród 15 chorych z DT, sześciu leczono lewotyroksyną z powodu utrzymywania się fazy niedoczynności tarczycy. Remisję zaburzeń czynności tarczycy
obserwowano przed upływem 6 miesięcy, między
6-12 miesiącem terapii i od 12 do 24 miesięcy po jej
zakończeniu odpowiednio u 17 (22,1%), 31 (40,3%)
i 2 (2,6%) pacjentów. Dla porównania, remisja TDs
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incidence of TDs was 7.4%. It was low compared to
other European studies where PegIFN-α/RBV were
used. The incidence of TDs in Greek patients was
23.85% (10). Costelloe et al. obtained a similar result
in the UK population (22.3%) (11).
The most common manifestation of TDs in
both groups of treated patients was HT. Moreover,
exacerbations were most frequently observed in
patients with HT; there was a conversion of a goiter
into HT. This is compatible with the findings of other
trials in Korea, Greece, Taiwan and Brazil, where HT
developed under PegIFN-α/RBV therapy in 65.6%,
53.85%, 46.6% and 17.2% of patients, respectively
(10,12-14).
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istniejących przed rozpoczęciem terapii PegIFN-α/
RBV dotyczyła 9/39 pacjentów (23,1%) w grupie B.
Odnotowano ją przed upływem 6 miesięcy, między
6-12 miesiącem terapii i od 12 do 24 miesięcy po zakończeniu leczenia u odpowiednio jednego (2,6%), 3
(7,7%) i 5 (12,8%) pacjentów. Pacjenci ci osiągnęli
stan eutyreozy i nie wymagali stosowania wcześniejszych leków.
W grupie A i B remisja TDs była związana
z SVR24 u odpowiednio 26 chorych (76,5%) i 4 chorych (26,7%). TD było przyczyną przedwczesnego
zakończenia terapii PegIFN-α/RBV z powodu agranulocytozy indukowanej przez ATD u jednego pacjenta
z grupy A i żadnego z grupy B.

Table VI. Predictor factors of thyroid dysfunctions remission in group A and in group B patients
Tabela VI. Czynniki predykcyjne remisji zaburzeń czynności tarczycy w grupie A i B pacjentów
Remission of TDs in Group A
Remission of TDs in Group B
No (N=27)
Yes (N=50)
No (N=30)
Yes (N=9)
Parameter
n (%)
n (%)
p-value
n (%)
n (%)
p-value
Gender
Women
21 (40.4)
31 (59.6)
24 (77.4)
7 (22.6)
Men
6 (24)
19 (76)
0.206
6 (75)
2 (25)
1
Age (in year)
31 (18-59)*
37.5 (18-70)*
0.451
48.5 (18-68)*
49 (18-54)*
0.473
≤40
16 (36.4)
28 (63.6)
11 (73.3)
4 (26.7)
>40
11 (33.3)
22 (66.7)
0.814
19 (79.2)
5 (20.8)
0.711
HCV genotype
1
20 (35.1)
37 (64.9)
23 (74.2)
8 (25.8)
3
3 (30)
7 (70)
2 (100)
0 (0)
4
4 (40)
6 (60)
1
5 (83.3)
1 (16.7)
HCV RNA level (IU/ml)
1.9x104
5
5
5
5.4x10
3.4x10
8.5x10
(9.0x102–
(1.1x104–2.2x108)* (1.9x103–7.0x106)*
0.24 (2.3x105–9.9x106)*
3.1x106)*
0.016
Liver fibrosis (S) (Scheuer score)**
S≤2
24 (37.5)
40 (62.5)
20 (69)
9 (31)
S>2
3 (25)
9 (75)
0.521
9 (100)
0 (0)
0.082
ALT activity
42 (11-132)*
48 (11-235)*
0.532
66.5 (19-132)*
32 (15-257)*
0.11
normal
11 (42.3)
15 (57.7)
3 (37.5)
5 (62.5)
>ULN
16 (31.4)
35 (68.6)
0.449
27 (87.1)
4 (12.9)
0.009
Type of TDs
Hyperthyroidism
4 (15.4)
22 (84.6)
2 (66.7)
1 (33.3)
Hypothyroidism
16 (45.7)
19 (54.3)
21 (100)
0 (0)
Goiter
1 (100)
0 (0)
7 (46.7)
8 (53.3)
DT
6 (40)
9 (60)
TDs treatment during PR therapy
No
1 (11.1)
8 (88.9)
4 (100)
0 (0)
Yes
26 (38.2)
42 (61.8)
0.149
26 (74.3)
9 (25.7)
0.556
Course TDs treatment during PR therapy
Without exacerbation
18 (100)
0 (0)
With exacerbation
12 (57.1)
9 (42.9)
0.002
SVR24
No
19 (44.2)
24 (55.8)
19 (79.2)
5 (20.8)
Yes
8 (23.5)
26 (76.5)
0.092
11 (73.3)
4 (26.7)
0.711
*, median (range); **no data for two patient; ALT, alanine aminotransferase; ULN, upper limit of normal (ALT activity
≥33U/l for women and ≥41U/l for men); TDs, thyroid dysfunctions; PR, pegylated interferon alpha and ribavirin; DT,
destructive thyroiditis; SVR24, sustained virologic response.
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Additionally, in the Brazilian cohort, 18/20
patients started (Peg)IFN-α/RBV therapy with HT
and only two with H (14). By contrast, in the UK
there was no difference between hypothyroidism and
hyperthyroidism (11.9% vs. 10.4%) (11). Interestingly,
all our patients had HT (clinical symptoms and laboratory
features) and needed levothyroxine replacement
therapy. This stands in opposition to the studies from
other countries where sHT was predominant. Hwang
et al. reported sHT in 50.7% patients vs. HT in 14.9%
patients (12). SHT was recognized in 10.4% vs. 1.5%
HT in the UK population and in all patients in Taiwan
(46.6%) (11,13). A varying manifestation of TDs can
be explained by variations in dietary iodine intake in
the treated populations. In populations with high iodine
intake, the average serum TSH tends to increase with
age and hypothyroidism occurs, whereas low iodine
intake is related to hyperthyroidism and goiters. This
phenomenon is especially pronounced in Caucasian
populations with a genetically determined high
tendency to thyroid autoimmunity (15). According
to our results, the occurrence of HT, regardless of
time (before vs. during therapy), was a negative
predictive factor for TDs’ remission. Only one-third
of patients with HT recovered compared to threefourths of patients with H, which is difficult to explain.
In other studies, remission occurred more often but
sHT predominated (11-13). Overall, TDs’ remission
was achieved in 50.9% of the treated patients, but in
69.5% of them it occurred after 6 months following
the end of PegIFN-α/RBV therapy. In clinical practice,
SVR24 was in many cases the patients’ final followup. Prolonged monitoring of patients with TDs should
be recommended as these patients should be followed
up by an endocrinologist until they achieve euthyroid
status. On the other hand, in 49.1% of patients, TDs
persisted for over two years. These patients need
permanent endocrinologist care. Treatment with (Peg)
IFN-α/RBV in the past must be taken into account as
a potential cause of persistent TDs. Persistence of TDs
is a complex issue; in most studies the mean follow-up
is up to two years and the data are contradictory. In
the Korean study, only 4.3% of patients needed thyroid
treatment 6 months after the end of PegIFN-α/RBV
therapy (12). In about 2% of the Taiwanese individuals,
TDs persisted at the end of follow-up (median 26.5
months, range 18 - 54 months) in the form of HT and
H. The limitation was the small number (only 16) of
follow-up patients (13). Higher percentages of patients
with persistent TDs were found by Themistoklis et
al. (57.69%) with a median follow-up period of 25.5
months (range 12 - 144 months), Pavan et al. (64%)
with 6 months follow-up, and Vezali et al. (69.2%) with
a mean follow-up of 80.1 months (10,14,16). In our
study the percentage of patients with persistent TDs
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DYSKUSJA
Od lat 90. ubiegłego wieku różne formy interferonu
miały zastosowanie w leczeniu zakażenia HCV. Przez
ostatnią dekadę był to pegylowany interferon alfa w skojarzeniu z rybawiryną. Dane dotyczące częstości występowania TDs związanych z terapią IFN-α/RBV różnią
się w zależności od kraju, pochodzenia etnicznego, predyspozycji genetycznych i zawartości jodu w pożywieniu, i organizmie osób zakażonych HCV. Szacuje się, że
problem ten może dotyczyć od 4,7% do 27,8% zakażonych HCV (średnio 12,1%) (9). W naszym badaniu częstość występowania TDs wynosiła 7,4%. Była ona niższa
w porównaniu do wyników uzyskanych w innych europejskich badaniach, w których stosowano również PegIFN-α/RBV. TDs rozpoznano u 23,85% greckich chorych
(10). Costelloe i wsp. uzyskali podobny rezultat w populacji Zjednoczonego Królestwa (UK) (22,3%) (11).
Najpowszechniejszą manifestacją TDs w obu grupach leczonych pacjentów była HT. Ponadto zaobserwowano, że zaostrzenie istniejącej wcześniej dysfunkcji
tarczycy najczęściej dotyczyło pacjentów z HT; również
wole ulegało konwersji w HT. Jest to zgodne z wynikami
innych badań prowadzonych w Korei, Grecji, na Tajwanie i w Brazylii, gdzie HT rozwinęła się w czasie terapii
PegIFN-α/RBV odpowiednio u 65,6%, 53,85%, 46,6%
i 17,2% pacjentów (10,12-14). Dodatkowo, w kohorcie
brazylijskiej 18/20 chorych rozpoczynało terapię (Peg)
IFN-α/RBV z HT i tylko dwoje z H (14). Natomiast
w UK nie stwierdzono różnicy w częstości rozwoju niedoczynności i nadczynności tarczycy (11,9% vs 10,4%)
(11). Co ciekawe, wszyscy nasi pacjenci mieli jawną
HT (objawy kliniczne i cechy laboratoryjne) i wymagali terapii substytucyjnej lewotyroksyną. Dane te pozostają w opozycji do tych, uzyskanych w badaniach prowadzonych w innych krajów, gdzie dominowała sHT.
Hwang i wsp. donoszą o sHT u 50,7% pacjentów w porównaniu z HT u 14,9% pacjentów (12). SHT rozpoznano u 10,4% w porównaniu z 1,5% HT w populacji brytyjskiej oraz u wszystkich chorych na Tajwanie (46,6%)
(11,13). Zróżnicowaną manifestację TDs można wyjaśnić zmienną zawartością jodu w diecie leczonych pacjentów. W populacjach o dużym spożyciu jodu średni
poziom TSH w surowicy zwiększa się wraz z wiekiem
i tym samym rośnie ryzyko rozwoju niedoczynności
tarczycy. Niskie spożycie jodu jest związane z nadczynnością tego narządu lub wolem. Zjawisko to jest
szczególnie widoczne w populacji kaukaskiej, w której
istnieje uwarunkowana genetycznie wysoka skłonność
do rozwoju chorób autoimmunizacyjnych tarczycy (15).
Zgodnie z naszymi wynikami, występowanie HT, niezależnie od czasu (przed vs w czasie terapii), było negatywnym czynnikiem predykcyjnym remisji TDs. Tylko
jedna trzecia pacjentów z HT wyzdrowiała w porównaniu do trzech czwartych pacjentów z H, co jest trudne do
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was intermediate: 35.1% of patients who developed
TDs under PegIFN-α/RBV therapy did not recover.
The causes for these differences are still unknown;
ethnic, environmental and genetic predispositions
may have played a certain role. Sometimes definitions
applied in diagnoses are different. In the present study,
we found three independent factors associated with
poor outcome of TDs: hypothyroidism, high baseline
viral load, and TDs existing before PegIFN-α/RBV
therapy. Moreover, the Logistic Regression Analysis
confirmed that in patients with HT, male gender
increases the probability of HT remission, while the
beginning of HT before PegIFN-α/RBV therapy and
higher pretreatment viral load decrease this probability.
In many studies, possible prognostic factors for TDs’
development were determined, but we did not find
a study with an analysis of predictor factors for TDs’
remission after PegIFN-α/RBV therapy completion.
Finally, TD is considered as possible extrahepatic
manifestation of HCV infection. Hypothyroidism
occurs in 2% to 13% of patients with CHC and up to
25% of patients who have anti-thyroid antibodies (9).
It is known that PegIFN-α/RBV therapy is capable of
exacerbating preexisting TDs. We noticed that tendency
in our study but in all cases, after an increased dose
of thyroid drugs, TDs remained under good control.
We were interested in the impact of achievement of
SVR24 on the remission of preexisting TDs. Overall,
remission occurred in 9 patients, but only in four
patients was it associated with achievement of SVR24.
Genomic and antigenomic HCV RNA was detected
in the cytoplasm of thyroid cells of the patients with
CHC (6). The identification of HCV in thyroid tissue
could suggest a direct action of the virus. However,
HCV is an RNA virus unable to insert its genes into
the host genome, therefore indirect mechanisms may
be responsible for TDs. Antonelli et al. proposed that
high levels of endogenous IFN-α may be involved
in the development of thyroid autoimmune diseases
in genetically predisposed patients (17). Maybe it
explains the differences in TDs remission according to
SVR24 in our patients, and both or more mechanisms
must be taken into account. We found preexisting TDs
in 3.7% of patients with CHC, but only in 0.86% of
them did remission of TDs occur after PegIFN-α/RBV
therapy. This can serve as evidence that some cases of
TDs could not be incidences of HCV infection.
This study had certain limitations. First of all, this
was a retrospective study and we could not obtain data
for longer periods after the end of treatment because
most patients ended follow-up visits in our Department
after two years.
In conclusion, this is probably the first study
presenting predictor factors for TDs’ remission
after PegIFN-α/RBV therapy. In our patients, the
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wyjaśnienia. W innych badaniach remisję obserwowano
częściej, ale przeważała sHT (11-13). Ogółem ustąpienie TDs odnotowano u 50,9% leczonych pacjentów,
ale w 69,5% przypadków miało to miejsce po upływie 6 miesięcy od zakończenia terapii PegIFN-α/RBV.
W praktyce klinicznej ocena pacjentów 6 miesięcy po
zakończeniu terapii (SVR24) była nierzadko ostatnią.
Przedłużony okres monitorowania pacjentów z TDs
przez endokrynologa, tj. do czasu osiągnięcia eutyreozy, powinien być zalecany. Z drugiej strony u 49,1%
chorych TDs utrzymywały się przez ponad dwa lata.
Pacjenci ci wymagali stałej opieki endokrynologicznej.
Leczenie (Peg)IFN-α/RBV w przeszłości musi więc
być brane pod uwagę jako potencjalna przyczyna TDs.
Przetrwanie TDs jest złożonym problemem; w większości badań średni okres obserwacji nie przekraczał
dwóch lat, a uzyskane dane były sprzeczne. W analizie
koreańskiej tylko 4,3% pacjentów wymagało leczenia
tarczycy po upływie 6 miesięcy od zakończenia terapii
PegIFN-α/RBV (12). U około 2% chorych z Tajwanu
TDs utrzymywały się pod koniec obserwacji (mediana
26,5 miesiąca, zakres 18-54 miesięcy) w postaci HT i H.
Ograniczeniem była niewielka liczba (tylko 16) badanych (13). Wyższe odsetki pacjentów z przetrwałymi
TDs stwierdzili Themistoklis i wsp. (57,69%), z medianą okresu obserwacji wynoszącą 25,5 miesiąca (zakres
12-14 miesięcy), Pavan i wsp. (64%) po 6 miesiącach
obserwacji i Vezali i wsp. (69,2%) ze średnim okresem obserwacji wynoszącym 80,1 miesiąca (10,14,16).
W naszym badaniu odsetek pacjentów z przetrwałymi
TDs był pośredni: u 35,1% pacjentów, u których TDs
rozwinęły się w czasie terapii PegIFN-α/RBV, czynność tarczycy nie powróciła do normy. Przyczyny tych
różnic są nadal nieznane; prawdopodobnie pewną rolę
mogą odgrywać predyspozycje etniczne, środowiskowe
i genetyczne. Czasami kryteria służące do rozpoznania
TDs są różne. W naszym badaniu znaleźliśmy trzy niezależne czynniki związane z niekorzystnym zejściem
TDs: niedoczynność tarczycy, wysoka wyjściowa wiremia i obecność TDs przed rozpoczęciem terapii PegIFN-α/RBV. Co więcej, Analiza Regresji Logistycznej
potwierdziła, że u chorych z HT, płeć męska zwiększa
prawdopodobieństwo remisji HT, natomiast początek
HT przed terapią PegIFN-α/RBV i wysoka wyjściowa
wiremia zmniejszają je. W wielu badaniach określono
możliwe czynniki prognostyczne rozwoju TDs, ale nie
znaleźliśmy badania, w którym analizowano czynniki
predykcyjne remisji TDs po zakończeniu terapii PegIFN-α/RBV.
Wreszcie, TDs uznaje się za możliwą pozawątrobową manifestację zakażenia HCV. Niedoczynność
tarczycy występuje u 2% do 13% pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C i u około 25%
pacjentów, u których wykrywa się przeciwciała przeciwtarczycowe (9). Wiadomo, że terapia PegIFN-α/RBV
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prevalence of TDs was relatively low, but the most
common manifestation of TDs were their overt forms
that needed long-term specialist supportive treatment.
Over one-third of the patients in whom TDs developed
under PegIFN-α/RBV therapy did not recover, and
only in one-fourth of patients with preexisting TDs,
remissions were observed. Our observations seem to be
clinically important. Treatment with PegIFN-α±RBV
in the past must be taken into account as a potential
cause of TDs. However, Peg) FN is no longer used in
the therapy of CHC but it is still used in the treatment of
other diseases, such as multiple sclerosis, some kinds
of cancers. Long term monitoring of its side effects is
still needed.
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może powodować zaostrzenie istniejących już TDs.
Obserwowaliśmy to również w naszym badaniu, nie
mniej jednak we wszystkich przypadkach, po zwiększeniu dawek leków (lewotyroksyna, ATD), czynność
tarczycy pozostawała pod dobrą kontrolą. Byliśmy
także zainteresowani jak osiągnięcie SVR24 wpływa
na ustąpienie TDs istniejących przed rozpoczęciem
terapii PegIFN-α/RBV. Ogółem remisja wystąpiła u 9
pacjentów, ale tylko u czterech chorych była związana z osiągnięciem SVR24. W cytoplazmie komórek
tarczycy pacjentów zakażonych HCV wykryto genomowy i antygenomowy HCV RNA (6). Identyfikacja
HCV w tkance tarczycy mogłaby sugerować bezpośrednie działanie wirusa. Jednakże HCV jest wirusem
RNA, który nie jest w stanie wbudować swoich genów
do genomu gospodarza, dlatego pośrednie mechanizmy mogą być odpowiedzialne za rozwój TDs. Antonelli i wsp. sugerują, że wysokie stężenie endogennego IFN-α może być odpowiedzialne za rozwój chorób
autoimmunologicznych tarczycy u pacjentów predysponowanych genetycznie (17). Być może wyjaśnia
to różnice w remisji TDs w zależności od uzyskania
SVR24 u naszych pacjentów. W badanej grupie TDs
rozpoznano przed rozpoczęciem interferonoterapii
u 3,7% chorych, ale tylko u 0,86% z nich stwierdzono
ich ustąpienie po zakończeniu terapii PegIFN-α/RBV.
Prawdopodobnie nie wszystkie przypadki TDs były
przyczynowo związane z zakażeniem HCV.
Nasze badanie ma pewne ograniczenia wynikające
przede wszystkim z jego retrospektywnego charakteru.
Nie mogliśmy poddać naszych pacjentów dłuższej obserwacji po zakończeniu terapii, ponieważ większość z nich
zakończyła wizyty kontrolne w naszym ośrodku po upływie dwóch lat. Nie oznaczaliśmy rutynowo u wszystkich
leczonych przeciwciał przeciwtarczycowych, stąd brak
możliwości oceny charakteru przetrwałych TDs (autoimmunologiczne vs nieautoimmunologiczne).
Podsumowując, jest to prawdopodobnie pierwsze badanie przedstawiające czynniki predykcyjne remisji TDs
po terapii PegIFN-α/RBV. U naszych pacjentów częstość
występowania TDs była stosunkowo niska, ale najczęstszą
manifestacją TDs były ich jawne postaci wymagające długoterminowego leczenia specjalistycznego. Ponad jedna
trzecia pacjentów, u których TDs rozwinęły się w czasie
terapii PegIFN-α/RBV, nie powróciła do zdrowia, a tylko
u jednej czwartej pacjentów z TDs, istniejącymi przed terapią PegIFN-α/RBV obserwowano remisję. Nasze obserwacje wydają się mieć znaczenie kliniczne. Leczenie PegIFN-α±RBV w przeszłości musi być wzięte pod uwagę jako
potencjalna przyczyna rozwoju TDs. Jakkolwiek (Peg)IFN
nie jest już stosowany w leczeniu zakażenia HCV, niemniej
jednak znajduje on nadal zastosowanie w leczeniu innych
chorób, takich jak stwardnienie rozsiane, niektóre rodzaje
nowotworów. Konieczne jest więc długotrwałe monitorowanie jego skutków ubocznych.
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ABSTRACT
STUDY OBJECTIVE. A literature review to analyze potential evidence regarding the influence of Δ32 CCR5
gene mutation on resistance to/clinical recovery from HBV infection.
METHODS. Literature search, covering the period 1996-2017, was performed using Medline. Comparative
between-studies analysis was conducted with regard to reliability as well as statistical and clinical significance
of results.
RESULTS. Data on the influence of Δ32 CCR5 mutation on the course of HBV infection are sparse and results
obtained in various scientific studies are not consistent. As the example, heterozygosity for CCR5/CCR5Δ32
in healthy Iranian blood donors was greater than in cases with chronic HBV infection; in the American study
on Caucasian subjects who had been infected with HBV CCR5 Δ32 reduced the risk of developing a persistent
HBV infection by nearly half. Conversely, the Indian study revealed that heterozygosity for CCR5/CCR5Δ32
was more often present in patients with chronic hepatitis B than in healthy controls. However, there were some
methodological errors found in previously published studies such as limited sample size and/or incorrect selection
of controls; this could influence the fact that results were not heterogeneous.
CONCLUSIONS. The evidence for potential association of CCR5 gene Δ32 mutation on HBV infection
in regard to the resistance to HBV infection or recovery from an HBV infection are insufficient. Previously
conducted studies presented the lack of results’ consistency, possibly due to between-population differences in
the context of genetic determinants, ethnic and geographical origin, as well as methodological errors. There is
an urgent need to conduct further, methodologically correct studies on larger populations from different regions,
including Polish subjects.
Keywords: HBV infection, CCR5, CCR5 Δ32, mutation, frequency
STRESZCZENIE
CEL PRACY. Analiza piśmiennictwa pod kątem dowodów na powiązanie między występowaniem mutacji Δ32
genu CCR5 a odpornością na zakażenie HBV/prawdopodobieństwem wyzdrowienia klinicznego po zakażeniu.
MATERIAŁ I METODY. Materiał badawczy stanowiły dane z piśmiennictwa zgromadzone w bazie MEDLINE w latach 1996-2017. Analizy porównawcze przeprowadzono pod kątem wiarygodności i statystycznej/
klinicznej istotności wyników.
WYNIKI. Przeprowadzono dotychczas niewiele badań epidemiologicznych dotyczących wpływu mutacji
CCR5 Δ32 na przebieg zakażenia HBV, a uzyskane wyniki nie są spójne. Dla przykładu, w badaniu przeprowadzonym wśród Irańczyków zaobserwowano, że heterozygoty CCR5 Δ32 występowały istotnie statystycznie
częściej u zdrowych krwiodawców w porównaniu z chorymi z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby
typu B, zaś badanie przeprowadzone w USA wśród pacjentów rasy kaukaskiej zakażonych HBV wykazało, że
heterozygoty CCR5 Δ32 miały dwukrotnie większą szansę uzyskać wyzdrowienie kliniczne w porównaniu do
osób, nieposiadających tej delecji. Odmienne wyniki uzyskano badając populację hinduską: heterozygoty CCR5
*Article was written under the task FSN-303-05/13 / *Praca została wykonana w ramach projektu FSN-303-05/13
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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Δ32 występowały istotnie statystycznie częściej u przewlekle zakażonych HBV w porównaniu do zdrowych.
Opublikowane badania zawierały jednak błędy metodologiczne pod postacią zbyt małej liczebności badanej
próby i/lub niewłaściwego doboru grup badanych, co mogło wpływać na niejednorodność uzyskanych wyników.
WNIOSKI. Dowody na istnienie powiązania między mutacją Δ32 genu CCR5 a zakażeniem HBV, wskazujące
na większą odporność na zakażenie lub ochronny efekt w odniesieniu do wyzdrowienia klinicznego są niewystarczające. Brak spójności uzyskanych wyników może być związany z różnicami badanych populacji w kontekście ich uwarunkowań genetycznych, pochodzenia etnicznego i geograficznego oraz uchybieniami w stosowanych metodach badawczych. Konieczne wydaje się przeprowadzenie dalszych, poprawnych metodologicznie
badań na dużych grupach pacjentów z różnych populacji, także z populacji polskiej.
Słowa kluczowe: zakażenie HBV, CCR5, CCR5 Δ32, mutacja, częstość
INTRODUCTION

WSTĘP

Hepatitis B virus (HBV) is one of the most widespread
infections in the world. According to current data, up to 2
billion people, that is one-third of the world’s population,
have evidence of a past HBV infection, or are currently
HBV infected. Around 240 million, which is 3.6% of the
world’s population, is chronically infected with HBV.
This means that HBs antigen (HBsAg) is present within
the serum of the individual for a period greater than 6
months. Around 600,000 people die annually as a result
of complications associated with an HBV infection, this
being in the main due to decompensated cirrhosis or
hepatocellular carcinoma (1).
The prevalence of chronic HBV cases varies from
country to country. There are 3 epidemic zones, made
up of low, intermediate or high HBV prevalence areas.
In 2014 there were 2763 new cases of hepatitis B with
an incidence rate of 7.18 per 100,000 (2).
HBV infection features vary in their clinical
manifestation, as well as in symptoms severity, both in
chronic and acute cases, from asymptomatic carriers,
through mild forms to serious life-threatening fulminant
hepatitis and to chronic liver failure. Although research
has been carried out for over a century, the contributors
to the poor clinical response have yet to be clearly
defined. The results of previous research have pointed
out that the HBV infection outcome is dependent on
the host’s immune system in the main, based on data
that revealed that nearly 95% of infected newborns
result in chronic HBV infection, while this number is
only 3-5% among adults (3).
Cell response plays a major role in the response
to HBV infection, and is composed of natural killer
cells (NK), T cytotoxic lymphocytes, dendritic cells
and macrophages. These cells have protein CCR5
receptors for RANTES chemokines (regulated on
activation, T-expressed and secreted), MIP-1al fa and
MIP-1 beta (macrophage inflammatory protein). The
chemokines connect to the CCR5 receptors to activate
immune cell migration. Therefore, it possible that the
CCR5 receptors play a vital role in immunological
response during an infection (4,5).

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B
(HBV) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych
zakażeń na świecie. Według aktualnych danych aż 2
miliardy osób, czyli jedna trzecia mieszkańców globu,
miała immunogenny kontakt z wirusem i była lub jest
zakażona HBV. Obecnie około 240 milionów, czyli
3,6% populacji globu jest przewlekle zakażonych HBV.
Oznacza to, iż w surowicy krwi tych osób stwierdza się
dodatni antygen HBs (HBsAg) przez okres dłuższy niż
6 miesięcy. Na skutek powikłań związanych z zakażeniem HBV corocznie umiera około 600 tysięcy osób,
głównie z powodu pozapalnej marskości wątroby oraz
raka wątrobowokomórkowego (HCC) (1).
W zależności od procentowego odsetka przewlekle
zakażonych HBV w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców danego regionu, powierzchnię naszego globu
można podzielić na 3 obszary epidemiczne: o wysokim, średnim i niskim stopniu zakażeń HBV.
W Polsce, która należy do rejonów o średniej endemiczności zakażeń HBV, w 2014 roku zarejestrowano
ogółem 2763 nowe przypadki wirusowego zapalenia
wątroby typu B (wzw B); zapadalność wynosiła 7,18
na 100 tys. mieszkańców (2).
Zakażenie HBV cechuje się różnorodnością przebiegu klinicznego i nasileniem objawów zarówno
w fazie przewlekłej zakażenia, jak i w fazie ostrej: od
bezobjawowych, łagodnych postaci do ciężkich zagrażających życiu. Przyczyny tego stanu rzeczy nie są
do końca poznane, pomimo badań prowadzonych od
ponad pół wieku. Większość danych wskazuje na to,
iż odpowiedź na zakażenie HBV zależy głównie od
układu odpornościowego gospodarza, o czym może
świadczyć fakt, że 95% zakażonych noworodków ulega przewlekłemu zakażeniu, w porównaniu do 3-5%
osób zakażonych w dorosłym wieku (3).
W odpowiedzi na zakażenie HBV główną rolę odgrywa odporność komórkowa. Wchodzące w jej skład
komórki NK (natural killers), limfocyty T cytotoksyczne, komórki dendrytyczne i makrofagi posiadają receptory białkowe CCR5 dla chemokin RANTES (regulated
on activation, T-expressed and secreted), MIP-1alfa oraz
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Rola mutacji genu CCR5 delta 32 w zakażeniu wzw typu B

The CCR5 receptor gene is located on the short
arm of chromosome 3 (3p21.31). There are a number
of CCR5 gene polymorphisms. Mutation in the guise
of a CCR5 deletion Δ32 results in the creation of a nonfunctional receptor or a decrease in its expression
on the surface of the immunological response cells.
This polymorphism, known to be associated with
susceptibility to infectious and inflammatory diseases,
such as osteomyelitis, pre-eclampsia, systemic lupus
erythematous, juvenile idiopathic arthritis, rheumatoid
arthritis (6).
Previous publications have shown the vital role of
CCR5 as a co-receptor for the HIV virus and its entrance
to lymphocytes T CD4+. The presence of the CCR5 coreceptor on the surface of these helper lymphocytes is
crucial for HIV to enter cells and cause infection. The
presence of CCR5 deletion Δ32 is connected with
a resistance to HIV-1. In homozygous carriers of
a mutant allele of CCR5 Δ32/Δ32 there is no risk of
infection, while in the case of heterozygous CCR5
wild type/ Δ32 the risk of infection is significantly
lowered (7,8).
It has been suggested that the CCR5 receptor
might also play a role in other viral infections, such
as influenza, CMV, HSV1 infections or in chronic
hepatitis C (4) .
Initial study results indicate that it may be
possible that a CCR5 Δ32 mutation could modify an
immunological response after vaccination against
hepatitis B. In a study carried out by Ganczak et al.
a statistically significant difference in anti-HBs titres
between Δ32/Δ32 homozygotes and other CCR5
genotypes were found in patients one month after the
third dose of hepatitis B vaccine was administered (9).
The study objective was a literature review to
analyze any potential evidence regarding the influence
of the CCR5 Δ32 mutation on resistance to HBV or
clinical recovery from HBV infection.
The study objectives was a literature review to
analyze potential evidence regarding the influence of
Δ32 CCR5 gene mutation on resistance to HBV or
clinical recovery from HBV infection.
MATERIALS AND METHODS
The authors compared CCR5 Δ32 frequency,
both worldwide and within Poland. In addition
a comparison of study outcomes was carried out
to identify associations between this mutation and
resistance to HBV or clinical recovery from HBV
infection. Eighteen research papers were found on the
frequency of CCR5 Δ32 mutation from Poland and
from the rest of the world, 3 were excluded due to
the small population size or repetitions found within
the articles concerning the same population. With

MIP-1 beta (macrophage inflammatory protein). Chemokiny te, łącząc się z receptorami CCR5, pobudzają
komórki i aktywują ich migrację. Dlatego podejrzewa
się, że receptor CCR5 odgrywa ważną rolę w odpowiedzi immunologicznej podczas zakażenia (4,5).
Gen dla receptora CCR5 znajduje się na krótkim ramieniu chromosomu 3 (3p21.31). Gen ten cechuje się
występowaniem polimorfizmów. Mutacja pod postacią
delecji CCR5 Δ32 skutkuje powstaniem niefunkcjonalnego receptora lub obniżeniem jego ekspresji na komórkach
odpowiedzi immunologicznej. Uważa się, że ten polimorfizm odgrywa rolę w kształtowaniu odpowiedzi na
zakażenie, a także w przebiegu niektórych chorób o podłożu zapalnym, jak zapalenie szpiku, toczeń układowy,
młodzieńcze czy reumatoidalne zapalenie stawów (6).
Wcześniejsze publikacje pokazują istotną rolę receptora CCR5 jako ko-receptora dla wirusa HIV i jego wejścia
do limfocytów T CD4+. Obecność ko-receptora CCR5 na
powierzchni limfocytu pomocniczego jest konieczna, aby
wirus HIV mógł wniknąć do wnętrza komórki i wywołać
zakażenie. Występowanie delecji CCR5 Δ32 jest związane
z opornością na zakażenie HIV-1. Oporność ta może być
całkowita u homozygot Δ32/Δ32 i nie istnieje wtedy ryzyko zakażenia, bądź też częściowa u heterozygot Δ32, gdzie
to ryzyko jest znacznie zmniejszone (7,8).
Istnieją doniesienia, że receptor CCR5 może odgrywać
rolę także w innych zakażeniach wirusowych, na przykład
wirusem grypy, cytomegalii, opryszczki, czy HCV (4).
Wstępne wyniki badań wskazują na możliwość
wpływu występowania mutacji CCR5 Δ32 na odpowiedź immunologiczną po szczepieniu przeciwko HBV.
W badaniach Gańczak i wsp. stwierdzono, że miesiąc
po trzeciej dawce szczepionki przeciw HBV w surowicy osób będących homozygotami CCR5 Δ32 istotnie
częściej nie wykrywano ochronnego miana przeciwciał
anty-HBs (9). Ponieważ w odniesieniu do roli mutacji
Δ32 genu CCR5 w kształtowaniu odporności na zakażenie HBV czy prawdopodobieństwa wyzdrowienia klinicznego po zakażeniu tym wirusem wyniki badań nie
są jednoznaczne, celem pracy była krytyczna analiza
piśmiennictwa dotyczącego tych zagadnień.
MATERIAŁ I METODY
Przedmiotem analizy było zestawienie częstości występowania mutacji CCR5 Δ32 na świecie i w Polsce oraz
porównanie wyników badań, dotyczących związku tej
mutacji z występowaniem przewlekłego zakażenia HBV
czy też prawdopodobieństwem wyzdrowienia klinicznego po zakażeniu. Analizę przeprowadzono w oparciu
o anglojęzyczną literaturę dostępną w bazach Medline
i Science Direct z lat 1996 - 2017. Do wyszukiwania
użyto następujących haseł: HBV infection, CCR5, Δ32,
frequency. Znaleziono 18 artykułów na temat częstości
występowania mutacji CCR5 Δ32 na świecie i w Polsce,
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regard to the relationship between the CCR5 Δ32
mutation and HBV infection or clinical recovery from
this infection, 31 publications were found, but only
6 fulfilled the research question. These publications
presented a description of observational studies; due to
their small number, all were included in the analysis,
regardless of methodology.
RESULTS
CCR5 Δ32 mutation distribution
A number of studies demonstrated that Δ32 deletion
in exon 1 (Δ32 mutation) demonstrates polymorphism
among different ethnic groups and populations from
various geographical areas. The frequency of this
mutation in the European population is 5-14% (the
highest being in the Nordic population, the lowest
being found in the south-east Mediterranean region),
while it is rare among African and Asian populations
(8,10); the frequency was identified in 10-15% of
Caucasians (11). It has been suggested that the CCR5
Δ32 mutation was spread with the Vikings (12), hence
its frequency is highest in northern European countries,
such as: Denmark–12.9%, Sweden 12.7%, Great
Britain 12.3%, Lithuania–11.5%, with a declining
trend in the south of the continent, for example: Bosnia
and Herzegovina–9.5%, Croatia–7.1%, Spain–7.0%,
Italy–5.0%, Serbia 4.6% (13,14). In the south-west
part of Germany CCR5 Δ32 frequency accounts for
9.2% of the population, 10.8% in Russia, 10.8% in the
Czech Republic and 14.4% in Slovakia (13,15,16).
In Poland, the largest survey which considered
CCR5 Δ32 distribution in the population was carried
out by Jagodzinski at al. in 2000. The study determined
the frequency of CCR5 Δ32 mutation among 861
healthy blood donors from 16 provinces in Poland, with
the mean frequency of 10.9%. The mutation occurred
more frequently in eastern and western provinces and
the least often – in the central part of the country (17).
Other studies, which were conducted in 2008-2009,
show the frequency homozygote alleles Δ32/Δ32 in
the West Pomeranian Region at 0.8-5.0% (3,9,18,19).
The mutation is less prevalent outside Europe,
low frequencies of CCR5 Δ32 were reported among
the inhabitants of Brazil–4-5.4%, Iran–1.5-4%, Tunisia–1.3-3.8%, Jordan–0.6-2,7% and the United Arab
Emirates–0.2%. No homozygotes Δ32/Δ32 were found
in the majority of these countries (6,20,21,22,23). In
the study by Zare-Bidaki at al., concerning the Iranian
population, significant differences in the frequency of
CCR5 Δ32 mutation were found in relation to the examined groups (patients with different illnesses) and to
the regions (23).
CCR5 Δ32 mutation was not found within the
populations of Cameroon and Korea. In China a different
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3 odrzucono ze względu na małą liczbę badanych lub powtarzające się dane, dotyczące tej samej populacji. W temacie związku polimorfizmu genu CCR5 z zakażeniem
HBV i klinicznym wyzdrowieniem po tym zakażeniu
znaleziono 31 artykułów, z których tylko 6 odpowiadało
na postawione pytanie. Publikacje te przedstawiały opis
badań obserwacyjnych; ze względu na niewielką ich liczbę do analizy włączono wszystkie badania, bez względu
na zastosowaną metodologię.
WYNIKI
Rozpowszechnienie mutacji CCR5 Δ32
Badania pokazały, że delecja 32 nukleotydu w exonie
1 genu kodującego CCR5 (mutacja CCR5 Δ32) wykazuje polimorfizm w różnych grupach etnicznych i w populacjach różnych rejonów geograficznych. Występuje
u 5–14% Europejczyków (najczęściej w populacji nordyckiej, najrzadziej wśród mieszkańców południowo-wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego),
ale rzadko u Afrykanów i Azjatów (8,10). Została zidentyfikowana u około 10-15% osób rasy kaukaskiej (11).
Istnieje teoria mówiąca, że mutacja CCR5 Δ32 rozprzestrzeniała się wraz z Wikingami (12), dlatego jej częstość
jest największa w krajach północnej Europy, jak: Dania,
gdzie wynosi 12,9%, Szwecja 12,7%, Wielka Brytania
12,3%, Litwa 11,5%, z tendencją malejącą w krajach położonych na południu kontynentu, na przykład: Bośnia
i Hercegowina – 9,5%, Chorwacja 7,1%, Hiszpania 7%,
Włochy 3-5%, Serbia 4,6%, Cypr 2,8%, Grecja 2,4%
(13,14). W południowo-zachodniej części Niemiec częstość CCR5 Δ32 wynosi 9,2%, w Rosji 10,8%, w populacji Czech 10,8%, Słowacji 14,4% (13,15,16).
W populacji polskiej największe badanie dotyczące
rozpowszechnienia mutacji CCR5 Δ32 przeprowadzili
Jagodziński i wsp. w 2000 roku. Zbadano w nim występowanie mutacji CCR5 Δ32 wśród 861 zdrowych dawców krwi ze wszystkich województw, obliczając średnią jej częstość dla Polski na poziomie 10,9%. Mutacja
występowała częściej w województwach wschodnich
i zachodnich, najrzadziej - w położonych w centrum
(17). Na podstawie badań przeprowadzonych w latach
2008-2009 częstość występowania homozygot CCR5
Δ32/CCR5 Δ32 w populacji mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oszacowano na poziomie
0,8-5% (9,18,19).
Poza Europą mutacja nie jest tak rozpowszechniona.
Niską częstość CCR5 Δ32 stwierdzono wśród mieszkańców Brazylii–4-5,4%, Iranu–1,5-4%, Tunezji–1,3-3,8%,
Jordanii–0,6-2,7% i Zjednoczonych Emiratów Arabskich–0,2%. W większości tych krajów nie stwierdzono występowania homozygot CCR5 Δ32/CCR5 Δ32
(6,20,21,22,23). W badaniu Zare-Bidaki i wsp., dotyczącym Iranu, pokazano istotne różnice w częstości występowania mutacji CCR5 Δ32 w zależności od badanych
grup (pacjenci z różnymi schorzeniami) oraz w zależno-

CCR5 gene delta 32 mutation role in hepatitis B

Rola mutacji genu CCR5 delta 32 w zakażeniu wzw typu B

frequency of this mutation, dependent on the ethnic origin
of inhabitants, was reported. Single cases of CCR5 Δ32
were found in only one of the three examined groups, in
the Uyguhur; in the other ethnic groups, Han and Mongol,
this mutation was absent (24,25,26).
The biggest comparative study of CCR5 Δ32
mutation frequency, covering 87 countries, was
conducted by Solloch et al., with 1.3 million blood
samples collected from potential hematopoietic stem
cell donors from Germany, Great Britain and Poland
and included into the study. The country of origin
was declared by the donors themselves. According
to the outcomes presented in the study, the frequency
of CCR5 Δ32 mutation ranged from 16.4% in the
Norwegian population to 0.0% in the Ethiopian. This
mutation was the most frequent in the countries of
North Europe and Asia, with a gradual decline found in
South-Eastern countries, which is consistent with the
results of previous studies (20).
The influence of CCR5 Δ32 mutation on the course
of HBV infection
a. The influence of CCR5 Δ32 mutation on the virus
infection
The study conducted by Abdolmohammadi et al.
in Iran, in 2016, confirmed the influence of CCR5-Δ32
mutation on the course of HBV infection (tab. I); 812
individuals were included in the study: 357 with HBV
infection (HBsAg and PCR HBV DNA test positive) and
455 healthy blood donors (mean age – 35 years). The
inclusion criteria for the control group were: HBsAg
negativity, lack of renal, endocrine, autoimmune, liver
and cardio-vascular disorders; 1.4% of heterozygotes
and no CCR5 Δ32 homozygotes were found in this
group. There were 11.2% CCR5 wild type/Δ32
heterozygotes and 1.5% Δ32/Δ32 homozygotes among
controls. On the basis of this evidence, the authors
concluded that in the Iranian population, in conjunction
with the higher frequency of CCR5 Δ32 among
healthy controls, the CCR5 Δ32 polymorphism may
have a protective effect in resistance to HBV infection
(27). A serious limitation of this study was to include
controls with excluded persistent HBV infection, but
without information regarding their potential previous
contact with the virus. So it is unknown if the CCR5 Δ32
mutation has a protective effect on resistance to HBV
infection (anti-HBc total negative individuals) or on the
risk of progression to a persistent form of HBV infection
(anti-HBc total positive, HBsAg negative individuals).
Khorramdelazad et al. reported lack of statistically
significant differences in the frequency of CCR5
Δ32 mutation among chronic hepatitis B patients
versus healthy individuals (controls) in south-east
Iran (tab. I); 60 patients and 60 controls (HBsAg and
HBeAg negative) were included into the research.

ści od regionu, w którym badania były prowadzone (23).
Mutacji CCR5 Δ32 nie wykryto w populacji Kamerunu i Korei. W Chinach natomiast stwierdzono różną
częstość mutacji CCR5 Δ32 w zależności od pochodzenia etnicznego mieszkańców. Pojedyncze przypadki
CCR5 Δ32 występowały w jednej z trzech badanych grup
etnicznych, to jest wśród Uyghur. W pozostałych dwóch:
Han i Mongol mutacja ta nie występowała (24,25,26).
Największe porównawcze badanie częstości występowania mutacji CCR5 Δ32, obejmujące 87 krajów,
przeprowadziła Solloch i wsp. Do badania włączono 1,3
miliona próbek krwi, pochodzących od potencjalnych
dawców szpiku z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski.
Kraj pochodzenia określano na podstawie deklaracji
badanych osób. Według przedstawionych w badaniu
wyników częstość mutacji CCR5 Δ32 wahała się od
16,4% w populacji norweskiej do 0% u Etiopczyków.
Mutacja CCR5 Δ32 występowała najczęściej w krajach północnej Europy i Azji, z tendencją spadkową
w kierunku ich południowo-wschodnich części, co jest
zgodne z wynikami wcześniejszych badań (20).
Wpływ mutacji CCR5 Δ32 na przebieg zakażenia HBV
a. Wpływ mutacji CCR5 Δ32 na zakażenie się wirusem
W badaniu przeprowadzonym w 2016 roku w Iranie przez Abdolmohammadi i wsp. potwierdzono wpływ
występowania CCR5 Δ32 na przebieg zakażenia HBV
(tab. I). Do badania włączono 812 osób (357 zakażonych wirusem HBV – HBsAg dodatni, dodatni test
PCR HBV DNA) oraz 455 zdrowych dawców krwi
(średni wiek - 35 lat). Jako kryteria włączenia do grupy kontrolnej przyjęto ujemny HBsAg, brak zaburzeń
endokrynologicznych, autoimmunologicznych i sercowo-naczyniowych oraz chorób wątroby. W grupie chorych stwierdzono 1,4% heterozygot CCR5 Δ32 i żadnej
homozygoty. W grupie zdrowych było 11,2% heterozygot i 1,5% homozygot mutacji Δ32. Na podstawie tych
wyników autorzy sformułowali wniosek, że w populacji
Irańczyków, w związku z wyższą częstością występowania CCR5 Δ32 wśród zdrowych, osoby posiadające
tę mutację mają większą szansę na uniknięcie zachorowania na wzw typu B (27). Poważnym ograniczeniem
tego badania było włączenie do grupy kontrolnej osób,
u których wykluczono co prawda przewlekłą postać zakażenia HBV, jednak nie podano informacji o ich ewentualnym wcześniejszym kontakcie z tym wirusem. Nie
wiadomo zatem, czy mutacja CCR5 Δ32 chroni przed
zakażeniem HBV (osoby anty-HBc total negatywne)
czy też przed rozwinięciem przewlekłej postaci zakażenia (osoby anty-HBc total dodatnie, HBsAg ujemne).
Khorramdelazad i wsp., badając mieszkańców południowo-wschodniego Iranu, stwierdzili natomiast
brak istotnych statystycznie różnic pod względem występowania CCR5 Δ32 wśród przewlekle zakażonych
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Table I. A review of epidemiological studies on the influence of a CCR5Δ32 mutation on HBV infection.
Tabela I. Przegląd badań epidemiologicznych dotyczących wpływu polimorfizmu CCR5Δ32 na przebieg zakażenia HBV.
Number
Author
Studied
Year
Country
of parControl group
Results/Conclusions
(reference)
group
ticipants
The influence of a CCR5 Δ32 mutation on HBV resistance
Abdolmohammadi
et al.

2016

Iran

812

357
chronically
HBV infected

(27)

Khorramdelazad et al.

CCR5 Δ32 homozygote was not
found in any of the HBV infected, there were in 7 healthy people (1,5%).
Heterozygotes were found In
5 HBV infected individuals
(1.4%) vs 51 healthy (11.2%);
p<0.03.

2013

SouthEast Iran

120

(28)

Suneetha
et al.

455 healthy
blood donors
(negative HBs
Ag)

2006

India

622

(29)

60
chronically
HBV infected

214
chronically
HBV infected

60 healthy
individuals

408 healthy
individuals

Individuals with CCR5 Δ32
were more resistant to HBV infection.
CCR5 Δ32 mutation was not
found in any of the HBV infected, there were 3 CCR5 Δ32 heterozygotes in the healthy group.
There was a lack of statistically
significant differences among
the studied groups.
CCR5 Δ32 heterozygotes were
significantly more frequent
among those infected with HBV
than among healthy individuals.
No homozygotes.

The influence of the CCR5 Δ32 mutation on clinical recovery
Safari et al.
(30)
Thio et al.

20132014

(25)

180

60
chronically
HBV infected

120 individuals
who recovered
from HBV

2006

USA,
Caucasians

526

190
chronically
HBV infected

336 individuals
who recovered
from HBV

2006

Korea

698

349
chronically
HBV infected

106 not HBV
infected;
243 individuals,
who recovered
from HBV

(11)

Ahn et al.

East
Iran

The controls were matched according to age, sex and
socio-economic status. The CCR5 Δ32 mutation was
not found among chronically infected, while there
were three CCR5 wild type/Δ32 heterozygotes (1.0%)
among controls. Statistically significant between-group
differences were not found in this study, probably due
to the low number of participants and small fraction
of individuals presenting the mutation. However,
the authors emphasize the low CCR5 Δ32 mutation
frequency in the south-east Iranian population (28).
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No homozygotes CCR5 Δ32
found among cases.
1 heterozygote Δ32 found
among controls.
CCR5
Δ32
heterozygotes
significantly more frequent
among those who had recovered
from HBV infection than those
without this deletion.
CCR5 Δ32 mutation was not
found in any of the studied
individuals.

HBV i zdrowych (grupy kontrolnej) (tab. I). Do badania włączyli 60 pacjentów z przewlekłym zakażeniem
HBV i 60 osób zdrowych, niezakażonych HBV (HBsAg oraz HBe Ag ujemne). Osoby z grupy kontrolnej
dobrano parami pod względem wieku, płci i statusu socjo-ekonomicznego. W grupie badanej mutacja CCR5
Δ32 nie występowała, natomiast znaleziono trzy osoby
(1%) w grupie zdrowych, które były heterozygotami
CCR5 Δ32. Stwierdzona różnica nie była istotna statystycznie, prawdopodobnie ze względu na małą liczbę
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Different results have been found in India by
Suneetha et al. (Tab. I). The frequency of CCR5 wild
type/Δ32 heterozygosity was significantly higher
among chronic hepatitis B patients in comparison
to healthy controls: 9 (4.2%) vs 3 (0.73%). There
were 214 chronic hepatitis B patients (confirmed by
histological examination, HBsAg positive for more
than six months, quantitative HBV DNA test positive)
and 408 age- and sex-matched healthy controls without
previous liver disease and HBV/HCV-negative (29).
b. The influence of CCR5 Δ32mutation on the clinical
recovery
The last published study concerning the influence of
the CCR5 Δ32 mutation on clinical recovery from HBV
infection, is a case-control study, conducted within the
East Iranian population by Safari et al. (Tab. I). Sixty
patients with chronic HBV infection were compared in
terms of CCR5 Δ32 frequency to 120 individuals who
had recovered from an HBV infection ((HBsAg negative,
anti-HBc positive). Among the study participants no
CCR5 Δ32 homozygote was found; only one CCR5 Δ32
heterozygote was found in the control group (30).
A study carried out by Thio et al. (Tab. I) on American
Caucasians showed that CCR5 Δ32 heterozygote had
twice the chance to eliminate HBV than in comparison
to those without this mutation (OR=1.9). This study
included 526 men (median age of 31.5 years), where
each person with HBV persistence was matched to two
individuals who had recovered from an HBV infection;
69% of participants were HIV positive. Eight out of nine
patients who were homozygous for CCR5 Δ32 mutation
recovered from an HBV infection (OR=0.25). The result
was statistically insignificant and was probably due to
the low number of homozygotes in the sample (11).
In the Korean study conducted by Ahn et al., three
cohorts were investigated: 349 “chronic carriers”,
243 “spontaneously recovered” and 106 “unexposed”
(Tab. I). CCR5 Δ32 mutation was not found in
any of individuals but interestingly, another CCR5
polymorphism (59029G/CCR5 59353T) was found
which might be related to the HBV virus elimination by
infected patients (25). This is in line with the results of
the previous study carried out by Chang et al. conducted
among individuals who recovered from HBV infection
(HBsAg negative, anti-HBc total and anti-HBs positive)
and chronic hepatitis B patients (HBsAg and anti-HBc
total positive, anti-HBs negative) (31).
DISCUSSION
In summary, epidemiologic studies regarding the
influence of a CCR5 Δ32 mutation on HBV infection
resistance or the elimination of this virus (clinical
recovery from HBV infection) are rather scant or

badanych oraz mały odsetek osób z mutacją. Autorzy podkreślają jednak, iż w populacji południowo-wschodniego Iranu CCR5 Δ32 występuje z niewielką
częstością (28).
Odmienne wyniki uzyskali w Indiach Suneetha
i wsp. (tab. I). W swoim badaniu stwierdzili, że heterozygoty CCR5 Δ32 występowały istotnie statystycznie
częściej u osób przewlekle zakażonych HBV w porównaniu do zdrowych (grupy kontrolnej): 9 (4,2%) vs 3
(0,73%). W grupie badanej było 214 osób z przewlekłym HBV (potwierdzonym histologicznie, z dodatnim HBsAg, utrzymującym się powyżej 6 miesięcy
i wykrywalnym HBV DNA), a w grupie kontrolnej 408
zdrowych, u których wykluczono wcześniejsze choroby
wątroby oraz zakażenie HBV i HCV. Osoby z obu grup
były dobierane parami pod względem wieku i płci (29).
b. Wpływ mutacji CCR5 Δ32 na wyzdrowienie kliniczne
Ostatnio opublikowanym badaniem na temat wpływu
CCR5 Δ32 na wyzdrowienie kliniczne w zakażeniu
HBV jest badanie kliniczno - kontrolne, przeprowadzone przez Safari H i wsp. w populacji wschodniego Iranu (Tab. I). Porównano pod względem częstości
występowania mutacji CCR5 Δ32 60 osób z przewlekłym zakażeniem HBV (HBsAg dodatni > 6 miesięcy)
oraz 120 osób z przebytym zakażeniem HBV (HBsAg
ujemny, anty-HBc dodatnie). Wśród uczestników badania nie wykryto żadnej homozygoty CCR5 Δ32 i tylko jedną heterozygotę CCR5 Δ32 w grupie kontrolnej
(30).
Badanie Thio i wsp. (Tab. I) na osobach rasy kaukaskiej mieszkających w USA pokazało, że w odniesieniu
do pacjentów zakażonych HBV heterozygoty CCR5
Δ32 miały dwa razy większą szansę uzyskać wyzdrowienie kliniczne w porównaniu do osób, które tej delecji
w genie CCR5 nie posiadały (OR=1,9). Badanie przeprowadzono na 526 mężczyznach (mediana wieku 31,5
roku), gdzie jednej osobie przewlekle zakażonej HBV
przyporządkowano dwie, u których po zakażeniu HBV
uzyskano wyzdrowienie kliniczne, przy czym 69% badanych było zakażonych HIV. Z dziewięciu osób, które były homozygotami CCR5 Δ32 osiem wyzdrowiało
z zakażenia HBV (OR=0,25). Najprawdopodobniej ze
względu na małą liczebność homozygot w próbie wynik
nie był istotny statystycznie (11).
W badaniach koreańskich, przeprowadzonych przez
Ahn i wsp. badano trzy kohorty: 349 osób z przewlekłym
zakażeniem HBV, 243 osoby, które przebyły zakażenie
HBV i 106 osób, które nigdy nie były zakażone HBV
(Tab. I). U żadnego z badanych nie stwierdzono mutacji
CCR5 Δ32, ale interesujące jest to, że według autorów
inny polimorfizm CCR5 (59029G/CCR5 59353T) może
być związany z eliminacją wirusa u pacjentów zakażonych HBV (25). Wniosek ten jest zgodny z wcześniej577
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controversial. Some of these studies suffer from
methodological errors, which may be an additional
factor influencing the differences observed in results
obtained by the authors.
The influence of a CCR5 Δ32 mutation on HBV
resistance
While planning epidemiologic studies, an accurate
recruitment of cases and controls remains essential.
From a methodological perspective, to compare the
newly infected and healthy individuals would be the
best approach regarding surveys which determine the
influence of a CCR5 Δ32 mutation on HBV infection
susceptibility. A selection which includes only chronic
hepatitis B cases tends to exclude infected individuals
with clinical recovery from HBV infection, as well as
patients who died due to a number of complications.
Assuming the protective effect of the CCR5 Δ32
mutation on clinical recovery from HBV infection, such
a selection of cases would possibly result in excluding
a large number of individuals with this mutation
from the study. However, it should be pointed out
that any inclusion of newly HBV infected individuals
(e.g. anti-HBc IgM positive) may be difficult due to
asymptomatic infections, which are quite common.
In addition, the studies suffered from a selection
bias regarding controls. Individuals were recognized
as healthy due to their HBsAg negativity (e.g. selected
blood-donors) or selection criteria for controls were
not clear (only a general statement that “HBV infection
have been excluded”). Of note, a control group which
includes individuals recognized as healthy on the
basis of their HBsAg negativity is perceived as less
adequate. HBsAg negativity in controls may indicate
a lack of current infection. However, it does not
differentiate between those who have recovered from
HBV (the clinical recovery), and those who have never
been infected.
Selection bias presented in the studies refers not
only to controls but also cases. These two aspects do
not allow epidemiologists to correctly determine the
cause-and-effect association between the CCR5 Δ32
mutation and the probability of HBV infection.
The low frequency of the CCR5 Δ32 mutation
creates another serious problem, possibly influencing
the number of surveys which remains relatively small.
The frequency of this mutation differs regarding
various populations, geographic locations and ethnic
groups; however, generally it is relatively rare.
Therefore, to obtain statistically significant results,
a large sample (preferably including a few thousand
participants) would need to be planned, with a subsample of several dozen individuals with the CCR5 Δ32
mutation. Of note, no CCR5 ∆32 mutation in either the
patient or control group has been reported in a number
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szym badaniem Chang i wsp., przeprowadzonym na
377 osobach, przydzielonych do dwóch grup: pacjentów, którzy samoistnie wyeliminowali HBV (HBsAg
ujemny, anty-HBc dodatnie, anty-HBs dodatnie) oraz
przewlekle zakażonych HBV (HBsAg dodatni, anty-HBc dodatnie, anty-HBs ujemne) (31).
DYSKUSJA
Podsumowując omówione wyżej badania epidemiologiczne, dotyczące wpływu mutacji CCR5 Δ32 na
możliwość zakażenia i eliminację wirusa w zakażeniu
HBV (wyzdrowienie kliniczne), należy podkreślić, że
przeprowadzono ich dotychczas niewiele, a uzyskane
w tych badaniach wyniki są sprzeczne. Część z omawianych badań zawiera niedoskonałości metodologiczne, co może dodatkowo wpływać na obserwowane
różnice w wynikach uzyskanych przez poszczególnych autorów.
Wpływ mutacji CCR5 Δ32 na zakażenie się wirusem
W planowaniu badań epidemiologicznych ważny jest
właściwy dobór uczestników do grupy badanej i kontrolnej. W odniesieniu do badania wpływu mutacji CCR5
Δ32 na możliwość zakażenia się HBV, najlepsze pod
względem metodologicznym byłoby porównanie grupy
osób nowo zakażonych HBV i grupy osób zdrowych.
Zawężenie przypadków jedynie do osób przewlekle zakażonych HBV wyłącza z tej grupy osoby, które uległy
zakażeniu i klinicznie wyzdrowiały oraz osoby, które
zmarły z powodu powikłań, spowodowanych przez to
zakażenie. Zakładając, że posiadanie mutacji CCR5 Δ32
może mieć pozytywny wpływ na wyzdrowienie po zakażenia HBV, taki dobór grupy przypadków spowoduje
najprawdopodobniej, że nie uwzględnimy w niej znaczącej liczby osób z mutacją CCR5 Δ32. Niemniej, należy
zaznaczyć, że włączenie nowych przypadków zakażenia
HBV (np. osoby anty HBc IgM dodatnie) jest trudne do
zrealizowania w praktyce ze względu na częsty przebieg
bezobjawowy tego zakażenia.
We wszystkich trzech analizowanych publikacjach
grupę kontrolną dla osób przewlekle zakażonych HBV
stanowiły osoby uznawane za zdrowe jedynie na podstawie stwierdzenia, że były HBsAg ujemne (wybrane
na przykład spośród dawców krwi) lub kryteria doboru osób do grupy kontrolnej nie były jasno sprecyzowane (ogólne stwierdzenie, że wykluczono zakażenie
HBV). Grupa kontrolna składająca się z osób, uznanych za zdrowe na podstawie ujemnego HBsAg jest
mniej adekwatna, ponieważ samo niewykrycie antygenu HBs u osób z kontroli świadczy o braku aktualnego
zakażenia HBV, nie dając jednoznacznej odpowiedzi
czy są to osoby, które wyzdrowiały po zakażeniu HBV
(w sensie wyzdrowienia klinicznego), czy też takie,
które nigdy się z tym wirusem nie zetknęły.
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of studies (25). A meta-analysis of published research
would be helpful in the context of the small sample
sizes observed in previous studies; it may also increase
result precision. However, the heterogenicity of the
populations and studied groups could be a limitation
regarding studies on the CCR5 ∆32 mutation and its
influence on HBV infection recovery.
The influence of the CCR5 Δ32 mutation on clinical
recovery
A comparison of chronic hepatitis B patients and
individuals who recovered from an infection (clinical
recovery) would be the most credible methodology
regarding a survey on a possible influence of the CCR5
Δ32 mutation on clinical recovery. Such a comparison
was done in two of the surveys which were discussed
above. However, in a study conducted by Ahn et al.
CCR5 Δ32 homozygosity or heterozygosity was not
found in any patient (25); Safari et al. found only
one heterozygous CCR5 ∆32 mutation in the control
group (30). Therefore, on the basis of the study,
conducted by Thio et al., a cautious hypothesis that
there is a possible association between the CCR5 Δ32
mutation and a clinical recovery from hepatitis B could
be put forward; however, it is the only study published
worldwide which reported this association (11).
While discussing the results of previous studies
addressing a possible association between the CCR5
Δ32 mutation and HBV infection elimination, it should
be also pointed out that the majority of individuals
with a clinical recovery from HBV infection did
not present this mutation. Therefore, it should be
concluded that such a clinical recovery could be multifactorial. Despite genetic predisposal, most commonly
polygenic, environmental factors should also be
considered.
According to the results obtained by Ahmadabadi et
al. and Sanchooli et al. it seems that HBV infection and
CCR5 gene polymorphisms could change the CCR5
receptors’ expression on several effector immune cells
and influence the activation and migration of these cells
to the infected liver, which may result in disturbances
in the elimination of HBV (4,31).
Ahmadabadi et al. demonstrated that the
lymphocytes count, including T CD8+, was decreased
significantly in chronic hepatitis B patients in
comparison to healthy controls; CCR5 expressing
T CD8 cells were increased in these patients.
Additionally, Sanchooli et al. found that CCR5
expression regarding NK and T cytotoxic cells was
decreased in such patients. However, it was increased
concerning T CD8+ cells in comparison with controls
who eliminated HBV (4).

W żadnym z omawianych badań nie znajdujemy
prawidłowo dobranych grup badanych ani kontrolnych, co w konsekwencji nie pozwala na wnioskowanie bezpośrednie o związku przyczynowo-skutkowym pomiędzy występowaniem mutacji CCR5 Δ 32,
a prawdopodobieństwem zakażenia HBV.
Innym, ważnym problemem, mającym prawdopodobnie wpływ na małą liczbę przeprowadzonych badań, jest niska częstość występowania mutacji CCR5
Δ32. Mutacja ta występuje z różną częstością w populacjach różniących się pod względem geograficznym
i etnicznym, ale ogólnie można stwierdzić, że jest to
zjawisko rzadkie. Dlatego, aby osiągnąć wyniki na
poziomie istotności statystycznej, należałoby zaplanować badanie na dużej próbie (najlepiej kilku tysięcy osób), tak aby osoby z CCR5 Δ32 stanowiły grupę
co najmniej kilkudziesięciu osób. W prezentowanych
badaniach osoby takie, szczególnie homozygoty, były
pojedynczymi przypadkami. Zdarzały się także doniesienia, w których zwracano uwagę na zupełny brak
występowania tej mutacji wśród badanych (25). Innym
rozwiązaniem problemu, dotyczącego małej liczebności badanych prób byłoby przeprowadzenie metaanalizy istniejących badań i zwiększenie przez to precyzji
uzyskanych wyników. Ograniczeniem może być jednak heterogenność populacji i badanych grup.
Wpływ mutacji CCR5 Δ32 na wyzdrowienie kliniczne
W badaniu wpływu mutacji CCR5 Δ32 na wyzdrowienie kliniczne po zakażeniu HBV najbardziej wiarygodne pod względem metodologicznym byłoby porównanie grupy osób przewlekle zakażonych HBV oraz
grupy osób, które wyeliminowały zakażenie (kliniczne
wyzdrowienie). Porównanie tak dobranych grup miało
miejsce w omawianych badaniach, jednak w przypadku badania Ahn i wsp. nie stwierdzono mutacji CCR5
Δ32 u żadnego z uczestników, a w badaniu Safari i wsp.
tylko jedna osoba z grupy kontrolnej była heterozygotą CCR5 Δ32. Dlatego też, na podstawie badania Thio
i wsp. można postawić ostrożną hipotezę co do możliwego związku między częstością mutacji CCR5 Δ32
a wyzdrowieniem klinicznym z zakażenia HBV (11).
Podsumowując przedstawione w artykule dane na
temat związku mutacji CCR5 Δ32 z eliminacją zakażenia HBV trzeba wziąć pod uwagę również fakt, że
większość osób, które po zakażeniu HBV osiągnęły
wyzdrowienie kliniczne nie posiadało mutacji CCR5
Δ32. Stąd należy wnioskować, że brak przejścia
w przewlekłą postać wzw B po zakażeniu HBV może
być uwarunkowana wieloczynnikowo, co oznacza, że
oprócz predyspozycji genetycznych, zależnych najczęściej od kilku różnych genów, pewną rolę w przebiegu
tego zakażenia odgrywać mogą również czynniki środowiskowe.
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CONCLUSIONS
In conclusion, previously published studies did
not present evidence regarding a correlation between
the CCR5 Δ32 mutation and chronic hepatitis B.
The inconsistent results observed in these studies
are possibly due to differences, regarding surveyed
populations and their geographic locations as well as
ethnic origins, as well as an inadequate methodological
approach observed in some of these studies. There is an
urgent need to continue studies on a possible association
between the CCR5 gene and HBV infection, as well
as its clinical implications. However, future surveys
should be based on numerous samples with numbers
dependent on CCR5 Δ32 frequency, with paying
special attention to methodologically correct sampling.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. The objective of this research was to get to know the level of knowledge and beliefs concerning
preventive vaccination among parents of children up to 2 years of age.
MATERIAL AND METHODS. The survey was carried out in 2015 in a group of 120 parents of children aged
2 or less in the capital city of Warsaw and its vicinity. An original survey questionnaire was applied. Descriptive
statistics methods were applied.
RESULTS. The most numerous researched group were people aged 20-40 (79.2%) with higher education
(76.8%). The majority of respondents declared their positive attitude to rationality of vaccination (76.7%). Only
1.7% of respondents declared that they remained unconvinced as to giving their children preventive vaccination.
Women were convinced about the usefulness and preventive effectiveness of preventive vaccination. Among
all the respondents 11.7% claimed they did not get enough information on preventive vaccination from medical
staff. According to 7.5% of the respondents, the information provided by medical personnel is incomprehensible
and insufficient. According to 50.8% of the respondents the effectiveness of parents’ education in the scope of
preventive vaccination administered to children should be improved.
CONCLUSIONS. The parents of children aged 2 or less point out to lack of sufficient information on preventive
vaccination. It is therefore necessary to involve medical personnel more in order to increase the effectiveness of
education of small children’s parents in the discussed field.
Key words: vaccination, parents beliefs, prevention of infectious diseases, health promotion
STRESZCZENIE
CEL. Celem przeprowadzonego badania było poznanie poziomu wiedzy i przekonań rodziców dzieci do 2. roku
życia dotyczących szczepień ochronnych.
MATERIAŁ I METODY. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 120 rodziców dzieci do 2. roku życia
w m.st. Warszawie i okolicach. Posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety.
WYNIKI. Najliczniejszą grupę badanych stanowiły osoby w wieku od 20. do 40. roku życia (79,2%) oraz
legitymujące się wykształceniem wyższym (76,8%). Badani w większości pozytywnie wypowiadali się o zasadności szczepień (76,7%). Tylko 1,7% respondentów zadeklarowało, że pozostają nieprzekonani w kwestii stosowania szczepień ochronnych. Kobiety były przekonane o przydatności i prewencyjnej skuteczności szczepień
ochronnych, Spośród wszystkich ankietowanych 11,7% podało, że nie uzyskało wystarczających informacji od
personelu medycznego dotyczących szczepień ochronnych. Według 7,5% badanych, informacje, które przekazuje personel medyczny są niezrozumiałe i niewystarczające. Zdaniem 50,8% respondentów należy poprawić
efektywność edukacji rodziców w zakresie szczepień ochronnych stosowanych u dzieci.
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WNIOSKI. Rodzice dzieci do 2. roku życia wskazują na brak wystarczających informacji na temat szczepień
ochronnych. Konieczne jest zatem większe zaangażowanie personelu medycznego w celu poprawy efektywności edukacji rodziców małych dzieci na temat szczepień ochronnych.
Słowa kluczowe: szczepienia ochronne, przekonania rodziców, zapobieganie chorobom zakaźnym, promocja
zdrowia
INTRODUCTION

WPROWADZENIE

According to the World Health Organization (WHO)
recommendations, vaccination is the most effective
attempt to eliminate and eradicate infectious diseases
in children. In Poland, vaccinations are given according
to the Preventive Vaccination Program published in the
Official Journal of the Ministry of Health, updated on an
annual basis and published in a form of an Announcement
of the Chief Sanitary Inspector (GIS). The Preventive
Vaccination Program is the basic, priority document
regulating vaccinations in Poland (1).
Although, currently in Poland cases of death due to
infectious diseases are rare (2), a lot of infectious diseases
in the world that could be fought with the use of easily
accessible routine vaccination programs still remain one
of the most important causes of severe diseases that often
cause death of small children. For instance, despite the
progress in the implementation of programs to eliminate
measles in various countries in Europe, a rapid increase in
incidence was noticed in years 2010-2013 which is linked
to skipping children vaccination by their parents and in
2015 there were 134,200 fatal cases around the world due
to this disease (3). Measles outbreaks continue to occur
in 2017 in EU/EEA countries with the largest number
of cases in Romania and Italy and also with fatal cases
which took place in Romania and Portugal (4).
The strategy of vaccination included in the Preventive
Vaccination Program is based on epidemiological
data that make it possible to assess the risk of disease
occurrence (5). The objective of program implementation
is to create herd immunity to particular infectious germs
as well as to eliminate these pathogens. Applying the
Preventive Vaccination Program makes it possible to
properly immunize children. The indicator of the scope
of vaccination given to children is to a large extent
their parents’ awareness and their conviction as to the
advisability of vaccination (6). The evidence on children
and teenagers’ vaccination status collected every year by
sanitary and epidemiological stations shows that all over
Poland the controlled vaccination covers about 95% of the
population and the achieved percentage of the vaccinated
definitely exceeds 90%, which in the case of most
diseases is enough to achieve herd immunity, preventing
epidemic spread of diseases (7). Nevertheless, in Poland
in recent years a growing trend has been observed for
parents to avoid vaccinating their children. According
to the reports of the Main Sanitary Inspectorate Sanitary

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
szczepienia są najefektywniejszym sposobem eliminacji i eradykacji chorób zakaźnych u dzieci. W Polsce,
szczepienia realizowane są zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO), opublikowanym w Dzienniku
Urzędowym Ministerstwa Zdrowia, aktualizowanym co
roku i wydawanym w formie Komunikatu Głównego
Inspektora Sanitarnego. Program Szczepień Ochronnych jest podstawowym, priorytetowym dokumentem
regulującym wykonywanie szczepień w Polsce (1).
Mimo istniejących w różnych krajach programów
szczepień ochronnych, dzieci nadal chorują na choroby zakaźne o ciężkim przebiegu z powodu zaniechania
szczepień.
Dla przykładu, pomimo postępów w realizacji programów eliminacji odry w różnych krajach w Europie,
odnotowano gwałtowny wzrost zachorowań w latach
2010-2013, związany z zaniechaniem szczepień dzieci
przez wielu rodziców, a w 2015 r. na świecie wystąpiło
134 200 zgonów z powodu tej choroby (3). Występowanie ognisk epidemicznych odry nadal notowano w pierwszej połowie 2017 r. w krajach UE/EOG, z największą
liczbą zachorowań w Rumunii i we Włoszech oraz
z przypadkami śmiertelnymi w Rumunii i Portugalii (4).
Strategia szczepień zawarta w PSO oparta jest na
danych epidemiologicznych, które pozwalają ocenić
ryzyko wystąpienia poszczególnych chorób (5). Realizacja programu ma na celu wytworzenie zbiorowej odporności na określone drobnoustroje zakaźne,
jak również eliminację tych patogenów. Stosowanie
się do PSO pozwala prawidłowo uodpornić dziecko.
Wyznacznikiem zakresu zrealizowanych szczepień
u dzieci w dużej mierze jest świadomość rodziców
oraz ich przekonanie o słuszności szczepień (6). Zbierane każdego roku przez stacje sanitarno-epidemiologiczne dane o stanie zaszczepienia dzieci i młodzieży
wskazują, że w wymiarze całego kraju nadzorowany
stan zaszczepienia to około 95% populacji, a osiągane odsetki zaszczepionych przekraczają 90%, tj.
poziom w większości chorób wystarczający dla osiągnięcia odporności zbiorowiskowej, zapobiegającej
epidemicznemu szerzeniu się zachorowań (7). Niemniej jednak w Polsce w ostatnich latach obserwuje
się rosnącą tendencję unikania szczepień dzieci przez
rodziców. Zgodnie z raportami Głównego Inspektoratu Sanitarnego „Stan sanitarny kraju w roku 2014”
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Condition of the Country in 2014 and Sanitary Condition
of the Country in 2015, both in 2014 and 2015 the number
of people affected by the anti-vaccination movement and
avoiding mandatory vaccination increased.
The objective of the research was to learn about the
level of knowledge and beliefs concerning preventive
vaccination of children up to 2 years of age among parents.

oraz „Stan sanitarny kraju w roku 2015”w tych latach
wzrosła liczba osób, które uchylały się od obowiązkowych szczepień ochronnych swoich dzieci będąc pod
wpływem ruchów antyszczepionkowych.
Celem przeprowadzonego badania było poznanie
poziomu wiedzy i przekonań rodziców dotyczących
szczepień ochronnych dzieci do 2. roku życia.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The survey research was carried out in a group of
120 people receiving basic healthcare: in an Arnica Nonpublic Health Care Centre in Stare Babice commune,
West Warsaw district – 60 people (healthcare financed
by the National Health Fund - NFZ) and the Medicover
Medical Centre in Warsaw – 60 people (paying for
the healthcare). The parents of children up to 2 years
old, who come to the Children’s Outpatient Clinic to
consult the paediatrician, were qualified for the survey.
The survey was carried out in the period from
January to June 2015. An original survey questionnaire
was used, consisting of 22 questions on the level of
knowledge and beliefs of parents on preventive
vaccination of children up to 2 years old. The second
part of the survey, 5 questions, were demographic
questions.
The results were analysed with the use of SPSS
Base software. Descriptive statistics methods were
applied. To compare the distribution of nominal
variables coming from a few surveyed groups
Pearson’s χ2 test was applied. To assess the strength
of relationship between two interval variables Pearson
correlation coefficient was used. α= 0,05 has been
adopted as the significance threshold, meaning that all
the results for the p<0.05 parameter shall be deemed
statistically significant.

Badania ankietowe przeprowadzono w grupie
120 osób objętych podstawową opieką zdrowotną:
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Arnica w gminie Stare Babice, w powiecie warszawskim
zachodnim – 60 osób (świadczenia finansowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz w Centrum Medycznym Medicover w Warszawie – 60 osób (świadczenia odpłatne). Do badań zakwalifikowano rodziców
dzieci do 2. roku życia zgłaszających się do poradni
dziecięcej celem odbycia wizyty u lekarza pediatry.
Badania ankietowe prowadzono w okresie od stycznia
do czerwca 2015 roku. W badaniu zastosowano autorski
kwestionariusz ankiety, składający się z 22 pytań, dotyczących poziomu wiedzy i przekonań rodziców na temat
szczepień ochronnych u dzieci do 2. roku życia. Drugą
część ankiety, 5 pytań, stanowiły pytania metryczkowe.
Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej
z wykorzystaniem oprogramowania SPSS Base. Zastosowano metody statystyki opisowej. Dla porównania
rozkładów zmiennych nominalnych, pochodzących
z kilku grup badanych zastosowano test χ2 Pearsona.
Do oceny siły związku dwóch zmiennych przedziałowych zastosowano współczynnik korelacji Pearsona.
Za próg istotności przyjęto poziom α= 0,05, oznaczający, iż wszystkie wyniki parametru p<0,05 będą uznawane za istotne statystycznie.

RESULTS

WYNIKI

Among the respondents, the most numerous group
were being people aged 20-40 (N=95; 79.2%) and people
aged over 40 (N=20; 16.7%). The least numerous group
of respondents were people under 20 (N=5; 4.2%). Most
of the parents taking the survey were women (88.3%).
Also the education of the group of respondents was
diverse. The majority of the participants in this study
had higher education (73.3%), with 23.3 % having
secondary education, and 3.3% - vocational education.
Most of the parents in the study lived in a city (63.3%),
while 36.7 % lived in the countryside.
For respondents, the most frequently chosen
source of knowledge about vaccinations were doctors
and nurses (37.2%), while the least frequently chosen
were media campaigns (5.8%). The sources of the
respondents’ knowledge on preventive vaccination of
children are presented in Figure 1.

Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 20-40 lat (N=95; 79,2%) oraz osoby w wieku powyżej 40 lat (N=20; 16,7%). Najmniej liczną grupą
badanych były osoby poniżej 20 r. ż. (N=5; 4,2%). Wśród
rodziców dzieci objętych badaniem przeważały kobiety
(88,3%). Również pod względem wykształcenia respondentów badana grupa nie była jednorodna. Najwięcej osób
miało wykształcenie wyższe (73,3%), natomiast wykształcenie średnie posiadało 23,3 % ankietowanych, a zawodowe 3,3%. Większość badanych rodziców była mieszkańcami miast (63,3%), 36,7 % było mieszkańcami wsi.
Dla respondentów, źródłem wiedzy na temat obowiązujących szczepień najczęściej byli lekarze i pielęgniarki (37,2%), natomiast najrzadziej kampanie w mediach (5,8%). Źródła wiedzy ankietowanych na temat
szczepień ochronnych dzieci przedstawiono na Ryc. 1.
585

Fig. 1. Sources of the respondents’ knowledge on preventive vaccinations of children
Ryc. 1.
Źródła wiedzyChudowolska-Kiełkowska,
ankietowanych osób na temat szczepień
ochronnych
dzieci
Magdalena
Bernadetta
Gieroń-Kozina

i inni

Fig. 1. Sources of the respondents’ knowledge on preventive vaccinations of children
Ryc. 1. Źródła wiedzy ankietowanych osób na temat szczepień ochronnych dzieci

It should be pointed out that a subjective assessment
Warto zauważyć, iż subiektywna ocena respondenof the level of their knowledge concerning PSO tów na temat poziomu ich wiedzy dotyczącej PSO jest
(Preventive Vaccination Program) made by respondents dość wysoka, gdyż połowa badanych deklaruje znajothemselves is quite good, half of them claiming mość programu (50%), a znaczna cześć pozostałych
they know the program (50%), while majority of the respondentów (42,5%) zna go przynajmniej częścioremaining respondents (42.5%) have at least partial wo. Na brak znajomości PSO wskazało 7,5% responknowledge of it. Only 7.5% of respondents reported dentów. Badani, poproszeni o podanie obowiązkowych
having no knowledge of PSO. The respondents, when szczepień ochronnych, najczęściej wskazywali szczeasked to list the mandatory preventive vaccines, most pienia ochronne przeciw gruźlicy i WZW B (34,8%),
often mentioned vaccination against tuberculosis and przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (34,1%) oraz
hepatitis B (34.8%), against diphtheria, tetanus and przeciw odrze, śwince i różyczce (29,5%). Jako obopertussis (34.1%) as well as against measles, mumps wiązkowe szczepienia błędnie zostały wskazane przez
and rubella (29.5%). Vaccination against pneumococci badanych szczepienia przeciw pneumokokom (0,7%)
(0.7%) and against Human Papilloma Virus causing i przeciw zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego
cervical cancer (1%) have been incorrectly identified powodującym raka szyjki macicy (1%). Znajomość
by respondents as mandatory vaccinations. The obowiązkowych szczepień dzieci wśród badanych
Fig. 2. Knowledge of mandatory preventive vaccinations of children (2015) in the studied group
knowledge of
the participants of the study on mandatory osób przedstawiono na Ryc. 2.
Ryc. 2. Znajomość obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci (2015) w grupie badanej
vaccinations of children is presented in Figure 2.

Fig. 2. Knowledge of mandatory preventive vaccinations of children (2015) in the studied group
Ryc. 2. Znajomość obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci (2015) w grupie badanej
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Indicating the recommended preventive vaccination
Wskazując zalecane szczepienia ochronne dzieci,
of children, the respondents most often mentioned respondenci najczęściej podawali szczepienia ochronpreventive vaccination against pneumococci 40.6%, ne przeciw pneumokokom - 40,6%, przeciw zakażeniu
against human papillomavirus causing cervical cancer wirusem brodawczaka ludzkiego powodującym raka
25.1%, and against chickenpox 21.8%. However, szyjki macicy - 25,1% oraz przeciw ospie wietrznej 12.6% of the Fig.
respondents
mentioned
21,8%. of
Natomiast
12,6%
3. Knowledge ofwrongly
recommended
preventive vaccinations
children (2015)
in thebadanych
studied groupbłędnie wskazało
3. Znajomośćtetanus
zalecanych
ochronnych
dzieci (2015) w
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vaccination againstRyc.
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andszczepień
pertussis
as szczepienia
przeciw
błonicy, tężcowi i krztuścowi jako
only recommended vaccinations (Fig. 3).
szczepienia tylko zalecane (Ryc. 3.).

Fig. 3. Knowledge of recommended preventive vaccinations of children (2015) in the studied group
Ryc. 3. Znajomość zalecanych szczepień ochronnych dzieci (2015) w grupie badanej

In the study a correlation was shown between the
W przeprowadzonym badaniu wykazano zależność
place of residence and the frequency of providing wrong między miejscem zamieszkania a częstością udzielania
information concerning the knowledge of recommended błędnej informacji, dotyczącej znajomości zalecanych
vaccination of children. For only recommended szczepień dzieci. W odniesieniu do tylko zalecanych
vaccinations, countryside dwellers provided wrong answer szczepień, mieszkańcy wsi częściej zaznaczali odpo“against diphtheria, tetanus and pertussis” more often wiedz błędną - „przeciw błonicy, tężcowi i krztuścothan people living in a city. The difference is statistically wi” niż osoby zamieszkujące miasto. Zaobserwowana
significant at the level of p<0.01 (Fig. 4). Therefore it różnica jest istotna statystycznie na poziomie p<0.01
should be assumed that respondents living in a city more (Ryc. 4.).
often gave correct answers concerning the recommended
Fig. 4.
Knowledge
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vaccinations,
and
thus they
were more
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with the
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Fig. 4. Knowledge of recommended preventive vaccinations of children (2015) vs. place of residence of the respondents
Ryc. 4. Znajomość zalecanych szczepień ochronnych dzieci (2015) a miejsce zamieszkania respondentów
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Taking into account respondents’ opinions
concerning safety of vaccination, according to
the majority of respondents (75.8%) preventive
vaccinations are safe, although they may also cause
complications. According to 16.7% of respondents
preventive vaccinations are safe and have no side
effects. However, 6.7% of the respondents were of
opinion that preventive vaccinations may often lead to
negative effects for health. Only 0.8% of respondents
did not have any opinion on the subject.
When naming possible positive effects of
preventive vaccination 35.9% of respondents answered
that a vaccine guarantees milder forms of the disease
against which it was used, or it may even eliminate the
possibility of falling ill. A smaller group of respondents
(32.9%) answered that vaccination prevents diseases
that can be severe and, for example, leading to a child’s
hospitalisation. Among the participants of the study,
19.0% thought that the risk of serious complications
after a vaccination of a child is low. 8.7% of respondents,
on the other hand, have heard of both positive and
negative effects of preventive vaccination, and 3.5%
of the respondents are convinced there are positive
effects of vaccination, but they cannot name any.
When studying the attitude of parents, the largest
number of the respondents (18.0 %) pointed out to the
post vaccination reaction and fever, a slightly smaller
group (16.0%) – pain and harmful effects of substances
included in the vaccine and the smallest group subfebrile
body temperature (14.0%). The least number of the
studied parents and carers of children pointed out to
consequences in the form of serious diseases (10.4%),
lack of appetite (4.8%), and other symptoms such as:
apathy, slower motoric development, autism or other
damage to nervous system (2.8% ).
Information concerning postvaccination reaction
was most often obtained by the respondents from
a nurse (61.1 %), less often from the available leaflets
(12.8%), while only 9.4% of the study participants
obtained the information from a doctor or found it in
medical literature. Some respondents mentioned the
fact that they have never been informed about adverse
post vaccination reaction (10.7%) or that information
obtained from the medical staff was incomprehensible
(6.0%).
When it comes to the information on how to act in
case of adverse effects following immunisation, 73.3%
of the respondents were provided such information,
15.0% could not remember if they were informed, while
11.7% of respondents did not obtain any information on
the subject. When analysing the responses of parents
and carers of children to the question whether they
were informed what they should do should adverse
post vaccination reaction occur, it was demonstrated
that such information was mostly provided by a nurse
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W związku z tym należy przypuszczać, że respondenci mieszkający w mieście częściej udzielali prawidłowych odpowiedzi na temat szczepień zalecanych,
czyli lepiej znali tematykę szczepień niż respondenci
mieszkający na wsi.
Biorąc pod uwagę kwestię bezpieczeństwa szczepień, zdaniem większości respondentów (75,8%) szczepienia ochronne są bezpieczne, chociaż ich wynikiem
mogą być również powikłania. Według 16,7% badanych
szczepienia ochronne są bezpieczne i nie mają skutków
ubocznych. Natomiast 6,7% ankietowanych sądziło, że
szczepienia ochronne często mogą powodować negatywne skutki zdrowotne. Zaledwie 0,8% respondentów
nie miało własnych poglądów na ten temat.
Podając możliwe pozytywne skutki szczepień
ochronnych, 35,9% ankietowanych odpowiedziało, że
szczepienie gwarantuje przebycie łagodniejszej formy choroby, przeciwko której je zastosowano, a nawet może wyeliminować możliwość zachorowania.
Mniejsza grupa badanych (32,9%) odpowiedziała, że
szczepienia zapobiegają chorobom, które mogą mieć
ciężki przebieg i np. skończyć się pobytem dziecka
w szpitalu. Spośród biorących udział w badaniu 19,0%
respondentów uważało, że ryzyko wystąpienia poważnych powikłań po zaszczepieniu dziecka jest niewielkie. Z kolei 8,7% ankietowanych słyszało zarówno
o pozytywnych jak i negatywnych skutkach szczepień
ochronnych, a 3,5% ankietowanych jest przekonanych
o skutkach pozytywnych szczepień ochronnych, ale
nie potrafi ich wymienić.
Badając stosunek rodziców do szczepień, najwięcej badanych (18,0%) wskazało miejscowy odczyn
poszczepienny i gorączkę, mniej badanych (16,0%)
ból oraz szkodliwe działanie substancji zawartych
w szczepionkach, a najmniej badanych stan podgorączkowy (14,0%). Najmniej badanych rodziców
i opiekunów dzieci wskazało konsekwencje w postaci
wystąpienia poważnych chorób (10,4%) utratę łaknienia (4,8%), jak również inne objawy takie, jak: apatia,
spowolnienie rozwoju ruchowego, autyzm lub inne
uszkodzenia układu nerwowego (2,8%).
Informacje na temat odczynów poszczepiennych
respondenci najczęściej uzyskiwali od pielęgniarki
(61,1%), rzadziej z dostępnych broszur (12,8%), a tylko 9.4% osób uczestniczących w badaniu uzyskało
informację od lekarza i z literatury medycznej. Cześć
osób ankietowanych zwróciła uwagę na fakt, że nikt
nigdy nie udzielił im informacji na temat niepożądanych odczynów poszczepiennych (10,7%) lub że informacje uzyskane od personelu medycznego były
niezrozumiałe (6,0%).
Biorąc pod uwagę znajomość postępowania na wypadek niepożądanego odczynu poszczepiennego wykazano,
że 73,3% ankietowanych taką informację uzyskało, 15,0%
badanych nie pamięta, czy tak było, a 11,7% respondentów
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(72.5%), much less often it was provided by a doctor
(17.5%). Some respondents, 10.0%, found the
information on how to act on an internet webpage or
they were informed by their family.
There is a correlation between a place of residence
and the type of source from which the respondents
acquired information on postvaccination reaction.
City dwellers (62,0%) more often than people from
the countryside (29,0%) obtained such information
from a nurse. The observed difference is statistically
significant at a level of p<0.02.
When studying the level of comprehension of
the information on preventive vaccination provided
by the medical staff, it was noticed that 73.3% of
respondents described it as easily understandable, 19.2
% of respondents answered ”don’t know/ hard to say”,
while for 7.5% the information was incomprehensible.
Women, regardless of education, are at least
convinced of the effectiveness of vaccination. Women
with secondary education most often indicated the
answer “I am sure” (72.0%), less often “I am absolutely
certain” (20.0%). There were no women with
secondary education who were definitely unconvinced.
Women with higher education often indicated that they
were sure (35.9%) or absolutely certain (38.5%) about
the effectiveness of vaccination, but there were also
women who pointed out the answer ‘neither yes nor no’
(24,4%) or who were definitely unconvinced (1.3%).
The observed difference is statistically significant at
a level of p<0.02.
When expressing an opinion on the effectiveness of
health education in the scope of preventive vaccination,
most of the respondents (50.8%) pointed out to the
fact that the level of health education was insufficient,
16.7% claimed it was sufficient, while 32.5% of the
respondents did not have any opinion on the subject. The
vast majority of the respondents (68.3%) claimed that
the epidemiological situation in the scope of infectious
diseases incidence has improved due to elimination or
restriction of such diseases occurrence thanks to the
introduction of preventive vaccination. Some of the
respondents (27.5%) were unable to comment on the
situation, while the remaining participants of the study
(4.2%) thought that the situation has not improved at
all.
DISCUSSION
The results of the conducted study show that
most of the responding parents was convinced as to
the rationality of giving vaccines. A study published
in 2016, conducted in southern Poland, researching
the opinions of mothers concerning the effectiveness
of vaccinations (8) as well as a nationwide study
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nie otrzymało żadnej informacji na ten temat. Natomiast
analizując odpowiedzi rodziców i opiekunów dzieci, czy
pouczono ich na temat postępowania w chwili pojawienia
się niepożądanego odczynu poszczepiennego wykazano, że informacje takie zostały przekazane głównie przez
pielęgniarkę (72,5%), znacznie rzadziej przez lekarza
(17,5%). Niektórzy - 10,0% badanych - odnaleźli interesujące ich instrukcje postępowania w serwisie internetowym
lub otrzymali od rodziny.
Istnieje zależność między miejscem zamieszkania
a rodzajem źródła, z którego respondenci otrzymywali informacje na temat odczynów poszczepiennych.
Osoby mieszkające w mieście częściej uzyskiwały
informacje na ten temat od pielęgniarki (62,0%) niż
mieszkańcy wsi (29,0%). Zaobserwowana różnica jest
istotna statystycznie na poziomie p<0.02.
Badając stopień zrozumienia przekazywanych
informacji dotyczących szczepień ochronnych przez
personel medyczny, 73,3% badanych odpowiedziało,
iż są one zrozumiałe, 19,2 % badanych odpowiedziało
”nie wiem/trudno powiedzieć”, a dla 7,5% informacje
te były niezrozumiałe.
Kobiety, niezależnie od wykształcenia są co najmniej
przekonane o skuteczności szczepień ochronnych. Kobiety ze średnim wykształceniem najczęściej wskazywały odpowiedź „jestem przekonana” (72,0%), rzadziej
„jestem zdecydowanie przekonana” (20,0%). W grupie
badanej nie było kobiet ze średnim wykształceniem, które byłyby zdecydowanie nieprzekonane. Kobiety z wyższym wykształceniem często wskazywały, że są przekonane (35,9%) lub zdecydowanie przekonane (38,5%)
o skuteczności szczepień, jednakże były też takie, które
wskazywały odpowiedź „nie jestem ani zdecydowana,
ani niezdecydowana” (24,4%) oraz ” „jestem zdecydowanie nieprzekonana” (1,3%). Najczęściej udzielaną
odpowiedzią kobiet z wykształceniem średnim było „jestem przekonana”, a kobiet z wykształceniem wyższym
„jestem zdecydowanie przekonana”. Zaobserwowana
różnica jest istotna statystycznie na poziomie p<0.02.
Wyrażając opinię na temat skuteczności edukacji
zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych, większość ankietowanych (50,8%) wskazała, że poziom edukacji zdrowotnej nie jest wystarczający, 16,7% ankietowanych twierdziła, że jest on wystarczający, natomiast
32,5% respondentów nie miała zdania na ten temat.
Zdecydowana większość badanych (68,3%) uważała, iż
sytuacja epidemiologiczna w zakresie zapadalności na
choroby zakaźne uległa poprawie poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie występowania tych chorób dzięki wprowadzeniu szczepień ochronnych. Cześć ankietowanych osób (27,5%) nie potrafiło odnieść się do tej
sytuacji, a pozostali uczestnicy badań (4,2%) uważali,
że sytuacja ta wcale nie uległa poprawie.
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conducted in 2010 concerning parents’ attitudes (9)
revealed that generally parents accept vaccinations as
a tool for preventing infectious diseases.
The study conducted among 120 parents of children
aged 2 or less shows lack of sufficient information on
preventive vaccination in children. Similar research
among parents that has recently been performed in
Poland (9, 10, 11) and in the USA (12) leads to similar
conclusions concerning insufficient knowledge of
parents on vaccination. Lack of reliable information
and education provided by the medical personnel may
have strongly adverse effect on growing aversion of
parents and legal guardians to vaccinate children in the
future (13).
In order to stimulate the interest of parents in
preventive vaccination doctors and nurses should
use every occasion to check children vaccination
documentation. Parents should be consistently
persuaded that the vaccinations are a rational choice
(14).
The study carried out in Poland showed that when it
comes to decisions concerning preventive vaccination
medical staff is still more important to the Internet or
popular media, providing the most reliable source of
information on the subject. An own research carried
out by the authors in Warsaw and its vicinity also shows
that the respondents most often acquired information
concerning the immunisation schedules from their
nurse or doctor, and least often from television or
media campaigns (5). According to studies conducted
in Poland in 2007 (15) and in 2009 (10) the biggest
role in parents’ education concerning vaccination
has the POZ (Primary Health Care) doctor. Research
published in Poland (16) and in Spain (17) pointed out
to an important role of the Internet amongst the media
specified as source of information, especially with city
dwellers. Still, it should be emphasised that although
parents often point to the Internet as the source of
knowledge on vaccination, it is treated as a rather
unreliable information database (8).
Doctors and nurses inform young parents in
insufficient way regarding the necessity to give
vaccinations, they also fail to act in due diligence. It
would be advisable to use simple language in order to
explain the risk connected with falling ill and vaccination
(18). When analysing authors’ own research it should
be noted that 19.2 % of the respondents were unable
to decide whether the information provided by the
medical staff during vaccination was comprehensible.
It shows that despite the efforts made by the staff
to educate parents, it is often done in an inadequate
way. Patients often accuse medical staff of using
specialist terminology, incomprehensible language,
condescension, which makes parents unwilling to pose
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DYSKUSJA
Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają stwierdzić, że większość badanych rodziców jest przekonana co
do zasadności wykonywania szczepień. Opublikowane
w 2016 roku i realizowane w południowej Polsce badanie
dotyczące opinii matek o skuteczności szczepień (8) oraz
ogólnopolskie badanie z 2010 roku odnośnie postaw rodziców (9) wykazały, że rodzice ogólnie akceptują szczepienia jako narzędzie zapobiegania chorobom zakaźnym.
Przeprowadzone badania wśród 120 rodziców
dzieci do 2. roku życia wskazują na brak wystarczających informacji na temat szczepień ochronnych u dzieci. Podobne badania rodziców realizowane w ostatnich
latach w Polsce (9, 10, 11) oraz w USA (12) przytaczają podobnie sformułowane wnioski dotyczące niewystarczającej wiedzy rodziców na temat szczepień. Brak
rzetelnej informacji oraz edukacji prowadzonej przez
personel medyczny może bardzo niekorzystnie wpływać na pogłębianie się niechęci rodziców i opiekunów
prawnych do dalszego szczepienia dzieci (13).
Aby wzmocnić zainteresowanie rodziców szczepieniami ochronnymi lekarz, pielęgniarka powinni
wykorzystywać każdą okazję do sprawdzenia dokumentacji dotyczącej szczepienia dziecka. Należy konsekwentnie przekonywać rodziców o zasadności stosowania szczepionek (14).
Przeprowadzone w kraju badania wykazały, ze
w sferze decyzji dotyczących szczepień ochronnych
personel medyczny wciąż wygrywa z Internetem, czy
popularnymi mediami, będąc najbardziej wiarygodnym
źródłem informacji na ten temat. Z badań własnych przeprowadzonych przez zespół autorski na terenie Warszawy i okolic również wynika, ze respondenci najczęściej
czerpali informacje na temat kalendarza szczepień od
pielęgniarki i lekarza, natomiast najrzadziej z telewizji
i kampanii w mediach (5). Według przeprowadzonych
w Polsce badań w 2007 (15) oraz w 2009 (10) największą
rolę w edukacji rodziców na temat szczepień ma lekarz
POZ. Na szczególną dużą rolę Internetu wśród mediów
podawanych jako źródło informacji, szczególnie wśród
mieszkańców miast wskazywały badania opublikowane
w Polsce (16) i w Hiszpanii (17). Niemniej jednak należy
podkreślić, że pomimo częstego uznania Internetu przez
rodziców za źródło wiedzy o szczepieniach, jest on traktowany jako mało wiarygodna baza informacji (8).
Lekarze i pielęgniarki w niewystarczającym stopniu
informują młodych rodziców odnośnie potrzeby stosowania szczepień, nie dochowują też należytej staranności
w tym zakresie. Zalecane byłoby używanie zrozumiałego słownictwa do określania ryzyka związanego z zachorowaniem i szczepieniem (18). Analizując wyniki
badań własnych należy zauważyć, że 19,2% badanych
nie potrafiło jednoznacznie określić, czy informacja
przekazana przez personel medyczny podczas szczepień
była zrozumiała. Wynika z tego, że personel mimo sta-
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further questions and makes them unable to participate
in decision making, they also point to lack of time for
a conversation, hastiness, little empathy (5).
An unusual situation for healthcare workers is
dealing with parents that definitely refuse to vaccinate
their children. A small percentage of the parents
may never change their mind concerning the need to
have vaccination, however the majority consent to
the vaccination after a constructive discussion with
a doctor or a nurse (6). To convince parents that oppose
vaccination, it is appropriate to show examples of
serious complications and deaths as a result of diseases
against which the vaccination is used (19).
Immunisation is one of the most important methods
of preventive healthcare, saving lives of millions of
people, therefore appropriate approach to the parents’
worries related to the vaccinations should be a priority
for healthcare facilities’ employees. However,
despite the medical staff efforts as many as 50.8% of
respondents think that the level of health education
in relation to vaccines in Poland is insufficient. The
women that participated in the study, regardless of
their level of education, were more convinced as to
the preventive effectiveness of vaccinations than
men. Stronger conviction was presented by women
with higher education. However, a similar research
conducted in Poland (9) and in the Netherlands (20)
showed that higher education was a factor influencing
negative attitudes towards vaccinations.
According to the information of the Chief Sanitary
Inspector (GIS) the percentage of people vaccinated in
Poland is still very good and high, namely 95 percent
or more. GIS admits, however, that a group of parents
unwilling to vaccinate their children grows steadily.
For example in 2013 there were 7,200 children whose
parents did not vaccinate their children, the number
also includes children that could not be vaccinated due
to contraindications. The parents that do not vaccinate
their children break the law. They are subject to
a penalty, as stipulated in the Code of Petty Offences,
that is a reprimand or a fine.
Nurses and other staff of an outpatient clinic should
adequately inform the parents about vaccinations.
Especially important is the role of a nurse, as according
to the study 72.5% of the respondents obtained reliable
information about what to do in case of an adverse
reaction after vaccination first of all from a nurse.
A growing role of nurses as authorities in the scope of
immunisation is suggested in a research by MrożekBudzyn et al. published in 2016, as compared to
the results of research conducted in Poland by other
authors (10, 11). Doctors and nurses are obliged to
present parents with up-to-date medical knowledge
concerning vaccinations. At the times of unrestricted
access to information and the aspirations of patients
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rań, jakie wkłada w edukację rodziców, niejednokrotnie
robi to w sposób niewłaściwy. Pacjenci często zarzucają
personelowi medycznemu skłonność do używania zbyt
fachowego, niezrozumiałego języka, protekcjonalizm,
który zniechęca do zadawania pytań i odbiera możliwość
uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, brak czasu na
rozmowę, pośpiech, mało empatii (5).
Wyjątkową sytuacją dla pracowników ochrony
zdrowia jest postępowanie z rodzicami, którzy kategorycznie odmawiają zaszczepienia swoich dzieci.
Niewielki odsetek rodziców może nigdy nie zmienić
zdania odnoście potrzeby stosowania szczepień, jednak
większość zgadza się na szczepienie po konstruktywnej
rozmowie z lekarzem lub pielęgniarką (6). W przekonywaniu rodziców opowiadających się przeciwko szczepieniom właściwe jest posługiwanie się przykładami
ciężkich powikłań i zgonów wynikających z chorób,
przeciwko którym te szczepienia są stosowane (19).
Szczepienia są jedną z najważniejszych metod profilaktyki zdrowotnej, ratują życie milionów ludzi, dlatego
właściwe odniesienie się do obaw rodziców związanych
ze szczepieniami powinno być priorytetową sprawą dla
pracowników placówek opieki zdrowotnej. Niestety
mimo starań personelu medycznego aż 50,8% ankietowanych uważa, że poziom edukacji zdrowotnej dotyczącej szczepień w Polsce nie jest wystarczający. Kobiety
uczestniczące w badaniach, niezależnie od poziomu
wykształcenia, częściej niż mężczyźni były przekonane
o profilaktycznej skuteczności szczepień ochronnych.
Silniejsze przekonania prezentowały kobiety z wykształceniem wyższym. Natomiast, przeprowadzone w Polsce
(9) i w Holandii (20) podobne badania wykazały, że wykształcenie było czynnikiem wpływającym na negatywną postawę w stosunku do szczepień.
Według danych Głównego Inspektora Sanitarnego
odsetek osób zaszczepionych w Polsce nadal utrzymuje się na bardzo dobrym wysokim poziomie i wynosi
95 proc. lub więcej. GIS przyznaje jednak, że grupa
rodziców niechętnych szczepieniom systematycznie
wzrasta. Przykładowo, w 2013 r. było 7 200 dzieci,
których rodzice nie zaszczepili, przy czym w tej liczbie mieszczą się również dzieci, które nie mogły być
zaszczepione z powodu przeciwwskazań medycznych.
Oczywiście rodzice, którzy nie szczepią dzieci łamią
prawo. Podlegają oni karze przewidzianej w Kodeksie
Wykroczeń, czyli karze nagany lub grzywny.
Pielęgniarki oraz pozostały personel przychodni powinien rzetelnie informować rodziców o szczepieniach.
Szczególnie ważna jest rola pielęgniarki, gdyż według
badań 72,5% respondentów przede wszystkim od pielęgniarki otrzymywało rzetelne i wiarygodne informacje
dotyczące postępowania z niepożądanym odczynem poszczepiennym. Wzrastającą rolę pielęgniarek jako autorytetów w zakresie szczepień przywołuje w opublikowanych w 2016 r. badaniach Mrożek-Budzyn i wsp. w po591
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to co-decide about their health, effective prevention of
infectious diseases by means of vaccination requires
both doctors and nurses to not only have wide but also
current knowledge, as well as the ability to effectively
communicate with patients and their families (in case
of children) and creating the atmosphere of trust in
relationship with them (5).
The diversity of questions included in the research
surveys conducted in Poland and other European
countries makes it difficult to make precise comparisons
between parents’ opinions on vaccinations. Therefore
it is reasonably useful to conduct similar research
assessing the parents’ attitudes towards vaccinations
on a larger scale due to the necessity to update plain
and reliable messages of public health care, including
educational activities aimed at parents of children aged
2 or less.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
1. A vast majority of parents of children aged 2 or
less participating in the study were convinced as to
the rationality of preventive vaccination.
2. The women participating in the research, regardless
for their level of education, were convinced of
the preventive effectiveness of vaccination more
often than men. Women with higher degree of
education had stronger conviction. The difference
is statistically significant.
3. The main source of information for parents and
carers of children concerning vaccinations are
nurses that provide explanation, addressing worries
and doubts of the parents.
4. Some parents and carers of children think that
the knowledge they obtain from the medical
staff concerning preventive vaccination is
incomprehensible and insufficient. It is therefore
necessary to engage medical staff to a greater extent
in order to improve the effectiveness of the parents of
small children’s education in the above scope.
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ABSTRACT
INTRODUCTION AND OBJECTIVE. The improving epidemiological situation of the most of communicable
diseases causes, that the real and potential risks attributable to them have been forgotten. The aim of study was
to determine the mothers knowledge about vaccine preventable diseases.
MATERIALS AND METHODS. A survey was conducted among 177 randomly selected mothers. The interviews
with mothers hospitalized after childbearing in two hospitals in Krakow and Myslenice were conducted at the
end of 2014 and in 2015.
RESULTS. The assessment of risk to develop an infectious diseases in unvaccinated children significantly
varied among mothers. Individual respondents claimed that the risk does not exist regarding each of considered
disease. The highest percentage of that kind of answers was related to poliomyelitis – 3.9% of mothers assessed
that unvaccinated children have no risk to become ill. The similar percentage of respondents assessed a risk as
remote probable regarding poliomyelitis, pertussis and hepatitis A - 16.8%, 15.2% and 16.3%, respectively. The
highest risk was attributed to varicella – 50.6% mothers gave that answers. Mothers could not state a risk of
disease developing mostly with regard to poliomyelitis, diphtheria, hepatitis A and pertussis – 42.7%, 38.2%,
33.7% and 33.2%, respectively. Relatively high percentage of respondents stated a mild course of that kind of
diseases like varicella, mumps, rubella, infectious diarrhea and measles - from 17.4% with respect to measles to
34.3% regarding varicella. To life-threating category mothers primarily included sepsis (74.2%), meningitis and
tick-borne encephalitis (each obtained 68.5% answers).
CONCLUSIONS. Mothers knowledge about vaccine preventable diseases varied depending on the type of
disease. The lack of awareness of the risk related to communicable diseases regarded not only those diseases
which have not been occurred in Poland for many years but also those ones that still represent significant
epidemiological problem. The society too often has an opinion that some diseases like varicella, mumps or
rubella are the mild diseases what can conduce to easy withdrawal from those vaccinations.
Key words: communicable diseases, vaccinations, mothers knowledge about vaccinations
STRESZCZENIE
WPROWADZENIE I CEL BADANIA. Poprawiająca się sytuacja epidemiologiczna większości chorób zakaźnych sprawia, że coraz bardziej zapomina się o aktualnych oraz potencjalnych zagrożeniach związanych z tymi
chorobami. Celem badania było ustalenie wiedzy matek nowonarodzonych dzieci na temat chorób zakaźnych,
którym można zapobiegać poprzez szczepienia.
MATERIAŁ I METODY. Badaniem została objęta losowo wybrana grupa 177 matek przebywających w szpitalu po urodzeniu dziecka. W oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz autorski zostały przeprowadzone
wywiady z kobietami, które urodziły dzieci w dwóch szpitalach (w Krakowie i Myślenicach) pod koniec 2014
i w 2015 roku.
WYNIKI. Ocena ryzyka zachorowania nieszczepionych dzieci na wybrane choroby zakaźne była bardzo zróżnicowana. W odniesieniu do każdej z analizowanych chorób niektóre matki udzieliły odpowiedzi, iż takie ryzyko w ogóle nie występuje. Najwyższy odsetek w tym przypadku przypadł poliomyelitis – 3,9% matek oceniło, iż
zachorowanie nieszczepionego dziecka jest niemożliwe. Zbliżony odsetek matek oceniło ryzyko zachorowania
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jako mało prawdopodobne w przypadku takich chorób jak: poliomyelitis, krztusiec i wzw typu A - odpowiednio
16,8%, 15,2% i 16,3%. Najwyższe ryzyko zachorowania zostało przypisane ospie wietrznej – 50,6% matek
udzieliło takiej odpowiedzi. Najwięcej matek nie potrafiło określić ryzyka zachorowania w odniesieniu do takich
chorób jak: poliomyelitis, błonica, wzw typu A i krztusiec – odpowiednio 42,7%, 38,2%, 33,7% oraz 33,2%.
Stosunkowo wysoki odsetek matek uznał przebieg takich chorób jak: ospa wietrzna, świnka, różyczka, biegunka
infekcyjna oraz odra jako lekki – od 17,4% w przypadku odry do 34,3% w odniesieniu do ospy wietrznej. Do
kategorii ciężkiego przebiegu zostały zakwalifikowane przede wszystkim: posocznica (74,2%), zapalenie opon
mózgowych i kleszczowe zapalenie mózgu (uzyskały po 68,5% odpowiedzi).
WNIOSKI. Wiedza matek na temat chorób zakaźnych, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom była zróżnicowana, w zależności od rodzaju choroby. Brak wiedzy na temat zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi
dotyczył nie tylko chorób, które w Polsce od wielu lat nie występują ale również takich, które nadal stanowią aktualny
problem epidemiologiczny. W społeczeństwie zbyt często panuje pogląd, że choroby takie jak: ospa wietrzna, świnka,
różyczka, czy nawet odra są łagodnymi chorobami, co może sprzyjać łatwej rezygnacji z tych szczepień.
Słowa kluczowe: choroby zakaźne, szczepienia, wiedza matek o szczepieniach
INTRODUCTION

WPROWADZENIE

In many countries have been increased the
number of parents refusing a consent for their children
vaccination. That number has been escalated in Poland
about several dozen percent, annually (1). Despite, that
in the national scale it is not regarding high proportion
of population yet, the significantly increasing trend in
that sphere is worrying, provoking discussions about
vaccinations. However, the most of discussions and
studies are focused on vaccines safety, ignoring the
point of using vaccinations. The vaccine preventable
diseases have been more and more banished. The lack
of knowledge about those diseases and overriding them
in discussion about vaccinations do not admit of reliable
assessment of vaccination importance for individuals
and population (2). Therefore, at ongoing study next
to determining mothers opinions on vaccinations (the
results were published earlier), the subject area was
extended on certain matters about communicable
diseases (3).
The aim of study was to determine the mothers
knowledge about vaccine preventable diseases.

W wielu państwach dynamicznie zwiększa się liczba
rodziców odmawiających zgody na szczepienie dzieci.
W Polsce w ostatnich latach liczba ta przyrasta o kilkadziesiąt procent rocznie (1). Mimo, iż w skali kraju nie
dotyczy to jeszcze wysokiego odsetka populacji, to wyraźnie narastająca tendencja w tym zakresie jest niepokojąca i wywołuje coraz szersze dyskusje na temat szczepień ochronnych. Jednak większość dyskusji oraz badań
naukowych skupia się na bezpieczeństwie stosowania
szczepionek, pomijając fakt czemu one mają służyć. Coraz bardziej zapomina się o chorobach zakaźnych, którym
można zapobiegać dzięki szczepieniom. Brak wiedzy na
ten temat i nieuwzględnienie jej w dyskusji o szczepieniach, nie pozwala na rzetelną ocenę znaczenia szczepień
ochronnych dla indywidualnych osób oraz dla populacji
(2). Dlatego w przeprowadzonym badaniu oprócz ustalenia opinii matek na temat szczepień (wyniki opublikowane wcześniej), rozszerzono zakres tematyki o pewne
zagadnienia dotyczące chorób zakaźnych (3).
Celem badania było ustalenie wiedzy matek nowonarodzonych dzieci na temat chorób zakaźnych, którym
można zapobiegać dzięki szczepieniom ochronnym.

MATERIALS AND METHODS
The study was designed as a prospective cohort
study to assess the potential risk factors of refusing
or delaying the vaccination in children. There is an
ongoing study and in the present paper the first stage
of it was included with respect of potential risk factors
existed at the beginning of infant life. A survey was
conducted among 177 randomly selected mothers
hospitalized after childbearing in two hospitals in
Krakow and Myslenice at the end of 2014 and in 2015.
The interviews were conducted by trained medical
staff using the author’s structured questionnaire
which included among other things the questions
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MATERIAŁ I METODY
Badanie zaplanowano jako prospektywne kohortowe,
badające potencjalne czynniki ryzyka nieszczepienia dzieci oraz występowania opóźnień w ich realizacji. Badanie
jest realizowane, a w obecnej pracy ograniczono się do
przedstawienia analizy danych z pierwszego etapu badania, które miało na celu uzyskanie informacji o potencjalnych czynnikach ryzyka zachorowania matki lub dziecka
w początkowym okresie życia dziecka. Badaniem została
objęta losowo wybrana grupa 177 matek przebywających
w szpitalu po urodzeniu dziecka. Przeprowadzono wywia-
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about mothers knowledge about vaccine preventable
diseases.
Statistical analysis. The percentage contribution
of answers was calculated in five categories according
to structure of questionnaire. The studied groups were
compared using test c2, Fisher exact test and MannWhitney test.
RESULTS
The most of mothers were citizens of urban area
– 15.8% of smaller towns, 36.2% of big cities, the rest
48.0% lived in rural area. The mean of women age was
29.9+/-5,7 year. The most of mothers had higher education
– 58.3% and assessed their economic situation as good
– 57.8% (Tab. I.). The assessment of risk to develop an
infectious diseases in unvaccinated children significantly
varied among mothers. Individual respondents claimed
that the risk does not exist regarding each of considered
disease. The highest percentage of that kind of answers
was related to poliomyelitis – 3.9% of mothers assessed
that unvaccinated children have no risk to become ill.
The similar percentage of respondents assessed a risk
as remote probable regarding poliomyelitis, pertussis
and hepatitis A - 16.8%, 15.2% and 16.3% respectively.
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dy przez fachowych pracowników ochrony zdrowia z kobietami, które urodziły dzieci w dwóch szpitalach (w Krakowie i Myślenicach) pod koniec 2014 i w 2015 roku,
w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz autorski.
Kwestionariusz zawierał między innymi pytania dotyczące wiedzy matek na temat wybranych chorób zakaźnych,
którym można zapobiegać poprzez szczepienia.
Analiza statystyczna. Obliczono procentowy
udział poszczególnych odpowiedzi w podziale na pięć
ustalonych w kwestionariuszu kategorii. Badane grupy
porównywano za pomocą testu c2, a w przypadku małych liczebności - testu dokładnego Fishera. Do porównania zmiennych ciągłych użyto testu Manna-Whitneya.
WYNIKI
Badane matki były w większości mieszkankami
miast – 15,8% mieszkało w małych miastach, 36,2%
w dużym mieście, pozostałe 48,0% stanowiły mieszkanki wsi. Średni wiek badanych wynosił 29,9+/-5,7
roku. Większość kobiet miała wyższe wykształcenie – 58,3%. Swoją sytuację ekonomiczną większość
matek oceniła jako dobrą – 57,8% (Tab. I.). Ocena
ryzyka zachorowania nieszczepionych dzieci na wybrane choroby zakaźne była bardzo zróżnicowana.

Table I. Characteristics of study group
Tab. I. Charakterystyka badanej grupy
Mothers
characteristics
Place of study
Place of living

Mother education level

Mother age (range from18 to 46years)
Birth order
Economic situation

Krakow
Myslenice
rural area
smaller town (up to 100 000 inhabitants)
big city
primary school
intermediate school
vocational level
general education
higher education
≤29 year
³ 30 year
first child
another child
very good
good
average
bad

Mother age

The highest risk was attributed to varicella – 50.6%
mothers gave that answers, somewhat lower risk was
claimed regarding mumps – 47.3%, rubella – 45.0% and

Total
number
n
%
117
65.7
61
34.3
45
48.0
28
15.8
64
36.2
3
1.7
1
0.6
14
7.9
56
31.5
104
58.3
83
47.2
93
52.8
91
52.0
84
48.0
22
12.4
103
57.8
52
29.2
1
0.6
Mean
SD
29.9
5.7

W odniesieniu do każdej z analizowanych chorób niektóre matki udzieliły odpowiedzi, iż takie ryzyko w ogóle nie
występuje. Najwyższy odsetek w tym przypadku przy597
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measles – 37.1%. The most similar results were obtained
for risk assessed as moderate – for all kind of diseases
they were included between 23.6% for diphteria to
41.6% for hepatitis B. Mothers could not state a risk of
disease developing mostly with regard to poliomyelitis,
diphtheria, hepatitis A and pertussis – 42.7%, 38.2%,
33.7% and 33.2%, respectively (Tab. II).

padł poliomyelitis – 3,9% matek oceniło, iż zachorowanie nieszczepionego dziecka jest niemożliwe. Zbliżony
odsetek matek oceniło ryzyko zachorowania jako mało
prawdopodobne w przypadku takich chorób jak: poliomyelitis, krztusiec i wirusowe zapalenie wątroby typu
A (wzw typu A) - odpowiednio 16,8%, 15,2% i 16,3%.

Table II. The assessment of risk to develop a vaccine preventable disease in unvaccinated children
Tab. II. Ocena ryzyka zachorowania niezaszczepionego dziecka na niżej wymienione choroby zakaźne
The risk
No
Possible
Possible
Possible
Lack of opinion
risk
low
moderate
high
The disease
n %
n
%
n
%
n
%
n
%
Diphteria
4 2.2
40
42
24
68
22.5
23.6
13.5
38.2
Pertussis
4 2.2
30
59
26
59
16.8
33.2
14.6
33.2
Tetanus
4 2.2
20
70
46
38
11.2
39.4
25.8
21.4
Measles
4 2.5
10
72
66
26
5.6
40.2
37.1
14.6
Varicella
4 2.2
2
58
90
24
1.1
32.6
50.6
13.5
Mumps
4 2.2
4
62
84
24
2.2
34.8
47.3
13.5
Rubella
2 1.1
5
66
80
25
2.8
37.1
45.0
14.0
Poliomyelitis
7 3.9
27
15.2
45
25.3
23
12.9
76
42.7
Hepatitis B
4 2.2
21
11.8
74
41.6
42
23.6
37
20.8
Meningitis
4 2.2
25
14.0
66
37.1
39
22.0
44
24.7
Infectious diarrhea
3 1.7
7
3.9
60
33.7
70
39.3
38
21.4
Sepsis
1 0.6
31
17.4
60
33.7
38
21.3
48
27.0
Hepatitis A
3 1.7
29
16.3
55
30.9
31
17.4
60
33.7
Tick-borne encephalitis
5 2.8
26
14.6
61
34.3
39
21.9
47
26.4

Medical hazard related to disease development
was assessed according to its course severity in three
categories as mild, severe or life-threating. Relatively
high percentage of respondents stated a mild course
of that kind of diseases like varicella, mumps, rubella,
infectious diarrhea and measles - from 17.4% with
respect to measles to 34.3% regarding varicella. The
least range of grades obtained the diseases in severe
course category – from 16.8% for sepsis to 49.5%
regarding measles. To life-threating category mothers
primarily included sepsis (74.2%), meningitis and tickborne encephalitis (each obtained 68.5% answers), and
hepatitis B (56.8%). Comparing with the assessment
of disease development risk, the assigning to severity
categories had the lower participation of lack of
mothers opinions. However, it was related to the same
kind of diseases like in answers about no opinion about
the risk to become ill (poliomyelitis 42.1%, diphteria
42.6%, pertussis 32.1%) (Tab. III).
Among risk factors influencing mothers answers the
relationship between the worse economic situation and
a lack of knowledge about the risk of disease development
was observed (statistically significant). It was related to
the most of considering diseases. Regarding somewhat
lower number of diseases the same relationship was
confirmed for the lack of respondents opinions about
disease severity. Another significant relationships were
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Najwyższe ryzyko zachorowania zostało przypisane
ospie wietrznej – 50,6% matek udzieliło takiej odpowiedzi, nieco mniejsze w odniesieniu do świnki – 47,3%
i różyczki – 45,0%. Nieznacznie niższy odsetek matek wysokie ryzyko zachorowania przypisało odrze
– 37,1%. Najbardziej zbliżone były wyniki dla ryzyka
ocenianego jako średnie – dla poszczególnych chorób
mieściło się ono w zakresie od 23,6% dla błonicy do
41,6% dla wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw
typu B). Najwięcej matek nie potrafiło określić ryzyka
zachorowania w odniesieniu do takich chorób jak: poliomyelitis, błonica, wzw typu A i krztusiec – odpowiednio 42,7%, 38,2%, 33,7% oraz 33,2% (Tab. II).
Zagrożenie, jakie wiąże się z zachorowaniem
na daną chorobę zakaźną oceniano według ciężkości jej przebiegu w trzech kategoriach jako: lekkie, poważne lub ciężkie. Stosunkowo wysoki
odsetek matek uznał przebieg takich chorób jak:
ospa wietrzna, świnka, różyczka, biegunka infekcyjna oraz odra jako lekki – od 17,4% w przypadku odry do 34,3% w odniesieniu do ospy wietrznej.
Najmniejszą rozpiętość ocen uzyskały choroby w kategorii poważnego przebiegu – od 16,8% dla posocznicy do 49,5% w przypadku odry. Do kategorii ciężkiego przebiegu zostały zakwalifikowane przede wszystkim: posocznica (74,2%), zapalenie opon mózgowych
i kleszczowe zapalenie mózgu (uzyskały po 68,5% od-
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obtained for poliomyelitis in both of considered spheres.
The answers “no opinion” were related significantly to
mothers age and having older children. The younger
mothers and those with no older children more often
could not assess neither the risk to get ill nor severity of
poliomyelitis course. The rest of calculated relationships
were not statistically significant.
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powiedzi) oraz wzw typu B (56,8%). W porównaniu
z oceną ryzyka zachorowania, w przypisywaniu chorób do poszczególnych kategorii przebiegu choroby
mniejszy udział miały odpowiedzi „nie wiem”. Jednak
choroby, których to dotyczyło, pokrywały się z tymi,
których dotyczył braku znajomości ryzyka zachorowania (poliomyelitis 42,1%, błonica 42,6%, krztusiec
32,1%) (Tab. III).

Table III. Mothers knowledge about the risk related to the course of disease
Tab. III. Wiedza matek na temat zagrożeń wynikających z przebiegu choroby
The course
Mild
Severe
The disease
n
%
n
%
Diphteria
3
66
1.7
37.1
Pertussis
3
69
1.7
38.7
Tetanus
3
73
1.7
41.0
Measles
31
88
17.4
49.5
Varicella
61
77
34.3
43.2
Mumps
56
82
31.5
46.1
Rubella
55
77
30.9
43.2
Poliomyelitis
1
0.6
42
23.6
Hepatitis B
2
1.1
50
28.1
Meningitis
2
1.1
40
22.5
Infectious diarrhea
40
22.5
78
43.8
Sepsis
2
1.1
30
16.8
Hepatitis A
6
3.4
41
23.0
Tick-borne encephalitis
1
0.6
35
19.7

Life-threating
n
%
35
19.7
49
27.5
64
36.0
39
21.9
24
13.5
25
14.0
27
15.2
60
33.7
101
56.8
122
68.5
37
20.8
132
74.2
95
53.4
122
68.5

Lack of opinion
n
%
74
41.6
57
32.1
38
21.3
20
11.2
16
9.0
15
8.4
19
10.7
75
42.1
25
14.0
14
7.9
23
12.9
14
7.9
36
20.2
20
11.2

Mild – a disease course without any complications
Severe – a disease with severe symptoms but not perform the conditions of life-threating one
Life-threating – a disease treated in hospital or leading to prolonged staying there, prompting a significant and persistent health damage
making a life-threating conditions or death

DISCUSSION
The presented results confirm that mothers knowledge
and opinions about vaccine preventable diseases are
often inconsistent with medical facts or mothers have
no statement on that issue. That situation is not surprised
regarding diseases like poliomyelitis and diphteria which
have not been occured in Poland for several dozen years
(4). However, a disturbing fact is that 1/3 of mothers had
no awareness of medical hazards caused by pertussis, and
many found, there is very low or lack of risk to contract
that disease in unvaccinated child. In that case a problem
regards a re-emerging infectious disease despite the
mass vaccination programs conducted for many years.
The pertussis incidence has been increased not only in
Poland but also in other countries, which try to implement
new strategies of pertussis prevention. Poland like other
countries should promote cocooning strategy of pertussis
vaccination, which let to protect the youngest infants
against disease. The strategy is based on vaccinating the
siblings and adults around unvaccinated infants. Pregnant
women should receive vaccination in pregnancy (5).
There is many problems with accepting cocooning
strategy in countries which earlier implemented it and in

Spośród czynników wpływających na udzielanie
poszczególnych odpowiedzi wykazano istotne statystycznie zależności pomiędzy sytuacją ekonomiczną
a brakiem wiedzy w przypadku oceny ryzyka zachorowania na choroby zakaźne. Brak wiedzy w tym zakresie
był istotnie częściej związany z gorszą sytuacją ekonomiczną matek. Dotyczyło to większości analizowanych
chorób. Dla nieco mniejszej liczby chorób zależności te
potwierdziły się również w przypadku braku wiedzy na
temat ciężkości choroby. Inną zależność powtarzającą
się w obu zakresach oceny ustalono dla poliomyelitis.
Odpowiedzi „nie wiem” zależały istotnie statystycznie
od wieku matki oraz od posiadania starszych dzieci.
Młodsze matki i te, które nie posiadały starszych dzieci,
istotnie częściej nie potrafiły ocenić ryzyka zachorowania ani ciężkości przebiegu poliomyelitis. Pozostałe badane zależności nie były istotne statystycznie.
DYSKUSJA
Przedstawione wyniki potwierdzają, że wiedza i opinie matek na temat chorób zakaźnych, którym można
zapobiegać poprzez szczepienia są często niezgodne ze
stanem faktycznym lub matki deklarują zupełny brak
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Poland it has an incidental compliance (6). It should not
be surprising when there is so low level of knowledge
about a risk associated with pertussis. In the most of
communicable diseases a risk to be affected depends
on the frequency of disease occurrence in population.
It is related to those diseases when human is the only
reservoir and source of infection. A risk to contract the
most of diseases assessed by mothers is low nowadays,
owing to conducting mass vaccination campaigns. That
fact is often used as argument by vaccine opponents,
that despite not being vaccinated children did not
develop a communicable disease. That situation could
be while, until the unvaccinated child is surrounded
mostly by immunised individuals and a herd immunity
phenomenon will be for him or her an efficient protection.
However, if more persons will be refusing a consent for
children vaccination or because of other reasons will
not be immunised, then reliance on that strategy could
be elusive. Eventually, an infectious agent will find
unvaccinated individuals. That phenomenon is confirmed
from time to time by epidemics of diseases which have
been prevented by mass vaccination programs for many
years, like ongoing measles epidemic in Europe. That
kind of rubella epidemic had place in Poland in 2012
-2014. The notified rubella cases first of all concerned
the unvaccinated infants, adolescent boys and young men
(7). It is a perfect example that rubella virus has found
unvaccinated population, often with a long delay. That
kind of cases distribution came from the earlier vaccination
strategy when boys have not been vaccinated against
rubella. Only adolescent girls have been vaccinated what
has an objective to prevent congenital rubella syndrome.
The replacement of disease cases from early childhood to
adult age like it had place in mentioned rubella epidemic
is linked with a shift of disease symptoms severity.
Therefore, a category of disease in terms of its course
severity can change depending on the age groups which
will be affected. More frequently observed children not
vaccinated against measles, mumps and rubella can
result in relatively higher number of more severe cases
of those diseases if they will occur in adult individuals.
It is difficult to predict a ride towards those vaccinations,
since on the one hand mothers had awareness of high risk
to get ill for unvaccinated child but from the other hand
very high proportion of mothers treated those diseases
as mild. The study results confirmed a common opinion
about varicella as a mild disease. Therefore, some parents
instead vaccination prefer to choose a “chickenpox party”
for their children to contract a virus and develop a “mild
disease”. Unfortunately, it has no always such optimistic
scenario because there are known fatal cases of that
kind of varicella contracting. The child death caused by
vaccine preventable disease encourages local society for
children vaccinations, but only for a certain period of time
(the own experience regarding fatal meningococcal sepsis
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wiedzy na ten temat. Sytuacja ta może nie wywoływać
zdziwienia w przypadku takich chorób jak poliomyelitis
czy błonica, których nie ma w Polsce od kilkudziesięciu
lat (4). Natomiast niepokojący jest na przykład fakt, iż
1/3 matek nie ma wiedzy na temat zagrożeń, jakie niesie
ze sobą krztusiec, a wiele uważa, iż ryzyko zachorowania
dla nieszczepionego dziecka w ogóle nie występuje lub
jest bardzo niskie. W tym przypadku dotyczy to choroby
powracającej, mimo kilkudziesięcioletniej historii prowadzenia przeciwko niej masowych szczepień. Zapadalność na krztusiec wykazuje trend narastający nie tylko
w Polsce, ale również w innych państwach, które starają
się wdrażać nowe strategie walki z tą chorobą. W Polsce tak jak w innych krajach powinna być propagowana
kokonowa strategia szczepień przeciw krztuścowi, która
pozwoliłaby uchronić najmłodsze niemowlęta przed tą
chorobą. Strategia ta polega na szczepieniu starszego rodzeństwa i osób dorosłych z otoczenia nieuodpornionych
jeszcze niemowląt. Dotyczy to również matek, które powinny być szczepione w czasie ciąży (5). W państwach,
które wcześniej podjęły próbę wdrożenia tej strategii występuje wiele trudności z jej akceptacją, natomiast w Polsce jej zastosowanie ma charakter incydentalny (6). Nie
powinno to dziwić, skoro w społeczeństwie wiedza na
temat zagrożeń związanych z krztuścem jest tak niska.
W przypadku większości chorób zakaźnych ryzyko zachorowania zależy między innymi od częstości jej występowania w populacji. Dotyczy to chorób, w których
źródłem i rezerwuarem patogenu jest człowiek. Oceniane przez matki ryzyko zachorowania nieszczepionego dziecka na większość rozpatrywanych chorób jest
obecnie niskie, dzięki prowadzonym masowym szczepieniom. Ten fakt stanowi często argument dla przeciwników szczepień, iż u nieszczepionych dzieci nie doszło
jednak do rozwoju choroby. Tak może być dopóty, dopóki w otoczeniu dziecka będą przebywały głównie osoby uodpornione i zjawisko odporności zbiorowiskowej
będzie stanowiło dla niego skuteczną ochronę. Jednak
jeżeli więcej osób będzie odmawiało zgody na szczepienia lub z innych powodów nie będzie uodpornionych, to
poleganie na takiej strategii może okazać się zawodne.
Drobnoustrój w końcu dotrze do osoby nieszczepionej.
Potwierdzeniem tego faktu są epidemie wyrównawcze
chorób, przeciwko którym prowadzone są powszechne
szczepienia, na przykład trwająca obecnie kolejna epidemia odry w Europie. W Polsce wystąpiła tego rodzaju
epidemia różyczki w latach 2012-2014. Zarejestrowane przypadki zachorowań dotyczyły przede wszystkim
najmłodszych dzieci, które nie zostały jeszcze zaszczepione oraz nastoletnich chłopców i młodych mężczyzn
(7). Jest to doskonały przykład na to, iż wirus różyczki
odnalazł populację osób nieuodpornionych, często z dużym opóźnieniem. Taki rozkład zachorowań wynikał
z tego, że we wcześniejszej strategii szczepień chłopcy
nie byli szczepieni przeciw różyczce. Szczepione były
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and the other published cases) (8).It would be better not
to provoke those kind of situations as the arguments for
vaccinations and better to undertake earlier the relevant
efforts leading to children immunization.
Searching for methods to come to parents knowledge
about communicable diseases as the most persuasive
form is information based on substantive cases of
diseases, their consequences for children and families
(using pictures, films and direct narratives of individuals
who were affected) (9). Looking for relevant method of
communication with parents is an individual issue of
persons who are responsible for processing of vaccination.
Nevertheless, one should strive after the early access to
parents with reliable information including the issue of
risk of communicable diseases for unvaccinated children
to encourage them to earlier vaccination to avoid serious
disease sequelae (10). Focusing only on vaccinations
harm and safety, without the knowledge about vaccine
preventable diseases the discussion with vaccination
opponents will be stripped of crucial arguments, which
could persuade them to that method of prevention.
SUMMARY
Mothers knowledge about vaccine preventable
diseases varied depending on the type of disease. The
lack of awareness of the risk related to communicable
diseases regarded not only those diseases which
have not been occurred in Poland for many years
but also those ones that still represent significant
epidemiological problem. The society too often has an
opinion that some diseases like varicella, mumps or
rubella are the mild diseases what can conduce to easy
withdrawal from those vaccinations.
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Co wiedzą matki o szczepieniach ochronnych?
tylko dziewczynki, co miało zapobiegać występowaniu
zespołu różyczki wrodzonej. Takie przesunięcie zachorowań z wieku dziecięcego na późniejszy okres życia
(jak to miało miejsce we wspomnianej epidemii różyczki) wiąże się też ze zmianą ciężkości przebiegu choroby.
Dlatego kwalifikacja ciężkości przebiegu chorób zakaźnych może ulegać zmianom w zależności od tego, w jakich grupach wiekowych będą one występowały. Coraz
częściej obserwowane nieszczepienie dzieci przeciwko
odrze, śwince i różyczce może doprowadzić do relatywnie większej liczby cięższych przypadków tych chorób,
jeżeli będą one dotyczyły osób poza okresem wieku
dziecięcego. Trudno przewidzieć, jakie będzie podejście
do tych szczepień w przyszłości, skoro matki z jednej
strony miały świadomość wysokiego ryzyka zachorowania dziecka w przypadku braku szczepień, ale z drugiej strony wysoki odsetek matek traktował te choroby
jako łagodne. Wyniki badania potwierdzają powszechnie
przyjętą opinię, że ospa wietrzna jest chorobą o lekkim
przebiegu. Dlatego część rodziców, zamiast szczepić
swoje dzieci, woli wybrać dla nich udział w „ospa party”, gdzie mają ulec zakażeniu i przechorować „lekką
chorobę”. Niestety nie zawsze to ma tak optymistyczny
scenariusz, ponieważ znane są przypadki dzieci, dla których nabyta w ten sposób „lekka choroba” zakończyła
się zgonem. Śmierć dziecka z powodu choroby zakaźnej,
której można było zapobiec poprzez szczepienie, mobilizuje na pewien czas lokalną społeczność do szczepienia
dzieci (doświadczenia własne dotyczące przypadków
posocznicy meningokokowej, ale również inne tego typu
sytuacje opisywane w literaturze) (8). Lepiej jednak, aby
nie dochodziło do takich sytuacji, jako argumentów stojących po stronie szczepień i należy wcześniej podjąć
właściwe działania zmierzające do zaszczepienia dzieci. Poszukując metod dotarcia z informacją do rodziców
na temat chorób zakaźnych jako najbardziej przekonującą formę przytacza się oparcie przekazu na konkretnych przypadkach zachorowań, ich konsekwencji dla
dzieci oraz ich rodzin (korzystanie ze zdjęć, filmów czy
bezpośrednich relacji osób, których to dotknęło) (9).
Opracowanie właściwych metod przekazu jest niewątpliwie kwestią indywidualną osób odpowiedzialnych za
realizację szczepień. Jednak powinno się dążyć do jak
najwcześniejszego dotarcia z rzetelną informacją do rodziców, między innymi na temat zagrożeń związanych
z chorobami zakaźnymi, aby zmobilizować ich do szczepienia dzieci odpowiednio wcześnie, co pozwoliłoby
uniknąć tak dramatycznych sytuacji jak poważne powikłania chorób, czy zgony dzieci (10). Skupiając się jedynie na bezpieczeństwie i szkodliwości szczepień, bez
wiedzy na temat chorób zakaźnych, którym zapobiegają,
dyskusja z przeciwnikami szczepień będzie pozbawiona
kluczowych argumentów, które mogłyby ich przekonać
do tej metody profilaktyki.
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PODSUMOWANIE
Wiedza matek na temat chorób zakaźnych, którym
można zapobiegać dzięki szczepieniom była zróżnicowana, w zależności od rodzaju choroby. Brak wiedzy
na temat zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi dotyczył nie tylko chorób, które w Polsce od wielu
lat nie występują, ale również takich, które nadal stanowią aktualny problem epidemiologiczny. W społeczeństwie zbyt często panuje pogląd, iż choroby takie
jak: ospa wietrzna, świnka, różyczka czy nawet odra
są łagodnymi chorobami, co może sprzyjać łatwej rezygnacji z tych szczepień.
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ABSTRACT
Dental caries is a process that leads to the destruction of the tooth structure. Statistics about dental caries in
Poland are alarming. That is why preventive measures are so important. Fluoride compounds are commonly used
in dental prophylaxis. They support the remineralization, inhibit the demineralization of the enamel and reduce
the cariogenic effect of bacteria on the teeth. Fluoride in lower concentration enables the constant reposition
of mineral compounds which are lost during acids attacks on the enamel and the formation of fluorapatites
which are less susceptible to acids. Higher concentration of fluoride leads to calcium fluoride formation which
is a reservoir of that element.
It is now believed that the most important is the topical (exogenous) action of fluoride. The basic method of caries
prevention is brushing teeth twice a day with fluoride toothpaste. It should be emphasized that special attention
ought to be paid to the thorough removal of the dental plaque during brushing the teeth. The other methods of
topical fluoridation are for example fluoride varnishes or mouthrinses containing fluoride. Fluoride mouthrinses
in most cases can be used by patient at home. Whereas fluoride varnishes should be applied by a professional
at a dental clinic. There are also glass-ionomer restorations available which release fluoride ions. According to
current knowledge, dental prophylaxis should be adjusted to each patient individually. Based on the literature
reviewed, it can be concluded that fluoride compounds play the important role in dental caries prophylaxis and,
if only used deliberately, can bring great benefits. However, it should be underlined that in excess – as everything
– may be not good for health.
Key words: dental caries, dental caries prophylaxis, fluoride, fluoridation.
STRESZCZENIE
Próchnica zębów jest procesem prowadzącym do zniszczenia struktury zęba. Statystyki dotyczące zasięgu tego
zjawiska w Polsce są alarmujące. Dlatego tak ważne są działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie
próchnicy. Jednym z takich działań jest stosowanie związków fluoru. Są one powszechnie używane w profilaktyce próchnicy zębów. Wspomagają remineralizację szkliwa, hamują jego demineralizację oraz ograniczają
wpływ bakterii kariogennych na zęby. Dzięki stałej obecności jonów fluorkowych w niskich stężeniach możliwa
jest ciągła repozycja związków mineralnych traconych w czasie ataków kwasów na szkliwo oraz wytworzenie
kryształów fluoroapatytów, mniej podatnych na działanie tych kwasów. Wyższe stężenia fluoru powodują tworzenie się fluorku wapnia, który jest rezerwuarem tego pierwiastka.
Obecnie uważa się, że najważniejszy efekt profilaktyczny wywiera działanie miejscowe fluoru, a więc stosowanie go
egzogennie. Za podstawową metodę zapobiegania próchnicy uważane jest szczotkowanie zębów dwa razy dziennie
pastą z fluorem, ze zwróceniem szczególnej uwagi na staranne usuwanie płytki nazębnej. Inne metody fluoryzacji
miejscowej to na przykład stosowanie płynów do płukania jamy ustnej z fluorem czy lakierów fluorkowych. Płukanki
z fluorem w większości przypadków mogą być stosowane przez pacjenta samodzielnie w domu. Natomiast lakierowanie powinno odbywać się pod okiem profesjonalisty w gabinecie stomatologicznym. Dostępne są również wypeł603
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nienia szkło–jonomerowe które uwalniają jony fluoru. Zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy zapobieganie próchnicy powinno być dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta. Na podstawie przeanalizowanego piśmiennictwa
można stwierdzić, że fluor odgrywa znaczącą rolę w profilaktyce próchnicy i, stosowany rozważnie, może przynieść
duże korzyści. Jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że w nadmiarze – jak wszystko, może nie służyć zdrowiu.
Słowa kluczowe: próchnica, profilaktyka próchnicy, fluor, fluoryzacja.
INTRODUCTION

WSTĘP

Dental caries is a relevant public health problem in
Poland. It is a pathological process which causes the
demineralization of the inorganic component of the
tooth and then the disintegration of organic structure
(1). Etiology of caries is complex. However, the main
factor that contributes to its occurrence are bacteria
present in dental plaque. That is why dental prophylaxis
should be focused mainly on elimination or at least
reduction of the dental plaque and strengthening the
tooth structure. Statistics on the occurrence of dental
caries in Poland are alarming. More than a half of
three-year-olds have tooth decay.
For five year old children the frequency of caries
is approximately 80% (2,3). The frequency of caries
occurrence for people above the age of fifteen is above
90%, more than 40% Poles aged 65-74 are toothless
(3). The above statistics indicates that education of the
society in dental prophylaxis is still needed. There are
many ways of caries prevention, one of them is the use
of fluoride compounds.
Fluoride belongs to halogen group and is very active
chemically. It creates connections with the majority of
chemical elements. Dr F. McKay was the one who has
contributed to the interest in fluoride in dental prophylaxis
(1). He has observed spots on the enamel among his patients
and named it “the spotted enamel” (1). However, not until
the thirties of the twentieth century the correlation between
the cause of these changes, decreased caries sensitivity and
increased concentration of fluoride in drinking water was
discovered (1).After many years of research and observation
it is known that fluoride inhibits demineralization, supports
remineralization of the enamel and reduces the influence
of cariogenic bacteria on the teeth (1,4-7,9,10,16). Despite
many articles related to that topic, the knowledge in society
is still insufficient (8,12,13,15). The beneficial effect of
the fluoride on the teeth enamel seems to be undeniable.
On the other hand, it is an element which therapeutic dose
has a small range, what creates a danger of overdoseage.
In recent years greater attention is paid to that issue as the
intake of fluoride increased (1), according to some authors
it increases about twice a decade and that is only because
of the environment pollution (7) – we should be aware of
the fact that there are many other sources of this element.
That is why we should use fluoride compounds reasonably.

Próchnica zębów stanowi istotny problem zdrowia
publicznego w Polsce. Jest procesem patologicznym powodującym demineralizację składników nieorganicznych
zęba, a następnie rozkład części organicznych (1). Etiologia próchnicy jest złożona, jednak głównym czynnikiem,
który przyczynia się do jej powstania są bakterie obecne
w płytce nazębnej. Uzasadnia to ukierunkowanie działań
profilaktycznych przede wszystkim na wyeliminowanie
płytki nazębnej lub przynajmniej zredukowanie jej ilości
oraz wzmocnienie struktury zęba. Dane statystyczne na
temat występowania próchnicy zębów w Polsce są niepokojące. U ponad połowy trzylatków występuje próchnica zębów, a w grupie wiekowej pięciolatków odsetek
dzieci z ubytkami próchnicowymi stanowi około 80%
(2,3). Częstość występowania próchnicy u osób powyżej
15 roku życia wynosi ponad 90%, a ponad 40% Polaków
w wieku 65-74 lat jest bezzębnych (3). Powyższe statystyki pokazują, że działania, które mają na celu edukację
społeczeństwa w zakresie profilaktyki próchnicy są nadal
potrzebne. Istnieje wiele metod zapobiegania próchnicy,
jedną z nich jest stosowanie związków fluoru.
Fluor jest pierwiastkiem z grupy fluorowców, wykazującym bardzo dużą aktywność chemiczną. Tworzy połączenia z większością pierwiastków. Do zainteresowania tematem fluoru w profilaktyce próchnicy przyczynił
się amerykański dentysta dr F. McKay, który zauważył
u swoich pacjentów zmiany na szkliwie określając je jako
„szkliwo plamkowe”(1). Dopiero w latach trzydziestych
dwudziestego wieku odkryto związek pomiędzy przyczyną tych zmian a zmniejszoną podatnością na próchnicę
i obecnością dużej ilości fluoru w wodzie pitnej (1). Po
wielu latach badań i obserwacji wiadomo, że fluor hamuje demineralizację, wspomaga remineralizację szkliwa i spowalnia metabolizm bakterii próchnicotwórczych
(1,4-7,9,10,16). Mimo bogatego piśmiennictwa wiedza
na ten temat w społeczeństwie jest nadal niewystarczająca
(8,12,13,15). Korzystny wpływ fluoru na szkliwo zębów
zdaje się być niepodważalny. Jest to jednak pierwiastek,
którego dawka terapeutyczna ma mały zakres, co stwarza
niebezpieczeństwo przedawkowania. W ostatnich latach
coraz większą wagę przywiązuje się do tej kwestii, ponieważ podaż fluoru znacznie wzrosła (1). Według niektórych
autorów podaż wzrasta około dwukrotnie co dekadę (7)
i to tylko z powodu zanieczyszczenia środowiska (7), a są
również inne źródła tego pierwiastka. Ważne jest więc, aby
stosować związki fluoru rozważnie i umiejętnie.
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Fluoride in dental caries prophylaxis
The aim of this publication is to present the actual
views on the mechanisms of fluoride influence on the
enamel and the proper use of this element in dental
caries prophylaxis in children and adolescents.
MECHANISMS OF FLUORIDE ACTION
ON THE TEETH
Lower concentration of fluoride leads to the
conversion of hydroxyapatites into fluorapatites:
Ca10(PO4)6(OH)2 + 2F-  Ca10(PO4)6F2 + 2OHSuch enamel is much more resistant to bacteria
acids. Fluoride in higher concentration contributes to
the formation of calcium fluoride which is a reservoir
of this element (1). When pH in the surrounded area of
the tooth lowers, the release of fluoride from calcium
fluoride is much faster. The concentration of fluoride
ions and pH in the oral cavity environment are the
factors from which depends whether fluorapatite
or calcium fluoride will be created (1). Bacteria
Streptococcus mutans contributes to the process of
caries formation, higher concentration of fluoride is
toxic to this bacteria, lower levels of that compound
inhibit the enzymes of cariogenic streptococci (1), so
fluoride is also bacteriostatic (1). The local application
of fluoride in initial caries can reverse that process and
there is a possibility that small caries lesions may be
remineralized. The constant delivery of small amount
of fluoride ions plays a huge role – calcium fluoride
enables that, as mentioned above (1,4,5,16). However,
if there already is a cavity in the enamel, fluoride
compounds could stop the progress of this lesion
but they cannot reverse it. The condition is constant
delivery of fluoride compounds and the elimination of
cariogenic factors (1). According to current knowledge,
the most beneficial in the superficial layer of the enamel
– 30 µm is the presence of 1000 ppm (ppm – parts per
million, 1000 ppm = 0,1%F) of fluoride (4,5). The aim
of the fluoride prophylaxis is to achieve such level and
maintain it as long as it is possible (4,5).
FLUORIDE IN DENTAL PROPHYLAXIS
In dental prophylaxis it is important not only
to prevent the formation of dental caries, but also to
prevent the progression of caries lesions if they have
already occurred. An example of this second procedure
is the use of glass-ionomer fillings which release
fluoride ions that contribute to remineralization of the
enamel. The above process is most effective during
first days and weeks but smaller amount of fluoride is
released even 1-2 years after the filling was made (5).

Fluor w profilaktyce próchnicy zębów
Celem pracy jest przedstawienie poglądów prezentowanych w aktualnym polskim piśmiennictwie na temat działania związków fluoru na szkliwo zębów oraz
zastosowania tego pierwiastka w profilaktyce próchnicy zębów u dzieci i młodzieży.
MECHANIZMY DZIAŁANIA FLUORU NA ZĘBY
Niskie stężenia fluoru powodują zamianę hydroksyapatytów występujących w szkliwie na fluoroapatyty według wzoru:
Ca10(PO4)6(OH)2 + 2F-  Ca10(PO4)6F2 + 2OHTakie szkliwo jest znacznie bardziej odporne na działanie kwasów bakteryjnych. Wyższe stężenia fluoru przyczyniają się do powstania na powierzchni szkliwa rezerwuaru
tego pierwiastka w postaci fluorku wapnia, który wystarcza na wiele tygodni (1). Gdy pH w otoczeniu zęba spada,
uwalnianie jonu fluorkowego z fluorku wapnia i jego wbudowywanie do hydroksyapatytów (związki nieorganiczne
wchodzące w skład szkliwa) jest dużo szybsze (1). Stężenie jonów fluorkowych i poziom pH w środowisku jamy
ustnej są czynnikami od których zależy, czy powstanie fluorek wapnia czy fluoroapatyt (1). W procesie powstawania
próchnicy duży udział mają bakterie Streptococcus mutans, wyższe stężenia fluoru są toksyczne dla tych bakterii,
a niskie hamują enzymy próchnicotwórczych paciorkowców (1). Tak więc fluor wykazuje też w pewnym stopniu
działanie bakteriostatyczne (1). W próchnicy początkowej
miejscowe zastosowanie fluoru może ten proces odwrócić,
a niewielkie uszkodzenia szkliwa mogą ulec remineralizacji. Istotny jest jednak nieprzerwany dopływ niewielkich
ilości jonów fluorkowych, a taki zapewnia, jak już powyżej
wspomniano, fluorek wapnia z którego powoli uwalniane
są jony fluorkowe (1,4,5,16). Jednak jeżeli ubytek w szkliwie jest już obecny, związki fluoru nie mogą go odwrócić,
ale mają możliwość zahamowania jego dalszego rozwoju.
Warunkiem jest stała podaż fluoru i eliminacja czynników
kariogennych (próchnicotwórczych) (1). Obecnie wiadomo, że najbardziej korzystna w powierzchownej warstwie
szkliwa o grubości 30µm jest obecność fluoru w ilości
1000 ppm (ppm - parts per million, 1000 ppm = 0,1%F)
(4,5). Celem profilaktyki fluorkowej jest osiągnięcie takiego poziomu fluoru i utrzymywanie go jak najdłużej (4,5).
ZASTOSOWANIE FLUORU W STOMATOLOGII
W profilaktyce próchnicy zębów ważne jest nie
tylko zapobieganie powstawaniu choroby, ale również
działania mające na celu zapobieganie progresji zmian
próchnicowych, jeżeli takie już się pojawiły. Przykładem
tego drugiego postępowania jest stosowanie wypełnień
szkło-jonomerowych, które uwalniają jony fluorkowe,
co umożliwia inicjowanie procesów remineralizacyj605
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FLUORIDE PROPHYLAXIS

ENDOGENOUS
(SYSTEMIC)

EXOGENOUS
(LOCAL)

WATER, SALT,
DROPS, TABLETS

RUBBING IN, BRUSHING
TEETH WITH FLUORIDE
COMPOUNDS,
MOUTHRINSES,
TOOTHPASTES, FLUORIDE
VARNISHES

Fig.1 Fluoride prophylaxis

Fig.1 Fluoride prophylaxis
Ryc.1 Profilaktyka fluorkowa

Endogenous prophylaxis affects the growth of the
teeth mainly in pre-eruptive time. This way of fluoride
supplementation, especially using tablets or drops,
raises doubts (7,8). Indeed, fluoride tablets enriches
the tooth germ in fluoride and increases its caries
resistance (8). Nevertheless, in the light of current
knowledge it is known that during action of acid the
fluoride surrounding the tooth is more important than
the one inside the tooth as the first one protects the
enamel after the tooth eruption (7,8). Even small,
but persistent concentration of fluoride is a necessary
condition for that protection to exist (7,8).
Due to the fact that fluoride is delivered without the
necessity of brushing the teeth, tablets supplementation
doesn’t create proper oral hygiene habits (8). On the
basis of observations made by some authors it can be
stated that using tablets and drops with fluoride brings
small benefits to the teeth and at the same time increases
significantly the risk of fluorosis (8). Especially, if they
are used together with a fluoride toothpaste (8). Taking
into consideration the above observations it seems
that tablets supplementation should be used carefully
and ought to be restricted to cases of high risk caries.
Many countries resigned from such way of fluoride
supplementation (8).
Nowadays, it is known that fluoride plays the biggest
role in the post-eruptive period so the most effective
is its local impact on the teeth (7,8,10,11,14,16,18).
Exogenous application of compounds with high
fluoride concentration in prevention and treatment
of initial caries lesions is perceived to be safe and
effective (9). Nevertheless, before choosing the proper
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Fluor może być dostarczany do szkliwa drogą endogenną lub egzogenną (1,4-8,16,20), co przedstawia
załączony schemat (Ryc.1).
Profilaktyka endogenna wpływa na rozwój zęba
głównie w okresie przederupcyjnym (przed jego wyrznięciem). Ten sposób podawania związków fluoru,
zwłaszcza w postaci tabletek lub kropli budzi wątpliwości (7,8). Spożycie tabletek fluorkowych faktycznie
wzbogaca szkliwo zawiązka zęba we fluor i zwiększa
jego odporność na próchnicę (8). Jednak w świetle
obecnej wiedzy wiadomo, że podczas działania kwasu
większe znaczenie ma fluor znajdujący się w otoczeniu zęba, a nie ten wbudowany do, ponieważ to ten
pierwszy chroni szkliwo po wyrznięciu zęba (7,8). Warunkiem tej ochrony jest stale utrzymujące się, nawet
niewielkie stężenie fluoru w otoczeniu zęba (7,8).
Ponadto, suplementacja tabletkami nie kształtuje
prawidłowych nawyków higienicznych, ponieważ fluor
dostarczany jest bez konieczności szczotkowania zębów
(8). Z obserwacji wynika, że podawanie fluoru w postaci kropli lub tabletek przynosi niewielkie korzyści dla
zębów, natomiast znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia fluorozy zwłaszcza, gdy stosuje się je jednocześnie
z pastą z fluorem (8). Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia wydaje się, że suplementacja tabletkami powinna być stosowana ostrożnie i należy ją ograniczyć
do przypadków wysokiego ryzyka próchnicy. W wielu
krajach zrezygnowano z tego sposobu stosowania fluoru (8).
Obecnie wiadomo, że największą rolę fluor odgrywa w okresie po wyrznięciu zęba (posterupcyjnym),
a więc najskuteczniejsze jest jego działanie miejscowe
na zęby (7,8,10,11,14,16,18).

Fluoride in dental caries prophylaxis
agent and the way of its application some factors
should be taken into consideration:
-- fluoride from other sources, such as:
• fluoride prophylaxis agents used by a patent at
home
• food
• chewing gums
-- the level of the environment pollution in the area
of patients living
-- the risk of caries (low/medium/high)
-- the patient’s age
-- patient’s general health.
The assessment of individual risk of caries in
each patient is a very difficult but important step in
prophylactic and treatment procedure. The individual
choice of preventive measures which takes into account
the exposition to fluoride from various sources, age,
general health of the patient and the level of caries risk
is a condition on which the safety and effectiveness of
fluoride prophylaxis depends. Currently, there is a wide
selection of fluoride products in dentistry which differs
from each other not only by concentration of this element,
but also consistency. Therefore, the proper fluoride product
can be chosen individually. Depending on the level of
caries risk the patient has, the adequate prophylactic
procedures can be undertaken and fluoride compounds in
proper concentration, type, frequency of application can
be used. Products with low concentration of fluoride, for
everyday use, are for instance mouthrinses, toothpastes or
dental flosses – they can be used by patient at home. The
basic method of caries prevention is brushing the teeth
with a fluoride toothpaste twice a day – in the morning
and in the evening (10,13,16,17,19,20). It must be
emphasized that during brushing the teeth a dental plaque
must be thoroughly removed (10,13,16,17). According
to some authors, fluoride agents are the most important
active components of the toothpaste (17). It is likely that
the addition of fluoride to the toothpaste contributed
to significant decrease of dental caries occurrence
(1,7,15,17). The content of fluoride in toothpastes varies
from about 525 to 1450 ppm. Toothpastes with increased
amount of this compound such as 2000 or 5000 ppm are
also available (1,17). Toothpastes with less than 500 ppm
of fluoride are considered not to have a proved cariostatic
effect (1,17). It must be emphasized that teeth of children
under the age of 7-8 ought to be brushed under the
supervision of adult (1,8,10,11,17). Children at that age
do not have sufficiently developed manual skills. What
is more, a child should be watched by parents to rinse
the mouth with water and spit out the toothpaste after
brushing the teeth as children at that age have a tendency
to swallow the toothpaste (1,15,17). It is clear from the
above evidence that using flavoured toothpastes should
be avoided – not to encourage a child to swallow the
toothpaste (1,8). According to observations made by

Fluor w profilaktyce próchnicy zębów
Egzogenne stosowanie związków z wysokim stężeniem fluoru w zapobieganiu próchnicy i leczeniu
wczesnych zmian próchnicowych uważane jest za metodę bezpieczną i skuteczną (9). Jednak przed dokonaniem wyboru preparatu i techniki jego aplikacji należy
wziąć pod uwagę kilka następujących czynników:
-- ilość fluoru dostarczanego z innych źródeł, takich
jak:
• środki profilaktyczne stosowane przez pacjenta w domu
• pokarmy
• gumy do żucia
-- stopień zanieczyszczenia środowiska w rejonie
zamieszkiwanym przez pacjenta
-- stopień ryzyka próchnicy (niskie/średnie/wysokie)
-- wiek pacjenta
-- ogólny stan zdrowia pacjenta.
Określenie indywidualnego ryzyka próchnicy
u każdego pacjenta stanowi niezwykle trudny, ale
ważny etap w postępowaniu profilaktyczno-leczniczym. Indywidualny dobór metod profilaktycznych
uwzględniający ekspozycję na związki fluoru pochodzące z różnych źródeł, wiek, stan zdrowia pacjenta
i poziom ryzyka próchnicy jest warunkiem bezpieczeństwa i skuteczności profilaktyki fluorkowej.
Obecnie w stomatologii dostępna jest duża liczba preparatów z fluorem zawierających różne stężenia tego pierwiastka oraz występujących w różnych
konsystencjach. W związku z tym, można dobrać odpowiedni preparat do potrzeb konkretnego pacjenta.
W zależności od tego, w której grupie ryzyka znajduje
się pacjent, wdrożone zostaje odpowiednie postępowanie profilaktyczne i związki fluoru o odpowiednim stężeniu, rodzaju i częstości aplikacji. Preparaty o niskim
stężeniu fluoru, do częstego stosowania, to między innymi płukanki, pasty do zębów czy nici dentystyczne,
które można stosować samodzielnie w domu.
Szczotkowanie zębów pastą z fluorem dwa razy
dziennie, czyli rano i wieczorem, tuż przed snem,
uważane jest za podstawową metodę profilaktyki
próchnicy (10,13,16,17,19,20). Oczywiście konieczne
jest równoczesne staranne usuwanie płytki nazębnej
(10,13,16,17). Według niektórych autorów, związki
fluoru stanowią najważniejszy aktywny składnik past
do zębów (17). Najprawdopodobniej to właśnie dodatek fluoru do past spowodował znaczny spadek występowania próchnicy zębów (1,7,15,17).
Zawartość fluoru w pastach do zębów mieści się
w granicach 525 – 1450 ppm, są też pasty o zwiększonej zawartości tego pierwiastka na poziomie 2000 lub
nawet 5000 ppm (1,17).
Uważa się, że pasty z zawartością fluoru poniżej
500 ppm nie mają udowodnionego działania kariostatycznego (1,17).
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many authors, after brushing the teeth, toothpaste should
be spat out but rinsing mouth with water should be
avoided or the mouth should be rinsed with small amount
of water. Such behaviour is recommended for the older
children and adults due to the fact that it increases the
retention of fluoride in the oral cavity (17,20).
The recommended concentration of fluoride in
toothpaste and its quantity depending on the patients
age assuming brushing teeth twice a day is presented
below (16,20).
Age 6-36 months:
• 1000 ppm (high level of pro-health awareness
of parents, using appropriate amounts of
toothpaste)
• trace amount of toothpaste
3-6 years of age:
• 1000 ppm
• pea-sized amount
Above 6 years old:
• 1450 ppm
• 1-2 cm
It must be noted that at the group of age 6-36
months when non-compliance of the recommendation
is suspected and if fluoride content in drinking water
is above 1 mg/l, it is recommended to use toothpaste
with less than 1000 ppm of fluoride (16,20). In people
above the age of 16, with high caries risk, the use of
toothpastes with higher than 1450 ppm concentration
of fluoride compounds can be considered.
Fluoride mouthrisnes can be used by patients
above 6 years of age when proper reflex of spitting out
appears (1,7). They are recommended especially for
people suffering from oral cavity dryness, patients with
sensitive teeth and for those using braces (1). It seems
that if patient doesn’t rinse mouth very intensively after
brushing the teeth with fluoride toothpaste, mouthrinse
doesn’t cause visible benefits (7).
The most common agents with high concentration
of fluoride used in exogenous dental prophylaxis are
varnishes, gels and foams. The first fluoride varnish
implemented on market was Duraphat (1). It contains
high level of fluoride – 5% NaF (1). It releases slight
amounts of fluoride, bonds fast and has a good adhesion
to the teeth structure (1).
Fluor Protector is also a very popular fluoride varnish,
it has acidic pH which is good for remineralization (1).
The above agents are only examples because there is
a wide range of fluoride varnishes on market which differ
between each other in their concentration of fluoride,
consistency, colour, taste. Usually fluoride varnishes
are resistant to humidity and saliva accelerates their
bonding (9). If there is a slight amount of dental plaque,
there is no necessity to remove it before the application
of fluoride varnish (9).
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Istotne jest, aby do 7-8 roku życia dziecka szczotkowanie zębów odbywało się pod nadzorem osoby
dorosłej (1,8,10,11,17). Dzieci w tym wieku nie mają
jeszcze wykształconych odpowiednich zdolności manualnych. Ponadto, dzieci mają skłonność do połykania pasty, dlatego od najmłodszych lat trzeba pilnować,
aby dokładnie płukały jamę ustną, a następnie wypluwały ślinę po umyciu zębów (1,15,17). Z powyższych
względów należy unikać past smakowych, aby nie
zachęcać dziecka do połykania pasty (1,8). Wielu autorów podaje, że po szczotkowaniu zębów należy wypluć pastę, natomiast nie płukać jamy ustnej wodą lub
przepłukać ją niewielką ilością wody (16,17,20). Takie
postępowanie zalecane jest starszym dzieciom oraz
ludziom dorosłym i ma na celu zwiększenie retencji
fluoru w środowisku jamy ustnej (17,20).
Zalecane stężenie fluoru w paście do zębów i jej
ilość w zależności od wieku pacjenta przy szczotkowaniu zębów dwa razy dziennie zestawiono poniżej
(16,20).
Wiek 6-36 miesięcy:
• 1000 ppm (gdy świadomość prozdrowotna
rodziców jest wysoka oraz zalecana ilość pasty
jest przestrzegana)
• śladowa ilość pasty
Wiek 3-6 lat:
• 1000 ppm
• ilość wielkości ziarna groszku
Wiek > 6 lat:
• 1450 ppm
• 1-2 cm
Należy jednak podkreślić, że w grupie wiekowej
6-36 miesięcy przy zawartości fluoru w wodzie pitnej
powyżej 1 mg/l, gdy istnieje podejrzenie nieprzestrzegania zaleceń dotyczących ilości pasty, zalecane jest
stosowanie pasty do zębów z zawartością fluoru mniejszą niż 1000 ppm (16,20). U osób powyżej 16 roku życia, z wysokim ryzykiem próchnicy, można rozważyć
stosowanie past z wyższym niż 1450 ppm stężeniem
fluoru.
Płyny do płukania jamy ustnej z fluorem można
stosować u pacjentów powyżej 6 roku życia, gdy pacjent ma odpowiednio wyćwiczony odruch wypluwania (1,7). Zalecane są przede wszystkim osobom cierpiącym na suchość jamy ustnej, pacjentom z nadwrażliwością szyjek zębowych oraz używającym aparatów
ortodontycznych (1). Wydaje się, że jeżeli pacjent nie
płucze bardzo intensywnie jamy ustnej po szczotkowaniu zębów pastą z fluorem, to stosowanie płukanek
nie przynosi znaczącej korzyści (7).
Najczęściej stosowanymi preparatami o wysokim
stężeniu fluoru w profilaktyce egzogennej są lakiery,
żele i pianki fluorkowe. Pierwszym wprowadzonym na
rynek lakierem fluorkowym był Duraphat (1). Jest to
preparat o wysokim stężeniu fluoru, zawiera 5% NaF

Fluoride in dental caries prophylaxis
Recommended doses of fluoride varnish are
presented below (16,20):
• infants: 0,10 ml = 2,26 mgF
• primary teeth > 1 year of age: 0,25 ml = 5,65
mgF
• mixed dentition: 0,40 ml = 9,04 mgF
• permanent teeth: 0,50 - 0,75 ml = 11,30 - 16,95
mgF
After application of the varnish there is no need to
remove saliva by suction – the patient should close the
mouth what enables the proper hardening of the varnish
(9,16). It is recommended for fluoride varnish to stay on
teeth as long as possible. Gels and fluoride foams can be
applied for children from 6 years of age (9,16,20).
The research indicates that more fluoride is swallowed
while using gel than fluoride varnish (9,16,20). The
probable toxic dose of fluoride for adults and children
with permanent dentition is 5 mg/kg body mass (1,9).
The adverse reactions after the topical fluoridation are
extremely rare (9). The risk of unintentional swallowing
of fluoride varnish is minimal, so it is believed that using
it according to recommended doses is perceived to be
safe even for young children (20).
CONCLUSIONS
•

•
•

•
•

•
•

The main cariostatic mechanisms of fluoride are
the support of remineralization, the inhibition of
demineralization of the enamel and reducing the
influence of cariogenic bacteria on teeth.
Fluoride in lower concentration leads to
fluorapatites formation which are more resistant to
bacteria acids than normal enamel.
Fluoride in higher concentration contributes to
calcium fluoride formation which is a reservoir of
fluoride and can be released from that compound
if necessary.
The condition for cariostatic action of fluoride is,
even small, but persistent, concentration of this
element in the surrounding of the tooth.
The basic method of dental caries prevention is
brushing the teeth with fluoride toothpaste twice
a day with accurate removal of the dental plaque at
the same time.
Most important is the topical action of fluoride –
then it has the most beneficial influence on the teeth.
The endogenous application of fluoride by using
tablets or drops raises doubts and this way of its
use ought to be precisely considered.
RESULTS

According to current knowledge, dental prophylaxis
should be adjusted individually taking into account the
individual needs and general health of each person.

Fluor w profilaktyce próchnicy zębów
(1). Uwalnia niewielkie ilości fluoru, wiąże szybko
i dobrze przylega do powierzchni zębów (1).
Bardzo popularnym lakierem fluorkowym jest też
Fluor Protector, który ma kwaśny odczyn sprzyjający
remineralizacji (1). Są to tylko przykłady, ponieważ
preparatów tego typu na rynku jest bardzo dużo, różnią się one zawartością fluoru, konsystencją, kolorem,
smakiem.
Zazwyczaj lakiery fluorkowe są odporne na działanie wilgoci, a ślina powoduje szybsze wiązanie preparatu (9). Jeżeli na powierzchniach zębów obecna jest
niewielka ilość płytki nazębnej, nie ma konieczności
profesjonalnego jej usuwania przed zabiegiem (9).
Zalecane dawki lakieru zawierającego 5%NaF zestawiono poniżej (16,20).
• niemowlęta: 0,10 ml = 2,26 mgF
• uzębienie mleczne > 1 roku życia: 0,25 ml =
5,65 mgF
• uzębienie mieszane: 0,40 ml = 9,04 mgF
• uzębienie stałe: 0,50 - 0,75 ml = 11,30 - 16,95
mgF
Po nałożeniu lakieru nie trzeba płukać jamy ustnej
ani odsysać śliny, pacjent powinien zamknąć usta, co
umożliwi prawidłowe stwardnienie preparatu (9,16).
Zaleca się, aby preparat fluorkowy pozostawał na zębach jak najdłużej. Żele i pianki fluorkowe można stosować od 6 roku życia (9,16,20).
Badania wykazują, że połykanie fluoru jest większe przy stosowaniu żelu niż lakieru fluorkowego
(9,16,20). Prawdopodobna dawka toksyczna fluoru dla
osób dorosłych i dzieci z uzębieniem stałym wynosi
5 mg/kg m.c. (1,9). Reakcje niepożądane po miejscowym zastosowaniu lakieru fluorkowego występują
niezwykle rzadko (9). Ryzyko jego przypadkowego
połknięcia jest znikome, dlatego uważa się, że stosowanie go zgodnie z zalecanymi dawkami jest bezpieczne nawet dla małych dzieci (20).
PODSUMOWANIE
•

•

•
•

Główne mechanizmy działania fluoru polegają na
wspomaganiu remineralizacji, hamowaniu demineralizacji szkliwa oraz ograniczeniu wpływu bakterii kariogennych.
Fluor w niskich stężeniach doprowadza do wytworzenia fluoroapatytów, które są bardziej odporne na działanie kwasów bakteryjnych niż zwykłe
szkliwo.
Fluor w wyższych stężeniach powoduje powstanie
rezerwuaru tego pierwiastka w postaci fluorku wapnia, który może być uwalniany w razie potrzeby.
Warunkiem kariostatycznego działania fluoru jest,
nawet niskie, ale stale utrzymujące się stężenie
tego pierwiastka w otoczeniu zęba.
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Individual approach to each patient is very important.
On the basis of analyzed literature it can be stated
that fluoride compounds, if only used deliberately
and competently, are a very important part of dental
prophylaxis. However, the epidemiological statistics
concerning the incidence of caries indicate that public
knowledge about this issue is still unsatisfactory. The
most important factor that influences the oral cavity
health is the lifestyle, so health habits of each person
could have great effect on the improvement of this
situation. Television, radio, newspapers, to which most
of the society has access, could create the opportunity
to wider promotion of knowledge about dental
prophylaxis. Furthermore, parents education, activities
concerning the above topics – in the kindergarten, at
schools or during dental visits – are also very important
to create correct hygienic habits from an early age.
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EVALUATION OF DENTAL STATE IN 6-YEAR-OLD CHILDREN
FROM THE SKIERNIEWICE REGION
OCENA STANU UZĘBIENIA U DZIECI 6-LETNICH Z REJONU SKIERNIEWIC
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Caries is a social disease and a serious problem, especially in the childhood. The effects of
untreated caries can cause not only disorders of the stomatognathic system, but also have a negative impact on
the overall health and development of the child.
THE AIM OF THE STUDY. The aim of this study was to evaluate the state of dentition of 6-year-old children
from the Skierniewice region.
MATERIALS AND METHODS. A total of 140 children (6-year-old) were included to the study - 74 from
a small town (Skierniewice) and 66 from a village. Caries prevalence, caries intensity (dmf, DMF) and dental
treatment index (DTI) were assessed. The results were analyzed statistically.
RESULTS. The caries prevalence in the study group was 88.6%. The caries intensity in the deciduous dentition
(dmf) was statistically significantly higher (p=0.021) in rural areas (7.45) than in the city (6.32). The mean dmf
value was mainly determined as the number of filled teeth. In permanent dentition, higher values of DMF were
found in children from rural areas (2.30) than urban areas (1.93). The dental treatment index for the deciduous
dentition amounted to 0.67 and for the permanent dentition to 0.4. Both for deciduous and permanent teeth, this
index was higher in urban than rural children.
CONCLUSIONS. High rates of caries prevalence and intensity in 6-year-old children from the Skierniewice
region confirm that caries is still a serious problem, especially in the village. The high value of the treatment
index for deciduous dentition demonstrates the efficacy of treatment in this field. It is necessary to carry out
preventive programs and make parents aware that they should early take care of their children’s dentition.
Key words: caries prevalence, caries intensity, Dental Treatment Index
STRESZCZENIE
WSTĘP. Próchnica zębów jest chorobą społeczną i stanowi poważny problem szczególnie w wieku rozwojowym. Skutki nieleczonej próchnicy mogą powodować nie tylko zaburzenia układu stomatognatycznego, ale
mają także negatywny wpływ na ogólny stan zdrowia i rozwój dziecka.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena stanu uzębienia 6-letnich dzieci z rejonu Skierniewic.
MATERIAŁ I METODY. Badaniem objęto grupę 140 6-latków: 74 dzieci z małego miasta (Skierniewice)
oraz 66 dzieci z okolicznych wsi. Stan uzębienia oceniono za pomocą wskaźników: frekwencji próchnicy oraz
intensywności próchnicy (puw, PUW). Obliczono także wskaźnik leczenia (DTI). Wyniki poddano analizie statystycznej.
WYNIKI. Frekwencja próchnicy w badanej grupie 6-latków wyniosła 88,6%. Intensywność próchnicy w uzębieniu mlecznym (puw) była istotnie statystycznie większa (p=0,021) u dzieci ze wsi (7,45) niż z miasta (6,32).
Najwyższa składową puw była liczba zębów wypełnionych. W przypadku zębów stałych, także odnotowano
wyższe wartości PUW u dzieci ze wsi niż z miasta (2,30 vs 1,93), różnica była nieistotna statystycznie. Wskaźnik leczenia dla uzębienia mlecznego wyniósł 0,67, a dla uzębienia stałego 0,4. Zarówno w przypadku zębów
mlecznych jak i stałych wskaźnik ten był wyższy dla dzieci miejskich niż wiejskich.
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WNIOSKI. Wysokie wskaźniki frekwencji i intensywności próchnicy u dzieci 6-letnich z rejonu skierniewickiego wskazują, że jest ona nadal poważnym problemem zdrowotnym, zwłaszcza wśród dzieci zamieszkujących
tereny wiejskie. Wysokie wartości wskaźnika leczenia dla zębów mlecznych świadczą o skuteczności działań
terapeutycznych na tym terenie. Konieczne jest prowadzenie programów profilaktycznych oraz uświadamiania
rodzicom konieczności wczesnego zadbania o stan uzębienia swoich dzieci.
Słowa kluczowe: frekwencja próchnicy, intensywność próchnicy, wskaźnik leczenia
INTRODUCTION

WSTĘP

Dental caries (tooth decay) affects people of all
ages and recent epidemiological studies have indicated
the unsatisfactory state of dentition in children
and adolescents. According to the World Health
Organisation (WHO) report of 2012, caries prevalence
in an adult population was 100%, and in children from
60% to 90% (1). In Poland in the years 2013-2015,
the prevalence of caries amounted to 86.9% in children
aged 6 years and to 79.6% in 12-year-olds (2, 3).
Due to the problem of an increasing prevalence of
caries, the Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF)
European Chapter uniting dental professionals and public
health experts was launched in 2013. The objective of
this association is to propose and implement changes in
the programme for caries prevention and reduction of
caries progression in patients in all age groups (1).
Effects of untreated caries should be considered
serious because they lead not only to disorders of the
stomatognathic system but also have a negative impact
on the general health and development of children (3).
Children with caries in their primary dentition are three
times more likely to develop caries in their permanent
teeth as compared to caries-free children (4). Therefore,
constant monitoring of the state of dentition in children
and adolescents is of great significance.

Choroba próchnicowa dotyczy osób w każdym wieku,
a badania epidemiologiczne prowadzone w ciągu ostatnich lat wskazują na zły stan uzębienia dzieci i młodzieży.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
z 2012 roku frekwencja próchnicy w populacji osób dorosłych wynosiła 100%, a w grupie dzieci od 60% do 90%
(1). W Polsce w latach 2013-2015 częstość występowania
próchnicy to 86,9% u 6-latków i 79,6% u 12-latków (2, 3).
W związku z narastającym problemem próchnicy,
w 2013 roku zainaugurował działanie Europejski Oddział Sojuszu na Rzecz Przyszłości Wolnej od Próchnicy (Alliance for a Cavity-Free Future - ACFF), który
zrzesza lekarzy i ekspertów zdrowia publicznego. Zadaniem stowarzyszenia jest zaproponowanie i wdrożenie
zmian w procesie przeciwdziałania i progresji próchnicy u pacjentów we wszystkich grupach wiekowych (1).
Skutki nieleczonej próchnicy należy traktować poważnie, ponieważ prowadzą nie tylko do zaburzeń układu stomatognatycznego, ale mają również negatywny
wpływ na rozwój i ogólny stan zdrowia dziecka (3).
Prawdopodobieństwo zainfekowania próchnicą zębów stałych u dzieci z próchnicą zębów mlecznych jest trzykrotnie
większe w porównaniu z dziećmi wolnymi od próchnicy
(4). Z tego powodu stałe monitorowanie stanu zdrowia
uzębienia u dzieci i młodzieży jest niezwykle ważne.

AIM OF THE STUDY

CEL PRACY

The aim of the study was to evaluate the state of
dentition in 6-year-old children from the Skierniewice
region.

Celem pracy była ocena stanu uzębienia dzieci
6-letnich z rejonu Skierniewic

MATERIAL AND METHODS
The study was conducted in 2016 and included
a group of 140 children who were treated in the Dental
Clinic at the Ogrodowa Medical Centre in the town
of Skierniewice. Dental examination of children was
performed at the dental office under artificial light using
a dental mirror and a probe in accordance with the WHO
recommendations. Children reported to the dental office
for check-ups or consultations and treatment.
Clinical examination evaluated caries prevalence
in 6-year-old children. A number of decayed, extracted
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MATERIAŁ I METODY
Badaniem przeprowadzonym w 2016 roku objęto
grupę 140 dzieci, pacjentów Poradni Stomatologicznej
przy „Centrum Medycznym Ogrodowa” w Skierniewicach. Badanie wykonano w gabinecie stomatologicznym w sztucznym oświetleniu z użyciem lusterka
i zgłębnika, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Pacjenci zgłaszali się do gabinetu na
wizyty kontrolne oraz w celu konsultacji i leczenia.
W badaniu klinicznym oceniono występowanie
choroby próchnicowej u dzieci 6-letnich. Określono
liczbę zębów z próchnicą, liczbę zębów usuniętych

Dental state in 6-year-old children

Stan uzębienia dzieci 6-letnich

due to caries (missing) and filled teeth was determined
in their primary and permanent dentition. The results
were recorded on a child’s examination chart.
On the basis of the results, caries prevalence
(percentage of patients with caries or its consequences),
caries intensity expressed by the dmf (for deciduous
dentition) and DMF (for permanent dentition) indices,
taking into consideration their particular components,
as well as values of the dental treatment index (DTI) f/
(d + f) and F/(D + F) were calculated. All parameters
were presented according to sex and place of residence.
The obtained results were subject to statistical
analysis. For the comparison of caries prevalence
between groups, the Chi-square test of independence
was used. The Student’s t-test for independent samples
was applied to compare mean values of the dmf and
DMF indices. To calculate the dental treatment index,
the test for structure of two indices was used. The level
of 0.05 was considered significant.
RESULTS
The study group consisted of 140 children: 88 girls
(62.9%) and 52 boys (37.2%). More children were living
in the city (52.9%) (Table I). Girls more frequently
visited the dental office as compared to boys, which was
particularly noticeable among children from the nearby
villages, where the percentage of girls attending the
Dental Clinic was 71.2% and boys - 28.8%.

z powodu próchnicy i zębów wypełnionych dla uzębienia mlecznego oraz stałego. Uzyskane dane zapisywano w karcie badania dziecka.
Na podstawie uzyskanych wyników obliczono frekwencję próchnicy (odsetek osób z próchnicą lub jej
skutkami), intensywność próchnicy wyrażoną za pomocą wskaźników puw (uzębienie mleczne) i PUW
(uzębienie stałe) z uwzględnieniem poszczególnych
składowych oraz wskaźnik leczenia w/(p+w) oraz W/
(P+W). Wszystkie parametry przedstawiono z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania.
Otrzymane rezultaty poddano analizie statystycznej.
Do porównania częstości w grupach zastosowano test niezależności chi-kwadrat. Dla porównania średnich wartości
wskaźnika puw i PUW zastosowano test t-Studenta dla
prób niezależnych. W przypadku obliczenia wskaźnika leczenia zastosowano test dla dwóch wskaźników struktury.
Dla wszystkich testów przyjęto poziom istotności 0,05.
WYNIKI
W badanej grupie 140 dzieci było 88 dziewcząt
(62,9%) i 52 chłopców (37,2%). Nieco więcej dzieci
pochodziło z miasta - 52,9% badanych (Tab. I). Dziewczęta częściej zgłaszały się do gabinetu stomatologicznego niż chłopcy, co daje się szczególnie zauważyć
wśród dzieci z okolicznych wsi, gdzie odpowiednie
częstości wynosiły 71,2% i 28,8%.

Table I. Distribution of examined 6-year-old children according to sex and place of residence.
Tabela I. Rozkład badanych 6-latków w zależności od płci i miejsca zamieszkania.
Place of residence
Sex

Urban area

Total

Rural area

n

%

n

%

n

%

Girls

41*

55.4*

47*

71.2*

88

62.9

Boys

33*

44.6*

19*

28.8*

52

37.1

Total

74

52.9

66

47.1

140

100.0

⃰ chi2=3.733; p=0.053

The prevalence of caries was compared among all
examined children according to sex and the place of
residence (Table II). High caries prevalence was observed
both in the group of girls (88.6%) and boys (88.5%).
Children living in the rural area were characterised by
higher caries prevalence (93.9%) than children from
Skierniewice (83.8%). The differences between these
two groups were not statistically significant.
Evaluation of caries intensity showed that the
number of filled teeth was the highest component of the

Wśród wszystkich badanych dzieci dokonano porównania częstości występowania próchnicy w grupach płci i w zależności od miejsca zamieszkania (Tab.
II). Zarówno w grupie dziewcząt, jak i chłopców zaobserwowano częste występowanie próchnicy - odpowiednie odsetki wyniosły 88,6% i 88,5%. Odnotowano
wyraźnie wyższą frekwencję próchnicy wśród dzieci
zamieszkujących okoliczne wsie (93,9%) w porównaniu z dziećmi ze Skierniewic (83,8%) Różnice nie były
istotne statystycznie.
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dmf index for girls and boys as well as for children from
urban and rural areas. Numbers of carious teeth and
extracted teeth were at the similar level. The mean value
of the dmf index was higher in boys (7.17±3.16) than
in girls (6.67±3.21). However, the difference was not
statistically significant. The analysis of this parameter
value according to the place of residence indicated that
the mean number of dmf was statistically significantly
higher in the group of children from the nearby villages
(7.45 ± 3.12) as compared to the group of children from
the town (6.32 ± 2.58) (p=0.021) (Table III).

Ocena intensywności próchnicy wykazała, że najwyższą składową wskaźnika puw zarówno wśród dziewcząt
jak i chłopców oraz wśród dzieci z miasta i ze wsi była liczba zębów wypełnionych. Liczby zębów objętych próchnicą i usuniętych kształtowały się na podobnym poziomie.
Średnia wartość wskaźnika puw była wyższa u chłopców
(7,17±3,16) niż u dziewcząt (6,67±3,21). Nie była to jednak różnica istotna statystycznie. Analiza wartości tego parametru w zależności od miejsca zamieszkania wykazała,
że w grupie dzieci z okolicznych wsi średnia liczba puw
była statystycznie istotnie wyższa (7,45 ± 3,12) niż w grupie dzieci z miasta (6,32 ± 2,58) (p=0,021) (Tab. III).

Table II. Caries prevalence in 6-year-old children according to sex and place of residence.
Tabela II. Frekwencja próchnicy 6-latków w zależności od płci i miejsca zamieszkania.
Components

Sex

Place of residence

Caries

No caries detected

Total

n

%

n

%

n

Girls

78

88.6

10

11.4

88

Boys

46

88.5

6

11.5

52

Total

124

88.6

16

11.4

140

Urban area

62

83.8

12

16.2

74

Rural area

62

93.9

4

6.1

66

Total

124

88.6

16

11.4

140

Table III. The mean dmf value in 6-year-old children according to sex and place of residence.
Tabela III. Średnie wartości puw u 6-latków w zależności od płci i miejsca zamieszkania.
Components

Sex

Place of residence

d

m

f

dmf

SD

Girls

1.64

1.42

3.61

6.67

3.21

Boys

1.86

1.77

3.54

7.17

3.16

Total

1.74

1.53

3.59

6.86

3.18

Urban area

1.52*

1.18*

3.62*

6.32*

2.58

Rural area

2.23*

2.11*

3.11*

7.45*

3.12

1.74

1.53

3.59

6.86

Total

2.85

⃰ statistically significant: t=2.327; p=0.021

In the examined group of 6-year-old children,
the mean number of permanent teeth with caries (D
- decayed) was 1.04; the mean number of extracted
permanent teeth (M - missing) was 0.33; and the mean
number of filled permanent teeth (F) was 0.68, which
gave the total mean value of DMF equal to 2.05. The
highest values of the DMF index concerned decayed
teeth (D). Each child had an average of one tooth with
a carious lesion (Table IV). The mean DMF value in
the group of boys was 1.92±0.86, while in girls it was
slightly higher (2.12±1.52). The group of rural children
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W badanej grupie 6-latków średnia liczba zębów
stałych z próchnicą (P) wyniosła 1,04, średnia dla
usuniętych zębów stałych (U) wyniosła 0,33, a średnia zębów stałych wypełnionych (W) - 0,68, co daje
łączną średnią wartość PUW - 2,05. Najwyższa wartość wskaźnika PUW dotyczyła zębów z próchnicą
(P). U każdego dziecka średnio jeden ząb stały miał
ubytek próchnicowy (Tab. IV). W grupie chłopców
średnia wartość PUW równała się 1,92±0,86, u dziewcząt była nieco wyższa 2,12±1,52. W grupie dzieci
z okolicznych wsi średnia wartość PUW była wyższa

Dental state in 6-year-old children

Stan uzębienia dzieci 6-letnich

was characterised by a higher mean DMF value than
the group of urban children, which was 2.30±1.64 vs
1.93±1.14, respectively. The statistical analysis did not
reveal any statistically significant difference (Table IV).

niż w grupie dzieci z miasta i wynosiła odpowiednio
2,30±1,64 vs 1,93±1,14. Analiza statystyczna w obydwu przypadkach nie wykazała różnicy istotnej statystycznie (tab. IV).

Table IV. The mean DMF value in 6-year-old children according to sex and place of residence.
Tabela IV. Średnie wartości PUW dla 6-latków w zależności od płci i miejsca zamieszkania.
Components

Sex

Place of residence

D

M

F

DMF

SD

Girls

1.21

0.21

0.70

2.12

1.52

Boys

0.81

0.46

0.65

1.92

0.86

Total

1.04

0.33

0.68

2.05

1.29

Urban area

0.93

0.28

0.72

1.93

1.14

Rural area

1.25

0.42

0.63

2.30

1.64

Total

1.04

0.33

0.68

2.05

1.23

The analysis of the values of the dental treatment
index for deciduous and permanent dentition showed
that the values were higher for children from the
urban than rural areas, being 0.70 vs. 0.58 (deciduous
dentition) and 0.44 vs. 0.34 (permanent dentition).
The values of the dental treatment index for deciduous
teeth in girls and boys were very similar, whereas in
the permanent dentition this index was slightly higher
in boys. However, the statistical analysis did not
confirm any statistically significant differences in the
values of this parameter according to sex and the place
of residence.

Analizując wartości wskaźnika leczenia dla uzębienia mlecznego i stałego stwierdzono, że zarówno
w przypadku zębów mlecznych, jak i stałych wskaźnik
ten był wyższy dla dzieci z miasta niż ze wsi: wartości wyniosły odpowiednio 0,70 vs 0,58 (uzębienie
mleczne) i 0,44 vs 0,34 (uzębienie stałe). Wartości
tego wskaźnika w uzębieniu mlecznym dla dziewcząt
i chłopców były bardzo zbliżone, natomiast w uzębieniu stałym wskaźnik był nieco wyższy u chłopców.
Analiza statystyczna nie potwierdziła różnic istotnych
statystycznie w wartościach tego parametru w zależności od płci i miejsca zamieszkania.

Table V. Dental treatment index in 6-year-old children for deciduous and permanent dentition.
Tabela V. Wskaźniki leczenia wśród 6-latków dla zębów mlecznych i stałych.
Treatment index for deciduous Treatment index for permanent
Components
dentition
dentition
f/(d+f)
F/(D+F)
Sex

Place of residence

Girls

0.69

0.37

Boys

0.65

0.45

Total

0.67

0.40

Urban area

0.70

0.44

Rural area

0.58

0.34

Total

0.67

0.40

DISCUSSION

DYSKUSJA

Among the study participants, more children were
from the urban than rural area (52.9% vs. 47.1%). Girls
predominated (62.9%) over boys (37.1%). Observations
carried out in different age groups (junior secondary
and secondary school students as well as adults)

Wśród uczestników badania więcej było dzieci
z miasta niż ze wsi (52,9% vs 47,1%). Zdecydowanie
liczniejszą grupę stanowiły dziewczęta (62,9%) niż
chłopcy (37,1%). Obserwacje prowadzone w starszych
grupach wiekowych (gimnazjaliści, licealiści oraz oso617
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confirm the finding that women more often report
to a dental office and therefore have a better state of
dentition in adult life (5, 6, 7, 8). As regards the 6-yearolds, these are mainly parents and guardians who are
responsible for their oral health and who should shape
proper health behaviour as well as dietary and oral
hygiene habits in their children. Adequate patterns of
health-related behaviours instilled in childhood exert
a positive impact on the health status of oral cavity in
an adult population (6).
Studies performed in different regions of Poland
show various findings concerning caries prevalence.
In the group of 140 six-year-old children from the
Lodz Province (the town of Skierniewice and nearby
villages) examined in the present study, the prevalence
of caries was 88.6%. Previous research performed
by other authors regarding 6-year-old children from
the same province demonstrated lower values of this
parameter. Rybarczyk-Townsend et al. in the study
of children living in Lodz and its vicinity reported
caries prevalence at the level of 80.2% in 2008
and its slight increase up to 84.6% in 2010 (9, 10).
Szmidt et al. in their investigations carried out in the
Zachodniopomorskie Province (Szczecin and its
vicinity) estimated caries prevalence as 81.14% (11).
Definitely lower caries prevalence was observed in
children from Kraków vicinity. Jurczak et al. examined
a group of 105 children and found caries in 63.81% of
them (12). A high caries intensity (94%) was detected
by Szafrańska and Waszkiel in the study of children
from Bialystok (13) and by Małkiewicz et al. (92.4%)
among children from the Mazowieckie Province (14).
Many authors also evaluated caries prevalence
according to sex. Our study did not reveal any
differences in the prevalence of caries in boys and girls.
Similar observations were made in the population of
children from Bialystok and Poznan (13, 15). While
the research carried out in 6-year-old children from
Kraków and vicinity showed higher values of caries
prevalence in boys (71.7%) than in girls (55.77%) (12).
A higher percentage of boys (95.5%) than girls with
caries (89.2%) was noted by Małkiewicz et al. (14) and
Ganowicz et al. who recorded the presence of caries
in 87.4% of boys and 86.6% of girls in the nationwide
study (16). Higher caries prevalence in boys (82.5%)
as compared to girls (77.8%) was also stated by
Rybarczyk-Townsend at al. in 2008 (9) and in 2010 in
which the values were 89.9% and 79.6%, respectively
(10). An inverse relationship was observed in the
study by Puacz et al., where caries prevalence among
children living in a big city (Poznan) was higher in
girls (74.8%) than in boys (70.1%) (15).
While evaluating the prevalence of caries in the
present study according to the place of residence,
a higher percentage of children affected by caries
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by dorosłe) potwierdzają prawidłowość, że kobiety
częściej zgłaszają się do gabinetu stomatologicznego
i dzięki temu mają w dorosłym życiu lepszy stan uzębienia (5, 6, 7, 8). W odniesieniu do dzieci 6-letnich
to głównie opiekunowie są odpowiedzialni za zdrowie
jamy ustnej swoich dzieci i to oni powinni kształtować
odpowiednie zachowania i nawyki higieniczno-dietetyczne. Wpojone w dzieciństwie prawidłowe modele
zachowań prozdrowotnych korzystnie wpływają na
stan zdrowia jamy ustnej populacji dorosłych (6).
W badaniach przeprowadzonych w różnych regionach Polski można zauważyć zróżnicowanie wyników
odnośnie częstości występowania próchnicy. W badanej przez nas grupie 140. dzieci 6-letnich z województwa łódzkiego (Skierniewice i okoliczne wsie)
frekwencja próchnicy wyniosła 88,6%. Wcześniejsze
badania innych autorów, dotyczące 6-latków z tego
samego województwa, wykazały niższe wartości tego
parametru. Rybarczyk-Townsend i wsp. w badaniu
dzieci z Łodzi i okolic odnotowali frekwencję próchnicy na poziomie 80,2% w 2008 roku i niewielki wzrost
w 2010 roku do 84,6% (9, 10). W badaniu Szmidt
i wsp., przeprowadzonym w województwie zachodniopomorskim (Szczecin i okolice), frekwencja próchnicy
wyniosła 81,14% (11). Zdecydowanie niższą frekwencję stwierdzono u dzieci z okolic Krakowa. Jurczak
i wsp. przebadali grupę 105 dzieci i u 63,81% z nich
zauważyli obecność próchnicy (12). Bardzo duże nasilenie próchnicy - 94% wykazało badanie Szafrańskiej
i Waszkiel, którym objęto dzieci białostockie (13) oraz
badanie Małkiewicz i wsp. – 92,4% wśród dzieci 6-letnich z województwa mazowieckiego (14).
Wielu autorów oceniało również frekwencję
próchnicy w zależności od płci. Nasze badania nie
wykazały różnic w częstości występowania próchnicy
u chłopców i dziewcząt. Podobnych obserwacji dokonano w populacji dzieci białostockich i poznańskich
(13, 15). Natomiast badanie obejmujące dzieci 6-letnie
z Krakowa i okolic ujawniło wyższe wartości frekwencji próchnicy u chłopców (71,7%) niż u dziewcząt
(55,77%) (12). Większy odsetek chłopców niż dziewcząt z próchnicą odnotowali też Małkiewicz i wsp. odpowiednio 95,5 i 89,2% (14) oraz Ganowicz i wsp.
w ogólnopolskim badaniu, gdzie próchnicę stwierdzono u 87,4% chłopców i 86,6% dziewcząt (16). Częstsze występowanie próchnicy u chłopców niż u dziewcząt, odpowiednio 82,5 i 77,8% w 2008 roku (9) oraz
89,9 i 79,6% w 2010 roku podali również Rybarczyk-Townsend i wsp. (10). Odwrotną zależność zauważyli Puacz i wsp. - frekwencja próchnicy wśród dzieci
reprezentujących duże miasto (Poznań) była wyższa
wśród dziewcząt (74,8%) niż chłopców (70,1%) (15).
Oceniając w naszym badaniu frekwencję próchnicy w zależności od miejsca zamieszkania, większy
odsetek dzieci dotkniętych próchnicą odnotowano
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was found in the rural area (93.9%) than in a small
town (Skierniewice) (83.8%). The prevalence also
lower by 10% was reported in the study of 6-yearold children in the Kraków region. The prevalence of
caries in children from small towns was 66.67% and in
children from the rural area - 77.78% (12). Similarly,
in the study by Szmidt at al. (the Zachodniopomorskie
Province), the presence of caries was more frequently
reported in children from the rural area (83.4%) than
the town (73.3%) (11). Other authors also observed the
relationship between caries prevalence and place of
residence: however, lower values were noted in children
living in the rural area. Thus, the nationwide study
demonstrated that the prevalence of caries in children
from the rural area was 89.9% and in children from
the urban area 95.2% (16). In the study by Małkiewicz
et al. (the Mazowieckie Province), this difference was
slight: dental caries occurred in 86.8% of rural children
as compared to 87.2% of urban children (14). In the
Lodz Province, Rybarczyk-Townsend et al. also stated
a higher caries prevalence in the urban (81.2%) than
rural area (77.8%) in 2008 (9), and a slight increase in
the prevalence in 2010: 85.9% and 83.1%, respectively
(10). The presented results confirm the view about
elimination of differences in the epidemiological
picture of caries in children from different background
(19). However, on the other hand, they indicate that
various factors, i.e. a more difficult access to the dentist
and a lower level of life and parents’ education in the
case of rural children may affect the prevalence of this
disease.
Another criterion for the epidemiological
evaluation of the state of dentition is the intensity of
dental caries expressed by the dmf (for deciduous teeth)
and DMF indices (for permanent teeth). The mean dmf
value for 6-year-olds in the Skierniewice region was
6.86. A lower value of this parameter among children
in this age group was found in the following provinces:
Zachodniopomorskie – 5.2 (11); Małopolskie – 4.56
(12); Wielkopolskie – 3.33 (15); Lubuskie – 5.37 (18);
Łódź – 4.32 in 2008 (9); and 4.47 in 2010 (10); as well
as 5.5 in the nationwide study (16).
In most studies, higher dmf values were reported
in boys than in girls (12, 13, 14, 16, 18). A similar
relationship was observed in our study (dmf in the
group of boys -7.17 and in the group of girls - 6.67).
According to some publications, higher values of this
index were found in girls than boys (9, 11, 15). In
contrast to the studies by Jurczak et al. (12), Szmidt
et al. (11) and Rybarczyk-Townsend et al. (10), in
which decayed teeth (d) were the largest component
of the dmf index (2.85, 4.9 and 3.55, respectively), in
our study filled teeth were the largest component (f =
3.59). In addition, the analysis of the results obtained
in the present study showed that the caries intensity
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na wsi (93,9%) w porównaniu z małym miastem, jakim są Skierniewice (83,8%). Niższą frekwencję, ale
również z różnicą 10 punktów procentowych, stwierdzono w badaniach 6-latków z rejonu krakowskiego.
U dzieci z małych miast frekwencja próchnicy wynosiła - 66,67%, a u dzieci ze wsi - 77,78% (12). Podobnie, w badaniu Szmidt i wsp. (zachodniopomorskie) próchnicę stwierdzono częściej u dzieci ze wsi
(83,4%) w porównaniu z miastem (73,3%) (11). Inni
autorzy także zauważyli zależność między częstością
występowania próchnicy a miejscem zamieszkania
z tym, że niższe wartości odnotowali u dzieci żyjących na terenach wiejskich. I tak w badaniach ogólnopolskich, frekwencja próchnicy wśród dzieci ze wsi
wynosiła 89,9%, a z miasta 95,2% (16). W badaniach
Małkiewicza i wsp. (mazowieckie) różnica była nieznaczna: próchnicę zębów miało 86,8% dzieci wiejskich i 87,2% dzieci miejskich (14). W województwie
łódzkim, Rybarczyk-Townsend i wsp. w 2008 roku także stwierdzili wyższą frekwencję próchnicy w mieście
- 81,2% niż na wsi - 77,8% (9), a w 2010 roku niewielki wzrost frekwencji: odpowiednie częstości wyniosły
85,9% i 83,1% (10). Zaprezentowane wyniki z jednej
strony potwierdzają pogląd o zniesieniu różnic w obrazie epidemiologicznym próchnicy zębów u dzieci
z różnych środowisk (19), z drugiej zaś wskazują, że
różne czynniki t.j. trudniejszy dostęp do stomatologa
oraz niższy poziom życia i wykształcenia rodziców,
w przypadku dzieci wiejskich, mogą wpływać na częstość występowania tej choroby.
Kolejnym kryterium służącym epidemiologicznej
ocenie stanu uzębienia jest intensywność próchnicy
wyrażona wskaźnikiem puw (dla zębów mlecznych)
oraz PUW (dla zębów stałych). Średnia wartość puw
dla 6-latków z regionu Skierniewic wynosiła 6,86.
Niższą wartość tego parametru wśród dzieci w tej grupie wiekowej stwierdzono m. in. w województwach:
zachodniopomorskim - 5,2 (11), małopolskim - 4,56
(12), wielkopolskim - 3,33 (15), lubuskim - 5,37 (18),
łódzkim w badaniach z 2008 - 4,32 (9) oraz 2010 roku
- 4,47 (10) oraz w badaniu ogólnopolskim - 5,5 (16).
W większości opracowań wyższe wartości liczby
puw odnotowano u chłopców niż u dziewcząt (12, 13,
14, 16, 18). Podobną zależność zauważono w naszym
badaniu (puw w grupie chłopców -7,17, puw w grupie dziewcząt - 6,67). Według niektórych publikacji,
wyższe wartości tego wskaźnika stwierdzono w przypadku dziewcząt niż chłopców (9, 11, 15). W przeciwieństwie do Jurczak i wsp. (12), Szmidt i wsp. (11)
oraz Rybarczyk-Townsend i wsp. (10), gdzie największą składową wskaźnika puw stanowiły zęby z próchnicą (p) (odpowiednio 2,85, 4,9 oraz 3,55), w naszym
badaniu największą składową były zęby wypełnione
(w=3,59). Dodatkowo, analiza uzyskanych przez nas
wyników pozwoliła na stwierdzenie, że intensywność
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was statistically significantly lower in urban than in
rural children (6.32 ± 2.58 vs. 7.45 ± 3.12). The worse
state of dentition of rural children compared to urban
children has been confirmed by other authors (11, 12,
13, 14, 16, 18).
When evaluating the intensity of caries in
permanent teeth, it can be seen that the mean DMF
value for the 6-year-olds in the Skierniewice region
was 2.05. Most authors achieved lower values of this
parameter, ranging from 0.0 to 1.5 (9, 10, 11, 12, 13,
15). According to our observations, the mean DMF
value for the group of girls was 2.12 ± 1.52 and for
boys 1.92 + 0.86. Similarly, a higher intensity of dental
caries in permanent teeth of girls at this age (0.15 vs.
0.12) was observed by Rybarczyk-Townsend in 2008
(9) and Puacz et al. (3.39 vs. 3.27) (15). However,
Szmidt et al. reported different results concerning the
mean DMF value which was significantly higher in
boys (2.8) than in girls (0.9) (11).
All authors reported a higher value of DMF among
rural children compared to 6-year-olds living in the
city. On the basis of our results it can be noticed that the
mean DMF value in children from the town was lower
than in the group of rural children (1.93 ± 1.14 vs. 2.30
± 1.64). Taking into account particular components of
the DMF index in both girls and boys as well as in
children from the town and countryside, the highest
value was found for the teeth with untreated caries
(mean D = 1.04, M = 0.33, F = 0.68). Our observations
were consistent with those by Chlapowska et al. (D =
0.27, M = 0, F = 0.06) (18) and Jurczak et al. (D =
0.31, M = 0, F = 0,11) (12). However, Szmidt et al.
found that filled teeth were the largest component of
the DMF index (D = 1.7, M = 0, F = 2.0) (11).
The dental treatment index (DTI), a quotient of the
number of filled teeth and the sum of teeth with active
decay and fillings (f/f + d for deciduous teeth and F
/F + D for permanent teeth), describes the efficacy of
conservative treatment of caries (3, 19). The analysis
of our results showed that the DTI value for deciduous
dentition was 0.67 and for permanent teeth 0.4. The
values of this parameter in the deciduous dentition of
the girls and boys were very similar (0.69 vs. 0.65),
while in permanent dentition the index was slightly
higher in boys compared to girls (0.45 vs. 0.37).
Considering the place of residence, a higher DTI value
for both types of dentition was found in children from
the urban area (0.7 and 0.44, respectively) than from
the village (0.58 and 0.34, respectively). DTI values
for deciduous teeth achieved by other authors were
significantly lower: 0.10 in the Lubuskie Province (18);
0.29 in the Mazowieckie Province (14); 0.30 in the
Lodz Province (10); 0.03 in the Zachodniopomorskie
Province (11); and 0.21 in Białystok region (13). The
DTI values for permanent teeth were: 0.09 in the
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próchnicy była istotnie statystycznie niższa u dzieci
z miasta niż ze wsi (6,32±2,58 vs 7,45±3,12). Gorszy
stan uzębienia dzieci wiejskich w porównaniu z dziećmi miejskimi potwierdzają badania innych autorów
(11, 12, 13, 14, 16, 18).
Oceniając intensywność próchnicy zębów stałych,
daje się zauważyć, że średnia PUW dla 6-latków z regionu Skierniewic wyniosła 2,05. Większość autorów
uzyskała niższe wartości tego parametru zawierające
się w granicach od 0,0 do 1,5 (9, 10, 11, 12, 13, 15).
Według naszych obserwacji, w grupie dziewcząt średnia PUW wyniosła 2,12±1,52, a w grupie chłopców
1,92+0,86. Podobnie, wyższą intensywność próchnicy
zębów stałych u dziewcząt w tym wieku zaobserwowała Rybarczyk-Townsend w roku 2008 (0,15 vs 0,12)
(9) oraz Puacz i wsp. (3,39 vs 3,27) (15). Odmienne
wyniki uzyskali Szmidt i wsp., wg tych autorów średnia liczba PUW była istotnie wyższa u chłopców (2,8)
niż u dziewcząt (0,9) (11).
Wszyscy autorzy odnotowali wyższą wartość PUW
wśród dzieci wiejskich w porównaniu z 6-latkami zamieszkałymi w mieście. Analizując nasze wyniki, można zauważyć, że średnia liczba PUW u dzieci z miasta
była niższa niż w grupie dzieci ze wsi (1,93±1,14vs
2,30± 1,64). Biorąc pod uwagę poszczególne składowe
PUW, zarówno u dziewcząt jak i chłopców oraz u dzieci
z miasta i ze wsi, najwyższą wartość stwierdzono w odniesieniu do zębów z nieleczoną próchnicą (średnia
P=1,04, U=0,33, W=0,68). Nasze obserwacje okazały
się zbieżne z badaniami Chłapowskiej i wsp. (P =0,27,
U=0, W=0,06) (18) oraz Jurczak i wsp. (P=0,31, U=0,
W=0,11) (12). Natomiast Szmidt i wsp. stwierdzili, że
największą składową wskaźnika PUW stanowiły zęby
wypełnione (P=1,7, U=0, W=2,0) (11).
Wskaźnik leczenia próchnicy (ang. DTI - Dental
Treatment Index), będący ilorazem liczby zębów wypełnionych oraz sumy zębów z aktywną próchnicą i zębów z wypełnieniami, (w/w+p dla zębów mlecznych
oraz W/W+P dla zębów stałych), opisuje efektywność
zachowawczego leczenia choroby próchnicowej (3,
19). Analiza naszych wyników wykazała, że wskaźnik leczenia dla uzębienia mlecznego wyniósł 0,67,
a dla uzębienia stałego 0,4. Wartości tego parametru
w uzębieniu mlecznym dla dziewcząt i chłopców były
bardzo zbliżone (0,69 vs 0,65), natomiast w uzębieniu
stałym wskaźnik był nieco wyższy u chłopców w porównaniu z dziewczętami (0,45 vs 0,37). Biorąc pod
uwagę miejsce zamieszkania, wyższy wskaźnik leczenia, zarówno dla zębów mlecznych, jak i stałych,
stwierdzono u dzieci z miasta (0,7 i 0,44) niż ze wsi
(0,58 i 0,34). Wskaźniki leczenia zębów mlecznych,
uzyskane w badaniach innych autorów, były zdecydowanie niższe: w województwie lubuskim równał się
0,10 (18), mazowieckim - 0,29 (14), łódzkim - 0,30
(10), zachodniopomorskim – 0,03 (11) i białostockim
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Zachodniopomorskie Province (11) and 0.18 on the
basis of the Monitoring of Oral Health Status of Polish
population in the years 2013-2015 (3).
CONCLUSIONS
In 6-year-old children of the Skierniewickie region,
high caries prevalence and intensity were found in
both deciduous and permanent dentition. The dmf and
DMF index values were higher among children living
in rural areas compared to those living in the town, and
the difference was particularly evident for deciduous
dentition. High values of the dental treatment index for
deciduous teeth and the fact that the dmf value was
mainly affected by the number of filled teeth indicate the
efficacy of therapeutic activities in this area. However,
it is disturbing that every child, regardless of sex and
the place of residence, had at least one permanent tooth
with active caries. This finding confirms the need to
undertake a broad preventive action and make parents
become aware of the importance of taking early care
of erupting permanent teeth. Thus, implementation
of the ACFF goal for 2020 to achieve an increase in
the percentage of caries-free children up to 80%, may
appear to be a serious problem and challenge in the
Skierniewice region.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Dental caries and obesity are both multifactorial disease with a complex etiology and both
are associated with dietary habits. Prevalence of dental caries and an association between body mass index (BMI)
and dental caries among school children. METHODS. The present was done on 1500 school going children to
assess the prevalence of dental caries in 12-15 year old overweight children. Weight and height were measured
in light clothing and without shoes using an electronic weighing scale. Subjects’ heights were measured using
a stadiometre. Subjects were examined on an upright chair in adequate natural daylight and dental caries was
measured by using DMF index. Chi-square test was used to analyze and compare qualitative data whereas unpaired ‘t’ test was used to analyze and compare quantative data. RESULT. Amongst 1500 children, 156 were
found to be overweight, 443 were normal weight. When mean BMI between overweight and normal weight were
compared a highly significant difference was observed. When DMFT of overweight and normal weight were
compared no significant difference was observed. CONCLUSION. dental caries was observed more in females
as compared to males and no significant difference was observed between dental caries and weight gain
Key words: dental caries, overweight, diet, multi factorial, prevalence
INTRODUCTION
“Dental caries is an irreversible microbial disease
of the calcified tissues of the teeth, characterized by
demineralization of the inorganic portion and destruction
of the organic substances of the tooth, which often leads
to cavitation (1). It has been known as the major cause
of dental pain and tooth loss in populations all over
the world (2) throughout the history of mankind and is
still a major public health problem worldwide (3). Risk
factors associated with dental caries includes physical,
biological, environmental, behavioral, and lifestylerelated factors such as high numbers of cariogenic
bacteria, inadequate salivary flow, insufficient fluoride
exposure, poor oral hygiene, inappropriate methods of
feeding infants, and poverty (2).
Overweight /Obesity can be defined as having an
excess of body fat related to lean mass. High sugar
intake, e.g. sugar containing snacks and Junk food,
is reported to be more common among overweight
and obese children than those with normal weight.
Thus, the claimed eating pattern among overweight
or obese children may be a risk factor in common for
overweight and caries (4). Overweight children also
experience depression and low self esteem, stress

can add to this problem, serving as a risk factor for
a periodontal disease as well as early fat and highly
caloric foods (5-7).
Dental caries and obesity are both multifactorial
disease with a complex etiology and both are
associated with dietary habits. A number of studies
have linked consumption of sweetened beverages
with increased energy intake, obesity and dental
decay (8). There are reports of associations between
obesity and dental caries although the data are mixed
and provide conflicting evidence. A systemic review
reported that only one of seven cross-sectional studies
with children showed an association between obesity
and dental caries (8). Several other studies have also
reported conflicting results (9-13). Various studies
(14-18) reported an association between BMI (Body
Mass Index) and DMFT (Decayed, Missed, Filled
Teeth) while other studies (19-20) found no significant
association between weight and caries.
Keeping in view the above factors the present study
was undertaken to find prevalence of dental caries and
an association between body mass index (BMI) and
dental caries among school children of 12-15 years in
and around Jaipur city, Rajasthan in Northwest India.
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MATERIAL AND METHODS
A study on the prevalence of dental caries in 12-15
year old overweight children in and around Jaipur city
was undertaken by the Department of Pedodontics and
Preventive Dentistry, Jaipur Dental College, Jaipur.
Source of Data
Random sampling method was used to select
children to be included in the study. The study
population consisted of 1500 school going children in
the age group of 12-15 years from different schools in
and around Jaipur city which includes both male and
female children.
Methods of collection of data
Information and lists of government and private
schools in Jaipur was obtained from the Block
Education Officer. Schools were randomly selected
from this list. Informed consent was taken from the
Principals of schools and parents of the children.
Inclusion criteria
• 12-15 years of age
• The children were divided into two groups
overweight (OW) and normal weight group
(NW) according to BMI standardization.
If any recording of BMI > 30, the children
of that category will also be included in the
overweight group.
Exclusion criteria
• Any habit to tobacco use
• Any systemic disease
• Child with any primary teeth present.
Method of examination
• Oral examination was undertaken by a single
examiner Recording was done by a trained
person who assisted the examiner throughout
the study.
BMI recording
• Weight and height were measured in light
clothing and without shoes using an electronic
weighing scale. Subjects’ heights were
measured using a stadiometre.
• BMI categorized using internationally
recognized classification system
• IOTF criteria (International Obesity Task
Force)
• The degree of obesity is determined by the
body mass index- body mass index (BMI)
weight in kilograms by the square of the height
in meters.
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Body weight/ (body height)2 in kg/m2
• Under weight--BMI< 20
• Normal weight-- BMI 20-24.9
• Over weight--BMI 25-30
• Obese children--BMI >30
Children were categorized as overweight group
and normal weight group according to the BMI. If any
recording of BMI>30, the children of that category
will also be included in the overweight group.
Oral Examination
Subjects were examined on an upright chair
in adequate natural daylight and dental caries was
measured by using DMF index.
Statistical Analysis
Quantative data was summarized as mean
and standard deviation while qualitative data was
summarized as percentages. Chi-square test was used
to analyze and compare qualitative data whereas
unpaired‘t’ test was used to analyze and compare
quantative data. Pearson correlation coefficient
was used to find co-relation between two variables.
Multivariate logistic regression analysis was done to
find out predictor of caries and to derive regression
equation. p value < 0.05 was taken as significant.
Medcalc 14.0.0 version software was used for statistical
calculation.
RESULTS
The present study was to evaluate the association
between dental caries and overweight children on
a sample of 1500 school going children of 12 to 15
years of age in and around Jaipur city, Rajasthan. The
examination included 1500 school children of 12-15
years of age. Amongst 1500 children, 156 were found
to be overweight, 443 were normal weight.
Table 1 shows Distribution of study participants
according to the weight, classified as underweight,
normal weight and overweight as calculated by BMI
(IOTF CRITERIA)
Table I. Distribution of study participants according to
weight category
Category
BMI (kg/m2)
NW

:

20-24.9

OW

:

25-30 and above

UW

:

BMI < 20

NW

OW

UW

Total

443

156

901

1500

Dental caries of 12-15 years children in India
Table 2 shows Distribution of sample population
(excluding underweight participants that were 901)
according to gender and weight category. Out of 435

normal weight children who were included in our
study, 254 were males and 181 females. The number
of overweight males is 80 and 74 were females.

Table II. Distribution of sample population according to Gender and weight category
NW
OW
Sex
No.
%
No.
%
Male
254
58.39
80
51.95
Female
181
41.61
74
48.05
Total
435
100.00
154
100.00
Chi-square = 1.670 with 1 degree of freedom; p = 0.196

Table 3 shows Distribution of sample population
according to caries status and weight. The prevalence
of caries in overweight children was 52.60 % (n=154)
and in the normal weight children was 47.82 %

Total
No.
334
255
589

(n=435). This indicates a higher prevalence of caries in
overweight children in comparison to normal weight.
However no statistically significant difference was
observed between he both.

Table III. Distribution of sample population according to caries status and weight category
Absent
Present
Category
No.
%
No.
%
NW
227
52.18
208
47.82
OW
73
47.40
81
52.60
Total
300
50.93
289
49.07
Chi-square = 0.858 with 1 degree of freedom; P = 0.354

Table 4 shows comparison of mean BMI between
overweight and normal weight. The mean BMI of

Table V. Comparison of DMFT w.r.t. weight category
Std.
N
Mean
‘p’ Value*
Deviation
OW
154
1.34
1.68
0.165
NW
435
1.13
1.62
‘Unpaired ‘t’ test

The mean DMFT in overweight children is 1.34 and
1.13 in normal weight group. DMFT is slightly higher
in overweight children. The values are statistically not
significant p=0.165.
Table VII. Logistic Regression for Caries Status
Variables in the Equation
B
Age
.139
Male
.571
OW
-.171
Constant
-1.986

S.E.
.069
.170
.191
.914

Total
No.
435
154
589

%
100.00
100.00
100.00

overweight group is 26.45 and normal weight group is
21.24. The findings are highly significant statistically

Table IV. Comparison of mean BMI in overweight and normal weight group
N
Mean
NW
435
21.24
BMI
OW
154
26.45
*Unpaired ‘T’ Test

Table 5 shows comparison of mean DMFT between
overweight and normal weight.

%
56.71
43.29
100.00

Std. Deviation
1.19
1.55

‘P’ Value*

Table VI. Comparison of DMFT w.r.t. Gender
Std.
N
Mean
Deviation
Male
334
0.99
1.54
Female
255
1.44
1.72
‘Unpaired‘t’ test

0.000

‘p’
Value*
0.001

Table 6 shows comparison of mean DMFT
between males and females. DMFT scores were higher
in females with mean DMFT 1.44 and in males it is
0.99. This difference is highly significant statistically.
Table 7 shows the Logistic Regression for Caries
Status and other variables, in the study only male gender
showed significant association with the dental caries.
Wald
4.055
11.304
.802
4.721

df
1
1
1
1

Sig.
.044
.001
.371
.030

Exp(B)
1.149
1.769
.843
.137

Log (present/absent) = -1.986 + 0.139*x Age + 0.571*x Male - 0.171*x OW
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DISCUSSION
Obesity has become a global health problem existing
throughout post-industrial and developing regions.
According to the American Academy of Pediatrics,
Committee on Nutrition (2003), being overweight is
now the most common medical condition of childhood,
with the prevalence having doubled over the past 20
years. The overweight condition in childhood and
adolescence increases the risk for adult obesity and its
consequent health risks during adulthood (21). Dentists
must be aware of how nutrition impacts on general and
oral health and how dental treatment can impact on the
patient’s nutritional status (22).
Diets high in sugar (for example, added sugar)
have been associated with various health problems,
such as dental caries, dyislipedemias, obesity, bone
loss and fractures and poor diet quality. In addition,
sweetened drinks (fruitades, fruit drinks, soft drinks,
etc) constitute the primary source of added sugar on
children’s daily diet. Furthermore, soft drinks pose a
risk of dental caries because of their high sugar content
and enamel erosion due to their acidity. When sugar
intake exceeds 15 to 20 kilograms per person per year,
such intake is directly associated with increasing caries
prevalence (21).
Childhood obesity has become a global health
problem and is associated with precursors of adult
illness including cardiovascular disease and type 2
diabetes. In the United States 17% of children and
adolescent are currently obese (8). Study done in Delhi
showed prevalence of 6.2% and (23). A study done
in Jaipur on Prevalence of obesity in school going
children showed overall prevalence of obesity and
overweight to be 5.69% and 14.83% respectively. In
girls, the prevalence of obesity and overweight was
6.58% and 16.23% respectively while in boys, it was
5.11% and 13.92% respectively (24).
The increasing rate of obesity for young people is
of particular concern because research has suggested
that childhood obesity predicts adult obesity. Obesity is
a multifactorial disorder, influenced by environmental
and genetic risk factors where a sustained imbalance
between energy intake and energy expenditure
facilitates storage of excess energy as fat. Diet is
a primary determinant of obesity. Diet specifically
through the frequent consumption of monosaccharide
(glucose, fructose) and disaccharide (sucrose) sugars is
the predominant cause of dental caries.
In recent year, concern has been raised over
the consumption of sugar-sweetened beverages in
contributing towards diseases such as obesity and
caries8. The association of poor oral health with
obesity is likely to be associated with the quality of the
diet. Consumption of high caloric food together with
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less activity and exercise contributed to the increasing
number of overweight children worldwide.
In the present study it was observed that out of 154
overweight children 51.95% were males and 48.05
% were females. Out of 435 normal weight children
58.39% were males and 41.61% were females. But the
values are not statistically significant. Contradictory to
our study, Marshall TA et al 2007 (6) did a study and
reported 74 % and 76 % normal weight females and
males respectively. At risk of overweight females and
males were 21% and 18 % respectively and overweight
females were 5 % and males 7%. In a study by Prashant
S.T et al 2011 (25) 56.6 % Females and 43.4 % Males
were in Normal weight group and 68% Females and
32% Males in Overweight group. In another study by
Ali Bagherian et al 2013 (26) 20 % and 21 % were
Normal weight boys and girls respectively. At risk of
overweight were 5.8% boys and 7.5% girls. 16.5%
boys and 8.2 % girls were in overweight category.
The present study shows the prevalence of dental
caries in the overweight children in our study to be 52.60
% and in the normal weight children to be 47.82%. This
indicates a higher prevalence of caries in overweight
children in comparison to normal weight. However, the
differences were not statistically significant these results
are contrary to the results observed by Macek et al
2006 (19) 38.8 % in overweight children and 37.8 % in
normal weight children. In another study by Morerira et
al 2006 (5) prevalence in obese children was 50.9 % and
52.7 % in normal group for children in state schools and
in private schools 9% and 9.6 % in obese and normal
weight category respectively. In a study done by Alves
et al 2013 (27) the prevalence of dental caries in normal
weight, overweight and obese was 55.86%, 54.20%
and 53.89% respectively. Another study by Bhoomika
et al 2013 (28) showed a positive correlation between
the BMI and severe early childhood caries (S-ECC)
indicating mean BMI of S-ECC is statistically more
than the normal children, whereas there is no correlation
between S-ECC and obesity.
Both overweight/obesity and caries are associated
with poor diet quality rich in sugars and we assume
that there is a link between these two factors; it is
surprising to find no significant association between
the two in our study. The reason could be complex
interaction of many factors which are responsible for
the condition and diet cannot be considered to be the
only factor responsible for caries and obesity. Another
reason could be the overweight children were mainly
seen in affluent schools of Jaipur with high socio
economic status and it was seen that these children are
even more aware of their oral and overall hygiene than
children with low socio economic status.
It was observed that the mean DMFT in overweight
children is 1.34 and 1.13 in normal weight group.

Dental caries of 12-15 years children in India
Hence in our study the incidence of dental caries
is slightly higher in overweight group. However
the difference is not statistically significant. The
findings of the present study are in accordance with
the study by Macek et al 2006 (19) which analyzed
National Health and Nutritional Examination Survey
(NHANES) for survey years 1999-2002. According to
the NHANES data regarding the permanent dentition,
overweight children had only slightly higher dental
caries prevalence values than did normal children
and the differences were not statistically significant.
In a study by Fotedar Shailee et al 2013 (29) showed
an inverse relationship between caries and weight.
However Alves LS et al 2013 (27) found no association
between weight status and tooth decay.
However in contradiction to the present study,
Willershausen et al 2007 (18) reported a significant
correlation between dental health and obesity in 2071
primary school pupils. Larrson et al 1995 (30) found that
caries prone adolescents were more obese and had high
blood pressure than caries-free adolescents. Hayden et
al 2013 (8) did a systematic review and meta-analysis
to investigate and quantify the relationship between
obesity and dental caries in children and concluded a
small overall association between obesity and level of
caries in the permanent dentition when standardized
definitions for the assessment of child obesity are used.
In comparison of DMFT with gender, it is seen 0.99 is
the mean DMFT in males and 1.44 in females indicating
a significantly higher DMFT in females. Similar to our
study, Fotedar Shailee et al 2013 (29) reported females
had a significantly higher mean DMFT value than males.
Al Shammery et al 1990 (31) and Basha Sakeenabi et al
2012 (23) also gave similar findings. This may be due
to the fact that teeth erupt earlier in females than males
which lead to prolonged exposure of the teeth to the oral
environment in females (29).
The overweight condition in childhood and
adolescence increases the risk for adult obesity and
its consequent health risks during adulthood. Dentists
must be aware of impact of nutrition on general and
oral health of the children. Preventive programs should
be undertaken at school level so as to educate the
school children and teachers about the dietary pattern
and its effect on health of the child. Children should be
made aware about the harmful effects of refined sugar.
Sticky sugary products, junk food and carbonated
drinks should be banned in school canteens.
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KNOWLEDGE OF FAMILY MEDICINE TRAINERS
CONCERNING HIV/AIDS – PILOT STUDY
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ABSTRACT
AIM. The objective of the study was to assess knowledge of doctors during their residency training in family
medicine about HIV infection, routes of transmission and diagnosis of AIDS.
METHODS. We developed an anonymous questionnaire with questions concerning knowledge about routes of
infection, possibility of diagnosis of HIV infection based on presenting symptoms, risk of vertical transmission,
risk of acquiring of HIV infection during occupational activities.
RESULTS. The obtained results revealed insufficient knowledge about routes of transmission as well as about
symptoms which should prompt a general practitioner to suspect an HIV infection.
Almost 20% of doctors regarded their risk of acquiring the HIV infection during their professional activities as
quite high, while 10% of them stated that they would refuse to help an HIV-positive patient or that they did not
know what they would do in such a situation.
Majority (71.4%) of the respondents claimed that within the last 2 years they had undertaken a training concerning
HIV/AIDS.
CONCLUSIONS. The results of our study suggest that still more training is needed.
Key words: general practitioners, HIV/AIDS, knowledge, risk of infection, attitudes
STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy była ocena wiedzy lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej o zakażeniu i drogach szerzenia się HIV i rozpoznawaniu AIDS.
METODY. W badaniu zastosowano anonimową ankietę, w której pytano o znajomość dróg zakażenia, możliwość rozpoznania zakażenia HIV na podstawie występujących objawów, o ryzyku transmisji wertykalnej, ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy zawodowej.
WYNIKI. Uzyskane wyniki wykazały braki wiadomości zarówno o drogach zakażenia, jak i o objawach, które
lekarzowi pierwszego kontaktu powinny nasunąć podejrzenie zakażenia pacjenta wirusem HIV.
Większość (71,4%) ankietowanych twierdziła, że w okresie ostatnich 2 lat przebyła szkolenie dotyczące HIV/AIDS.
Niemal 20% lekarzy uważało, że ryzyko nabycia zakażenia HIV podczas wykonywania przez nich obowiązków
zawodowych jest raczej wysokie, prawie 10% zadeklarowało, że odmówiłoby opieki medycznej pacjentowi
zakażonemu HIV lub nie wiedzieli jeszcze, jak zachowaliby się w takiej sytuacji.
WNIOSKI. Wyniki przedstawionego badania wskazują, że takich szkoleń powinno być więcej.
Słowa kluczowe: lekarze rodzinni, HIV/AIDS, wiedza o ryzyku zakażenia, postawy lekarzy wobec zakażonych
INTRODUCTION

WSTĘP

The epidemics of HIV/AIDS started in Poland
several years later than in the USA and Western
Europe. In 1985 a serologic survey was started in

Epidemia HIV/AIDS rozpoczęła się w Polsce kilka
lat później, niż w USA i Europie Zachodniej. W 1985
roku rozpoczęto badania serologiczne, w których po-
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search of patients with HIV infection, initially among
people in high-risk groups. Infection was found only
in 6 haemophiliac men, 4 men who had had sexual
intercourses with other men and 1 woman who rendered
sexual services (1). Later, the number of HIV infections
grew. In the 90s they were found mainly in intravenous
drug users. For many years now sexual intercourses
have become the main route of transmitting HIV. In
2014, HIV infection was diagnosed in 279 MSM, 107
persons who had had heterosexual intercourses and 44
people who used drug injections. However, in 724 of the
newly reported cases, the probable infection route was
not stated and this number accounts for 63.3% of the
cases. Another important problem involves diagnosis
of HIV infection virtually simultaneously with AIDS.
In the beginnings of the epidemics, in 1986 – 1995 late
diagnoses accounted for 34.1%, while in 2013 there
were 56.4% of them, and in 2014 as many as 72.9%.
Among 148 patients with new AIDS diagnosis in 2014
only in 25 cases (16.9%) any attempt of antiretroviral
treatment was taken before the diagnosis of AIDS
(in 16 cases there was no information on initiation of
treatment). The increasing incidence of AIDS concerns
people with no previous diagnosis of HIV infection, and
not patients with known seropositive status (2). This
worrying tendency results from a low number of Poles
taking HIV tests, but also from the fact that doctors who
work with people with a symptomatic infection fail to
associate the patients’ complaints with the underlying
HIV infection. For this reason an attempt was taken to
verify knowledge about HIV/AIDS among doctors who
are currently in their residency in family medicine.
MATERIAL AND METHODS
Before one of the lectures held within postgraduate
learning protocol for residents in family medicine,
questionnaires were distributed among doctors who
were asked to give their own assessment of information
they had about HIV/AIDS, their knowledge of infection
transmission routes, symptoms based on which
a general practitioner might come up with a highly
probable suspicion of HIV infection, issues related to
vertical transmission of the infection, as well as their
knowledge of prophylaxis after exposure to HIV.
The respondents were also asked whether (or not)
they belived a patient should be obliged to inform each
doctor about the infection and whether they would like
to treat patients with HIV infection. The doctors were
also asked, if they had ever checked their serological
status themselves.
The questionnaire included also questions about
respondents’ details: gender, year of graduation and
prior specialisation, if any.

630

szukiwano osób zakażonych HIV początkowo wśród
osób należących do grup ryzyka i rozpoznano zakażenie u 6 mężczyzn chorych na hemofilię, 4 mężczyzn
utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami oraz
u 1 kobiety sprzedającej usługi seksualne (1). W kolejnych latach liczba osób zakażonych HIV w Polsce rosła. W latach 90. ubiegłego wieku były to głównie osoby przyjmujące narkotyki w iniekcjach. Od wielu lat
główną drogą przenoszenia HIV stały się kontakty seksualne. W 2014 roku w Polsce zakażenie HIV rozpoznano u 279 MSM, u 107 osób utrzymujących kontakty heteroseksualne, u 44 osób przyjmujących narkotyki
w iniekcjach. Jednak u 724, to jest w 63,3% zgłoszonych nowych przypadków nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia. Kolejnym ważnym problemem
jest rozpoznawanie zakażenia niemal równocześnie
z AIDS. W początkach epidemii w latach 1986 – 1995
odsetek późnych rozpoznań wynosił 34,1%, w roku
2013 już 56,4%, a w 2014 roku aż 72,9%. Spośród 148
chorych, u których rozpoznano AIDS w 2014 roku tylko 25 osób (16,9%) podjęło jakąkolwiek próbę leczenia antyretrowirusowego przed rozpoznaniem AIDS
(w 16 przypadkach nie podano informacji o podjęciu
leczenia). Tendencja wzrostowa liczby zachorowań
na AIDS dotyczy osób z nierozpoznanym wcześniej
zakażeniem HIV, a nie tych, które znały swój status
serologiczny (2). Ta niepokojąca sytuacja jest spowodowana niewielką liczbą Polaków poddających się
testom na HIV, ale również tym, że lekarze mający
styczność z osobami znajdującymi się w objawowym
stadium zakażenia nie wiążą dolegliwości pacjentów
z zakażeniem HIV. Dlatego podjęto próbę sprawdzenia
wiedzy o HIV/AIDS lekarzy zdobywających specjalizację z medycyny rodzinnej.
MATERIAŁ I METODY
Przed kolejnym wykładem prowadzonym w ramach kursów specjalizacyjnych dla rezydentów z medycyny rodzinnej rozdano lekarzom ankiety, w których
pytano o ich własną ocenę posiadanych informacji
o HIV/AIDS, znajomość dróg przenoszenia zakażenia,
istnienie objawów, na podstawie których lekarz rodzinny z wysokim prawdopodobieństwem może podejrzewać zakażenie HIV, transmisji wertykalnej zakażenia,
a także znajomość profilaktyki po ekspozycji na HIV.
Pytano również o obowiązek pacjenta do informowania każdego lekarza o swoim zakażeniu, a także
o to, czy uczestnicy kursu chcieliby leczyć osoby zakażone HIV tj. czy objęci badaniem lekarze sprawdzili
kiedykolwiek swój status serologiczny.
Pytaniom towarzyszyła metryczka, w której proszono lekarzy o podanie płci, roku ukończenia studiów
i ewentualną zdobytą wcześniej specjalizację.

Knowledge of trenairs about HIV/AIDS

Wiedza o HIV/AIDS lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej

The questionnaires were filled in without any
discussions about particular questions. The answers
were based on a 5-point Likert scale – positively yes,
rather yes, positively not, rather not, I don’t know. The
results were statistically computed with Statistica 7,0
Pl software.

Ankiety wypełniane były bez omawiania poszczególnych pytań z lekarzami. W odpowiedziach na pytania użyto pięciopunktowej skali typu Likerta – zdecydowanie tak, raczej tak, zdecydowanie nie, raczej nie,
nie wiem. Analizę statystyczną wykonano z wykorzystaniem programu Statistica 7,0 Pl.

RESULTS

WYNIKI

The questionnaires were filled in by 42 persons
who participated in the postgraduate learning sessions
during their residency in family medicine. Majority of
them were female (37 – 88.0%).
Majority of the respondents did not provide an
answer about their age (98%), but they responded to the
question about when they had finished their studies: 4.9
years before the survey at average (from 2 to 12 years).
Most doctors admitted that during the last 2 years
they had had a training concerning HIV/AIDS (30
persons – 71.4%), and 27 persons (64.3%) rated their
knowledge of these issues as quite high, while 15
(35.7%) – declared they had quite poor knowledge.
As for the risk of acquiring an HIV infection
while performing their work duties, 8 doctors (19.0%)
regarded it as quite high, 18 (42.9%) believed it was
quite low, further 13 (31.6%) wrote it was very low,
while 3 respondents (7.1%) did not express any opinion.
Their knowledge about post-exposure prophylaxis
was much higher. Half of the respondents (21 doctors)
knew that there were efficient ways to prevent infection
immediately after exposure to HIV, 17 of them (40.5%)
declared that probably there were such ways, 3 (7.1%)
wrote that probably not, while 1 person (2.4%) had no
knowledge about it.
When asked about symptoms with which a general
practitioner may suspect a HIV infection with high
probability, only 5 doctors (11.9%) wrote that there
certainly were such symptoms, 19 (45.2%) declared
that there probably were. Fourteen respondents
(33.3%) believed that there were probably no such
symptoms, while 4 of them (9.5%) were positive that
there were no such symptoms.
The respondents were asked to list such symptoms,
if any. The answers are shown in table I. The following
symptoms were mentioned only once each: persistent
fever, full-fledged AIDS, decreased number of
lymphocytes, lab results. There were also remarks
about socially marginalised people, drug addicts,
patients from high-risk groups, persons from countries
with high incidence of HIV infections, as well as
knowledge of patients eating habits, patient’s fears and
patient’s sexual history as helpful data for diagnosis
of HIV infection. One doctor wrote that as general
practitioners they had an opportunity to observe
a patient over time like no other specialist.

Ankiety wypełniły 42 osoby uczestniczące w jednym z kursów zdobywania specjalizacji z medycyny
rodzinnej. Większość ankietowanych stanowiły kobiety (37 – 88,0%). Większość badanych nie odpowiedziała na pytanie o wiek (98%), ale udzieliła odpowiedzi na pytanie, jak dawno ukończyli studia – średnio
4,9 roku (od 2 do 12 lat).
Większość lekarzy przyznała, że w okresie ostatnich dwu lat przebyła szkolenie dotyczące HIV/AIDS
(30 osób – 71,4%), a swoją wiedzę na ten temat jako
raczej wysoką oceniło 27 osób (64,3%), jako raczej niską 15 (35,7%).
Ryzyko zakażenia się HIV podczas wykonywania
pracy zawodowej 8 lekarzy (19,0%) uznało za raczej
wysokie, za raczej niskie 18 (42,9%), za bardzo niskie
13 (31,6%), trzech (7,1%) nie miało zdania na ten temat.
Wiedza o istnieniu profilaktyki poekspozycyjnej
była zdecydowanie większa. Połowa badanych (21
lekarzy) wiedziała że zdecydowanie istnieją skuteczne sposoby, aby bezpośrednio po ekspozycji na HIV
zapobiec zakażeniu, 17 (40,5%) uznało, że raczej istnieją, troje (7,1%) uznało, że raczej nie istnieją, jedna
osoba (2,4%) nie wiedziała nic na ten temat.
Na pytanie o istnienie objawów, dzięki którym
lekarz rodzinny może z wysokim prawdopodobieństwem podejrzewać zakażenie HIV, tylko 5 lekarzy
(11,9%) stwierdziło, że zdecydowanie istnieją, 19
(45,2%) uznało, że raczej istnieją. Czternastu (33,3%)
lekarzy wskazało, że raczej nie istnieją, a 4 (9,5%), że
zdecydowanie nie ma takich objawów.
Poproszono badanych o wymienienie takich objawów, jeśli istnieją. Odpowiedzi przedstawiono w tabeli
I. Następujące objawy uzyskały tylko jedno wskazanie:
długo utrzymująca się gorączka, pełnoobjawowy AIDS,
spadek liczby limfocytów, badania laboratoryjne. Wymieniono też osoby z marginesu społecznego, narkomanów,
pacjentów z grup ryzyka, osoby pochodzące z krajów
o dużej częstości zakażeń HIV, a także znajomość nawyków życiowych pacjenta, obawy pacjenta oraz kontakty
seksualne jako pomocne w rozpoznaniu zakażenia HIV.
Jeden z lekarzy napisał, że ma możliwość obserwowania
pacjenta w czasie, jak żaden inny specjalista.
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Table I. Symptoms that may suggest HIV infection of the patient
Tabela I. Objawy mogące sugerować zakażenie pacjenta HIV
Liczba wskazań
Number of responses
n (%)

Objawy
Symptoms
infekcje oportunistyczne – opportunistic infections
powiększenie węzłów chłonnych – lymphadenopathy
chudnięcie – loss of weight
mięsak Kaposiego – Sarcoma Kaposi’s
nawracające kandydozy (przewodu pokarmowego, jamy ustnej) – recurrent candidiasis
(gastrointestinal, oral)
przewlekła biegunka – chronic diarrhea
niska odporność – low immunity
częste infekcje – frequent infections
stany podgorączkowe – subfebrile
wyniszczenie – wasting
osłabienie – weakness
choroby wskaźnikowe AIDS – AIDS indicator diseases
zapalenia płuc – pneumonia
zapalenie płuc wywołane Pneumocystis jiroveci – Pneumonia caused by Pneumocystis
jiroveci
grupy ryzyka – risk groups
wywiad – medical history

Knowledge of routes of infection transmission is
shown in table II.
More than 80% of the respondents (36 – 85.7%)
agreed that a general practitioner should offer pregnant
women or women who plan pregnancy an HIV test.
Two doctors (4.8%) had no opinion about this issue,
while 4 of them (9.5%) declared that a doctor should
rather suggest such a test.
A vast majority of respondents knew that
a woman aware of her HIV infection and treated with
antiretroviral therapy had a big chance to give birth to
a healthy child (34 doctors – 80.9%), with 19 of them
(45.2%) declaring positively big chance and 15 (35.7%)
– rather big chance. One doctor (2.4%) declared that
the chance was very low, but 7 respondents (16.7%)
had no opinion on the subject.
When asked “when is it possible to diagnose or
exclude an infection in a neonate”, 5 doctors (11.9%)
answered that after birth, 24 (57.1%) – after 3 months,
1 (2.4%) – after 12 months, 5 (11.9%) –18 after birth, 7
respondents (16.7%) did not know the response.
Twenty doctors (47.6%) believed that a patient
should always inform a doctor about the infection,
even under threat of penalty, but more than a half of
the respondents – 23 (54.8%) claimed positively that
a HIV test must not be performed without the patient’s
knowledge or consent and only 4 persons (9.5%)
declared positively or weakly that a test might be done
without informing the patient of the fact.
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9 (37.5)
8 (33.3)
7 (29.1)
6 (25.0)
4 (16.7)
4 (16.7)
4 (16.7)
4 (16.7)
3 (12.5)
2 (8.3)
2 (8.3)
2 (8.3)
2 (8.3)
2 (8.3)
2 (8.3)
2 (8.3)

Wyniki ankiety dotyczącej znajomości lekarzy
o drogach przenoszenia się zakażenia HIV przedstawiono w tabeli II.
Ponad 80% (36 – 85,7%) podzielało pogląd, że lekarz rodzinny powinien proponować wykonanie testu
na HIV kobietom planującym lub będącym w ciąży.
Dwoje (4,8%) nie miało zdania na ten temat, czworo
(9,5%) wyraziło pogląd, że lekarz raczej nie powinien
proponować takiego testu.
Zdecydowana większość lekarzy wiedziała, że
są duże szanse na urodzenie zdrowego dziecka przez
kobietę świadomą swojego zakażenia HIV, leczoną
lekami antyretrowirusowymi (34 lekarzy – 80,9%),
przy czym 19 (45,2%) stwierdziło, że są zdecydowanie duże, a 15 (35,7%), że raczej duże. Jeden lekarz
(2,4%) uznał, że szanse są bardzo małe, ale 7 (16,7%)
nie miało zdania.
Na pytanie „kiedy możliwe jest rozpoznanie
lub wykluczenie zakażenia u noworodka” 5 lekarzy
(11,9%) odpowiedziało, że po urodzeniu, 24 (57,1%)
– po 3 miesiącach, jeden (2,4%) – po 12 miesiącach,
pięciu (11,9%) – po 18 miesiącach od urodzenia, siedmiu lekarzy (16,7%) nie wiedziało.
Dwudziestu lekarzy (47,6%) uznało, że pacjent
zdecydowanie lub raczej powinien zawsze, nawet pod
groźbą kary, informować lekarza o swoim zakażeniu,
jednak ponad połowa objętych ankietą lekarzy – 23
(54,8%) uważała, że test na HIV zdecydowanie nie
może być wykonywany bez wiedzy i zgody pacjenta,
tylko 4 osoby (9,5%) sądziły, że zdecydowanie lub raczej można nie informować o tym badaniu pacjenta.
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Table II. Knowledge of doctors about routes of HIV infection
Tabela II. Wiedza lekarzy dotycząca dróg przenoszenia się HIV/AIDS
zdecydowa-nie
raczej tak
tak
rather yes
definitely yes
n (%)
n (%)
34 (80.9)
3 (7.1)
Matka zakażona HIV może zakazić
dziecko w czasie ciąży lub porodu
An HIV infected mother may infect her
37 (88.1)
child during pregnancy or delivery
0
1 (2.4)
Najskuteczniejszą obroną przed
zakażeniem HIV jest unikanie wszelkich
kontaktów z zakażonymi
The most effective protection against
HIV is avoidance of any contacts with
infected individuals

0

Można zakazić się HIV korzystając
z publicznej łaźni lub toalety
It is possible to become infected with
HIV after using a public bath or toilet

0

HIV/AIDS to choroba narkomanów
HIV/AIDS is a drug addicts disease
Wspólne mieszkanie z osobą z HIV/
AIDS jest niebezpieczne
Cohabitation with a person with HIV/
AIDS is dangerous
Po wyglądzie człowieka można ocenić.
że jest zakażony HIV
It is possible to assess by one’s
appearance whether he is infected with
HIV
Boję się AIDS
I am afraid of AIDS

2 (4.8)

10 (23.8)

4 (9.5)

1 (2.4)
17 (40.5)

0
6 (14.3)

12 (28.6)

6 (14.3)
10 (23.8)

15 (25.8)
25 (59.5)
17 (40.4)
23 (54.7)

0

40 (95.1)

0

4 (9.5)

8 (19.0)

4 (9.5)
3 (7.1)
11 (26.2)
14 (33.4)

3 (7.1)

3 (7.1)
0

2 (4.9)

20 (69.1)
28 (88.1)

14 (33.3)

2 (4.9)

21 (50.0)
33 (78.6)

6 (14.3)
11 (26.2)
17 (40.5)
0
0

5 (11.9)

22 (52.4)
39 (92.9)

0

0

35 (83.2)
39 (92.6)

0

nie mam
zdania
unde-cided
n (%)

26 (61.9)

36 (85.7)

1 (2.4)

Eighteen doctors (42.9%) wrote that they would
treat HIV-positive patients, 20 (47.6%) admitted that
they would rather refuse such tasks, while 2 respondents
(4.8%) were positive that they would not take care of
a seropositive patient. Two respondents did not know
what they would do in such a situation.
Only 4 doctors (9.5%) admitted that in their private
life they knew a person with a HIV infection, and 6 of
them (14.3%) had HIV-positive patients.
Ten respondents had had a HIV test (23.8%),
including one female doctor who did the test at
gynaecologist’s referral during pregnancy, 5 person
(11.9%) refused to answer this question.

zdecydowa-nie
nie
definitely not
n (%)
3 (7.1)
5 (11.9)

1 (2.4)

Można zakazić się HIV przez kichanie
i kaszel chorego na AIDS
It is possible to become infected with
HIV after exposure to sneezing or cough
of HIV infected person

HIV/AIDS to choroba homoseksualistów
HIV/AIDS is a disease of gays

raczej nie
rather not
n (%)

9 (21.5)
23 (54.8)

1 (2.4)

5 (11.9)

Osiemnastu lekarzy (42,9%) zadeklarowało, że leczyliby pacjentów zakażonych HIV, 20 (47,6%) przyznało, że raczej podjęliby się tego, dwoje (4,8%) zdecydowanie nie podjęłoby się opieki nad seropozytywnym pacjentem, dwoje nie wiedziało, jak zachowałoby
się w takiej sytuacji.
Tylko 4 lekarzy (9,5%) przyznało, że zna prywatnie osobę zakażoną HIV, 6 (14,3%) ma pacjentów zakażonych HIV.
Test na HIV zrobiło sobie 10 ankietowanych
(23,8%), w tym jedna lekarka w czasie ciąży, na zlecenie ginekologa, 5 osób (11,9%) odmówiło odpowiedzi
na to pytanie.
633

Dorota Rogowska-Szadkowska, Julia Strumiło, Sławomir Chlabicz
DISCUSSION

DYSKUSJA

HIV/AIDS epidemics in Poland has been developing
for 30 years. During this period the infection has
changed from an infection that led inevitably to AIDS
and death into a chronic infection with antiretroviral
therapy allowing HIV-positive patients to live to the
general population mean. However, the treatment
brings benefits only to those patients who know that
they are infected.
Poland is a state where still few people take HIV
tests despite the increasing network of Consultation
and Diagnosis Outlets, where tests are performed
for free, without referrals, anonymously and where
professional counselling is provided. In 2014 at
least 1,603,348 screening tests were made, which
corresponds to a mean of 42 test per 1,000 inhabitants,
but after exclusion of routine tests done in potential
blood donors, the rate falls to about 9 tests per 1000
(2). There are few campaigns encouraging to take
tests, they are organised mainly in relation to the still
highlighted World AIDS Day on the 1st December.
The related increase of the number of patients at
Consultation and Diagnosis Outlets is only temporary.
In the early stage of epidemics the HIV infection
caused fear. Relevant information, e.g. about
transmission routes reached Poland with delay and the
fact that the virus has relatively low rate of contagion
was virtually unknown. Even now a significant group
of medical students (3) and doctors express their
opinion that a patient should always inform their
doctor about the infection, even under threat of penalty
(positively so or rather so). In the discussed study,
47.8% of respondents chose this answer. Popularity of
this opinion was higher among medical staff in studies
held in Montenegro (88.9% of 422 studied doctors and
other medical staff) (4). In Israel majority of first-grade
students (81.6%) also declared that a doctor had a right
to know their patient’s serological status (5).
There is bad news for patients who are unaware
that they are infected: only 5 doctors (11.9%) agreed
that there are symptoms which may prompt a general
practitioner to consider an HIV infection with high
probability, while 19 (45.2%) declared that such
a statement was rather true. Between 2004 and 2006
more than 40% out of 235 sixth-grade medicine students
were also convinced that there were no symptoms
which could suggest an underlying HIV infection to
a doctor (6). Lack of knowledge of these symptoms
among doctors contributes undoubtedly to delayed
diagnosis of HIV infection which is a problem not only
in Poland. In a study held in California late diagnosis
concerned more frequently persons without a medical
insurance and people aged 45 to 64 (7). In Switzerland
among people included in the Swiss HIV Cohort Study

Epidemia HIV/AIDS trwa w Polsce od ponad 30
lat. W tym czasie zakażenie HIV zmieniło się z nieuchronnie prowadzącego do AIDS i śmierci w zakażenie przewlekłe, a skuteczne leczenie antyretrowirusowe sprawia, że osoby żyjące z HIV mogą żyć równie
długo, jak średnia dla populacji ogólnej. Jednak korzyści z leczenia odnieść mogą tylko pacjenci, którzy
wiedzą o tym, że są zakażeni HIV.
Polska jest krajem, w którym nadal niewiele osób
poddaje się testom w kierunku zakażenia HIV, mimo
coraz większego rozpowszechnienia punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których testy wykonywane są bez skierowania, bezpłatnie, anonimowo,
a także z profesjonalnym poradnictwem okołotestowym. W 2014 roku wykonano co najmniej 1 603 348
testów przesiewowych, co stanowi 42 badania na
1000 mieszkańców, a po odliczeniu testów wykonywanych rutynowo u kandydatów na krwiodawców,
to jest około 9 testów na 1000 (2). Kampanie zachęcające do wykonywania testów są rzadkie, organizowane są przede wszystkim przy okazji akcentowanego nadal Światowego Dnia AIDS, przypadającego
1 grudnia, co chwilowo tylko zwiększa frekwencję
w punktach konsultacyjno-diagnostycznych.
W początkach epidemii zakażenie HIV budziło
przerażenie. Z opóźnieniem przedostawały się do Polski
informacje o drogach przenoszenia się wirusa, a wiadomość, że jest to relatywnie mało zakaźny wirus, praktycznie nie dotarła. Nadal znaczący odsetek studentów
medycyny (3) i lekarzy wyraża przekonanie, że pacjent
(zdecydowanie tak lub raczej tak) powinien zawsze,
nawet pod groźbą kary, informować lekarza o swoim
zakażeniu. W przeprowadzonych badaniach twierdziło
tak 47,8% ankietowanych. Większy odsetek pracowników medycznych uważał tak w badaniach przeprowadzonych w Czarnogórze (88,9% spośród 422 badanych
lekarzy i innych pracowników opieki medycznej), (4).
W Izraelu większość studentów pierwszych lat studiów
(81,6%) też uważa, że lekarz ma prawo znać status serologiczny swojego pacjenta (5).
W omawianym badaniu dla pacjentów nieświadomych swojego zakażenia niedobrą wiadomością jest, że
tylko 5 lekarzy (11,9%) wiedziało, że zdecydowanie istnieją objawy, dzięki którym lekarz rodzinny może z wysokim
prawdopodobieństwem podejrzewać zakażenie HIV, a 19
(45,2%) stwierdziło, że takie objawy raczej istnieją.
W latach 2004 – 2006 ponad 40% spośród 235 studentów VI roku medycyny też uważało, że nie ma takich
objawów, które mogą lekarzowi nasunąć myśl o zakażeniu pacjenta wirusem HIV (6). Nieznajomość takich
objawów wśród lekarzy z pewnością przyczynia się do
późnego rozpoznawania zakażeń HIV, co nie jest tylko
polskim problemem. W badaniach prowadzonych w Ka-
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the rate of late diagnoses involved 49.8% of patients,
especially heterosexual people and women, as well as
elderly patients (8). Similar results were observed in
the United Kingdom (9) and Portugal (10). In a study
concerning German doctors the most frequently missed
symptoms and signs included thrombocytopenia,
oral candidiasis, unexplained weight loss, zoster and
cervical dysplasia / cancer in women. Earlier diagnosis
of a HIV infection in the studied population would
mean avoiding 55 hospitalisations which cost more
than 500,000 euro, and what’s more important – it
would have prevented 6 deaths during hospitalisation
(11).
It turns out that doctors’ knowledge of HIV
transmission routes is still insufficient for making
decisions concerning management of HIV and AIDS
patients. Among the respondents, 12 (33.4%) declared
positively or rather so that they were afraid of HIV.
Several years earlier, in a study of sixth-grade students
of medicine 34.9 respondents admitted they were
afraid of HIV (12).
Five doctors (11.9%) believed that a HIV-positive
woman could not transmit the infection to her child
during pregnancy or childbirth (positively or rather so).
Several years earlier, a study among gynaecologists
and midwives also showed the specialists’ insufficient
knowledge concerning vertical transmission of HIV
(12). Majority of the respondent doctors declared
that a general practitioner should suggest an HIV
test to pregnant women or women intending to get
pregnant, although 4 others (9.5%) believed that they
should not. Only one respondent believed that an HIVpositive woman had very low chance of giving birth to
a healthy child.
A vast majority of doctors declared that they
would agree to take care of an HIV-positive patient,
but two of them would decisively refuse, while two
did not know how they would act in such a situation.
In a study in Israel 22.5% medical students believed
they were authorised to refuse treating a patient with
HIV infection (5).
Our study showed that 8 respondent doctors
(19.0%) believed that the risk of acquiring HIV
infection during their professional activities was quite
high. This level of fear among medical staff might be
justified in the early stage of an epidemics, but not in the
times of precise knowledge about transmission routes
and effective antiretroviral therapy which reduces the
risk of contagion. It has been known for a long time
that it is very hard to acquire an HIV infection during
professional activities (13). Moreover, there are postexposure prophylactic measures which further reduce
this low risk. Half (50%) of the respondents knew
positively that there were effective methods to prevent
a HIV infection immediately after an exposure event

lifornii późne rozpoznania zakażenia dotyczyły częściej
osób niemających ubezpieczenia zdrowotnego oraz
w grupie wiekowej od 45 do 64 lat (7). W Szwajcarii
wśród osób włączonych do Swiss HIV Cohort Study
odsetek późnych rozpoznań dotyczył 49,8% pacjentów,
szczególnie osób heteroseksualnych i kobiet, a także
osób w starszym wieku (8). Podobne obserwacje pochodzą z Wielkiej Brytanii (9) i Portugalii (10). W obserwacjach lekarzy niemieckich najczęściej niezauważanymi
przez lekarzy objawami były małopłytkowość, kandydoza jamy ustnej, niewyjaśnione chudnięcie, półpasiec
i dysplazja/rak szyjki macicy u kobiet. Wcześniejsze
rozpoznanie zakażenia HIV w badanej populacji pozwoliłoby na uniknięcie 55 hospitalizacji, których koszt
przekroczył ponad 500 000 euro, a co istotniejsze, mogłoby zapobiec 6 zgonom podczas hospitalizacji (11).
Znajomość dróg przenoszenia HIV okazuje się nadal
niewystarczająca dla podejmowania opieki nad zakażonymi HIV i chorymi na AIDS pacjentami. Spośród ankietowanych lekarzy 12 (33,4%) przyznało, że raczej lub
zdecydowanie boi się HIV. Kilka lat wcześniej w badaniach studentów VI roku wydziału lekarskiego do lęku
przed HIV przyznawało się 34,9% ankietowanych (12).
Pięciu lekarzy (11,9%) uważało, że zakażona HIV
kobieta zdecydowanie lub raczej nie może zakazić swojego dziecka w czasie ciąży lub porodu. Kilka lat wcześniej wykazano także niedostateczną wiedzę dotyczącą
ryzyka transmisji wertykalnej HIV ginekologów i położnych(12). Ankietowani lekarze w większości uważali, że lekarz rodzinny powinien proponować test na HIV
kobietom planującym lub będącym w ciąży, ale czworo
(9,5%) uznało, że nie powinien tego robić. Tylko jeden
z ankietowanych uważał, że szanse na urodzenie zdrowego dziecka przez zakażoną HIV kobietę są bardzo małe.
Zdecydowana większość lekarzy zadeklarowała,
że podjęliby się opieki nad zakażonymi HIV pacjentami, jedynie dwoje zdecydowanie odmówiłoby leczenia, dwoje nie wiedziało, jak zachowałoby się w takiej
sytuacji. W badaniach z Izraela 22,5% studentów medycyny uważało, że ma prawo do odmowy leczenia
osób żyjących z HIV (5).
W przeprowadzonych przez nas badaniach wykazano, że 8 ankietowanych lekarzy (19,0%) uważa
ryzyko zakażenia podczas wykonywania pracy zawodowej za raczej wysokie. Taki poziom lęku był może
uzasadniony na początku epidemii, ale już nie w dobie
dokładnych wiadomości o drogach przenoszenia zakażenia, istnienia skutecznej terapii antyretrowirusowej
zmniejszającej zaraźliwość pacjentów.
Od dawna wiadomo też, że podczas wykonywania
obowiązków zawodowych zakazić się HIV jest bardzo
trudno (13). Ponadto istnieje profilaktyka poekspozycyjna, która znacząco zmniejsza to niewielkie ryzyko
zakażenia. Połowa (50%) badanych wiedziała, że zdecydowanie istnieją skuteczne sposoby, aby bezpośred635
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at work, while 17 (40.5%) believed that there probably
were some. However, still there is a small group
of doctors who have no knowledge about it or have
doubts in efficiency of post-exposure prophylaxis.
In 2014, Shaghaghian et al. presented study results
concerning dentists, showing that dentists who had
participated in training concerning HIV/AIDS and
post-exposure prophylaxis had better knowledge and
could cope better with fear related to HIV-positive
patients (5). The problem is that there are not enough
training options (5).
Ten respondents (23.8%) had had an HIV test,
including 1 female doctor who had it done during
pregnancy, at a gynaecologist’s referral. More than
10 years before 27 (16.8%) respondent sixth-grade
students reported that they had had a test done, usually
without any counselling before or after the test and
they described the several days of waiting for the result
as a difficult experience which changed many of their
previous stereotypes against HIV-positive people (3).
The small number of respondents does not allow
generalisation of the obtained results, although this
was a random sample to some extent, because the
questionnaires were distributed among doctors who
selected specifically a lecture concerning management
of respiratory disorders and not one about HIV/AIDS.
Still, the presented results show insufficient
knowledge about HIV/AIDS among the respondent
trainees. Among the especially worrisome issues, one
should list the lack of knowledge about symptoms
present in the early stage of a HIV infection. This
ignorance might contribute to late diagnosis of HIV
infections by general practitioners who have a unique
opportunity to observe patients usually over long
period of time.
Although majority of the doctors (30 of them –
71.4%) claimed that within the last 2 years they had
had a training on HIV/AIDS, the discussed results
suggest that much more training is needed.

nio po wypadku przy pracy zapobiec zakażeniu HIV,
a 17 (40,5%) uważało, że raczej istnieją. Nadal niewielka grupa lekarzy albo nie wie nic na ten temat, albo powątpiewa w skuteczność profilaktyki poekspozycyjnej.
Shaghaghian i wsp. w 2014 r. przedstawiali wyniki badań dotyczących stomatologów, w których wykazali, że
dentyści, którzy uczestniczyli w szkoleniach dotyczących HIV/AIDS i profilaktyki poekspozycyjnej wykazują większą wiedzę i lepiej radzą sobie z panowaniem
nad lękiem przed zakażonymi HIV pacjentami. Problemem jest to, że takich szkoleń jest za mało (5).
Test na HIV zrobiło sobie 10 ankietowanych
(23,8%), w tym jedna lekarka w czasie ciąży, na zlecenie ginekologa.
Ponad 10 lat wcześniej 27 (16,8%) ankietowanych
studentów VI roku podało, iż zrobili sobie test, zwykle
bez poradnictwa przed- i potestowego, a kilkudniowy
okres oczekiwania na wynik był dla nich trudnym doświadczeniem, które zmieniło wiele dotychczasowych
uprzedzeń wobec ludzi żyjących z HIV (3).
Niewielka próba badanych sprawia, że nie jest możliwe uogólnienie uzyskanych wyników naszego badania
pilotażowego. Mimo że w pewnym stopniu była to próba
wybrana losowo, gdyż ankiety rozdano lekarzom, którzy
świadomie wybrali wykład dotyczący terapii chorób układu oddechowego, a nie wykład dotyczący HIV/AIDS.
Jednak przedstawione dane świadczą o zbyt małej
wiedzy dotyczącej HIV/AIDS ankietowanych przyszłych
lekarzy rodzinnych. Szczególnie niepokojący jest brak
znajomości objawów występujących we wczesnym stadium infekcji HIV. To z kolei przekłada się niewątpliwie
na późne rozpoznania zakażenia HIV przez lekarzy rodzinnych, którzy mają wyjątkowe możliwości obserwowania
swoich pacjentów przez zazwyczaj długi okres czasu.
Wprawdzie większość lekarzy (trzydziestu – 71,4%)
twierdziła, że w ciągu ostatnich 2 lat przebyli szkolenie dotyczące HIV/AIDS, jednak wyniki naszego badania świadczą, że takich szkoleń powinno być znacznie więcej.
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ABSTRACT
Paramedics are a new group of professionals among the medical professions aimed to save lives and health of
the injured. The nature of the work, intensity of the actions, decision-making, struggle for life and health of the
patients often in difficult and extreme conditions exposes this group to stress and broadly understood trauma.
The paper describes the nature of work in the profession of a paramedic and outlines both negative and positive
consequences, that may result from frequent experience of traumatic events connected with performing work.
Key words: traumatic stress, paramedic, posttraumatic stress disorder
STRESZCZENIE
Ratownicy medyczni to nowa grupa profesjonalnych pracowników wśród zawodów medycznych, której zadaniem jest ratowanie życia i zdrowia osób poszkodowanych. Charakter pracy, intensywność działań, podejmowanie decyzji, walka o życie i zdrowie pacjentów często w trudnych i ekstremalnych warunkach naraża tę grupę
zawodową na stres i szeroko pojętą traumę. Artykuł opisuje specyfikę pracy w zawodzie ratownika medycznego
oraz przedstawia jakie konsekwencje, zarówno negatywne jak i pozytywne, może nieść za sobą częste doświadczanie zdarzeń traumatycznych w związku z wykonywaną pracą zawodową.
Słowa kluczowe: stres traumatyczny, ratownik medyczny, zespół stresu pourazowego
SPECIFICITY OF WORK AS A PARAMEDIC
According to the Act on the state medical rescue
services, a paramedic is a person entitled to help
in emergency to health or life (1). Paramedics are
particularly exposed to stressors at work. The stress
experienced by them is primarily related to the
specificity of the duties performed, and especially
to the responsibility for human life. According to
B. Dudka, paramedics are subjected to two types of
stressors: chronic and traumatic (2).
Chronic stress is linked to routine daily work,
daily work demands and difficulties. Chronic stressors
include overwork, bad work time organization,
hurry, time pressure, workplace conflicts, monotony,
unpredictability, organizational uncertainty, reduced

SPECYFIKA PRACY W ZAWODZIE
RATOWNIKA MEDYCZNEGO
Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie
Medycznym ratownik medyczny to osoba uprawniona
do udzielania pomocy w sytuacjach bezpośredniego,
nagłego stanu zagrożenia zdrowia lub życia (1). Ratownicy medyczni w pracy zawodowej są szczególnie narażeni na działanie czynników stresogennych.
Doświadczany przez nich stres jest związany przede
wszystkim ze specyfiką wykonywanych obowiązków,
a szczególnie z ponoszoną odpowiedzialnością za ludzkie życie. Według B. Dudka osoby wykonujące zawód
ratownika medycznego podlegają działaniu dwóch rodzajów stresorów: chronicznych i traumatycznych (2).

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

639

Justyna Kosydar-Bochenek, Dorota Ozga i inni
possibility to influence the course of work, shifts, or
night time work. Chronic stressors are characterized by
average strength and permanent duration. They usually
do not result in instant, negative consequences (2).
Traumatic stress is a result of experiencing life and
health threatening events that are an integral part of
paramedic’s work. According to the authors, the source
of traumatic stress in this occupational group results from
dealing with injuries, death, identification with victims,
responsibility for human life, extreme working conditions,
injuries suffered by a paramedic or by colleagues,
decreased sense of indestructibility and reactions of the
environment (aggression, despair) in which the action is
taking place that hinder paramedic’s work (2).
A particularly traumatizing factor in the work of the
paramedic, related to the essence of the profession, is
frequent contact with a dying patient, especially a child.
Also the decision to start or stop assistance in a patient
turns out to be difficult and stressful for paramedics
(3). Such situations are even more psychologically
burdensome when the paramedic can count only
on his own knowledge, experience and intuition in
the decision-making process. However, in difficult
situations, the paramedic must be prepared to take
decision to abstain or stop the rescue action. According
to M. Binczycka-Anholcer, even more stressful for the
paramedic is to make decisions in a state of mass threat,
epidemic, or disaster. The problem concerns proper
assessment of such situations and the decisions which
affected groups should be given the priority. At the same
time, the situation needs to be assessed in such a way
as to provide assistance to every victim in a short time.
Another traumatizing agent in the paramedic’s work
may be contact with patient’s desperate family (3).
K. Wnukowski et al. mentioned that in addition
to professional and traumatic stressors, psychosocial
factors, such as patients’ violence and aggression
and excessive psychological work requirements, are
becoming increasing issue in the professional life of
the paramedics (4).
PREVALENCE OF TRAUMATIC EVENTS
AMONG PARAMEDICS
Research available in the literature and observation
in this area indicate that paramedics are a professional
group particularly vulnerable to the traumatic stressors
associated with the need to save human life and health
and often confront death. Prevalence of such events
among medical rescuers has been revealed in Australian
(5), British (6) and Canadian (7, 8) studies. According
to Swedish research, almost 62% of paramedics
employed in emergency teams experienced a traumatic
event during their work. It was most often associated
with children casualties (9).
640

Stres chroniczny związany jest z codzienną, rutynową pracą, codziennymi wymogami i trudnościami pracy.
Wśród stresorów chronicznych można wymienić nadmierne przeciążenie pracą, złą organizację czasu pracy, pośpiech, presję czasu, konflikty występujące w miejscu pracy, monotonię, nieprzewidywalność, niepewność organizacyjną, ograniczoną możliwość wpływania na przebieg pracy, a także system dyżurów, zmianowość czy pracę w porze
nocnej. Stresory chroniczne charakteryzują się średnią siłą
i permanentnym czasem trwania. Z reguły nie wywołują
natychmiastowych, negatywnych konsekwencji (2).
Stres traumatyczny wynika z doświadczania zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu, które są nieodłączną częścią pracy ratowników medycznych. Autorzy jako
źródła stresu traumatycznego w tej grupie zawodowej
podają kontakt z okaleczeniem, śmiercią, utożsamianie
się z ofiarami, odpowiedzialność za życie ludzkie, ekstremalne warunki pracy, obrażenia doznane u siebie i u innych ratowników, osłabienie poczucia niezniszczalności
oraz utrudniające pracę reakcje otoczenia (agresja, rozpacz), w którym przebiega akcja (2).
Szczególny czynnik traumatyzujacy w pracy ratownika medycznego, związany z istotą zawodu, stanowi
częste obcowanie z umierającym pacjentem, zwłaszcza
dzieckiem. Trudne i stresujące dla ratowników medycznych okazuje się być również podejmowanie decyzji
o rozpoczęciu lub zaprzestaniu pomocy dla pacjenta (3).
Takie sytuacje są tym bardziej obciążające psychicznie,
kiedy w procesie podejmowania decyzji ratownik może
liczyć wyłącznie na własną wiedzę, doświadczenie i intuicję. Niemniej jednak w sytuacjach trudnych ratownik
musi być przygotowany na decyzję o niepodejmowaniu
lub zaprzestaniu interwencji ratowniczej. Według M. Binczyckiej-Anholcer jeszcze bardziej stresujące dla ratownika medycznego jest podejmowanie decyzji w stanach
zagrożenia masowego, epidemii lub katastrofy. Problem
dotyczy właściwej oceny takich sytuacji i podjęcia decyzji, którym grupom poszkodowanych w pierwszej kolejności udzielić pomocy. Jednocześnie, należy ocenić sytuację w taki sposób, by w krótkim czasie udzielić pomocy
każdemu poszkodowanemu. W pracy ratownika medycznego czynnikiem traumatyzujacym może być również
kontakt ze zrozpaczoną rodziną pacjenta(3).
K. Wnukowski i wsp. podają, że oprócz stresorów
zawodowych i traumatycznych coraz większym problemem w pracy zawodowej ratownika medycznego
stają się czynniki o charakterze psychospołecznym, do
których zaliczają przemoc i agresję ze strony pacjentów
oraz nadmierne psychologiczne wymagania pracy (4).
ROZPOWSZECHNIENIE ZDARZEŃ
TRAUMATYCZNYCH WŚRÓD RATOWNIKÓW
MEDYCZNYCH
Z dostępnych w piśmiennictwie dotyczących badań
i obserwacji w tym zakresie wynika, że ratownicy me-

Traumatic stress in work in paramedics

Exposure to trauma was also analyzed among
Polish paramedics. In the studies of J. Koniarek and B.
Dudek, including members of medical rescue teams,
it was found that 72% of the subjects experienced
traumatic events at least once and 64% two or more
times while performing their duties. Ślusarska reported
that 72.45% of paramedics were involved in traumatic
events (11). By contrast, according to T. Kucmin et al.,
nearly 100% of paramedics were exposed to at least
one traumatic event related to their work (12).
NEGATIVE CONSEQUENCES OF TRAUMATIC
EVENTS
Experiencing traumatic events carries negative
consequences mainly in the sphere of mental health.
Most people who have experienced a traumatic event,
manage to cope with this experience alone or with
social support over time. Usually, in most cases, there
is a remission of adverse symptoms, but in some
people anxiety and avoidance symptoms may persist
longer and cause further mental changes (13).
Taking into account the onset and duration of the
response to a traumatic event, acute reactions to stress,
acute post-traumatic stress disorder and post-traumatic
stress disorder can be distinguished (14).
Acute stress reaction (ASR) is transient lasting
about 48 hours after trauma. ASR is manifested by
fear, avoidance, narrowing of attention, anger or verbal
aggression, despair, sense of hopelessness, excessive
activity or excessive regret of loss (15). In cases when
the symptoms persist for more than 2 days but no longer
than 4 weeks and their severity increases gradually,
they are classified as Acute Stress Disorder (ASD) (16)
. However, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) is
the result of frequent, long-term and chronic exposure
to traumatic events. PTSD is characterized by chronic
cognitive, emotional, behavioral and somatic disorders.
According to DSM-5 classification, diagnosing PTSD
requires the presence of the following symptoms as
a consequence of traumatic experience:
• Intrusion, persistent remembering - traumatic event
persistently recurs and is experienced in the form of
repetitive and stressful memories, recurring dreams
of trauma, a sense of “reliving” a traumatic event;
• avoidance - involves the consistent avoidance of
traumatic stimuli, decreased overall reactivity,
avoidance of thoughts, feelings or conversations
related to trauma, avoidance of action, places or
people that trigger memories of traumatic events;
• agitation - symptoms of increased psychophysiological
agitation, such as difficulty falling asleep, light sleep,
frequent awakenings, violent outbursts of anger,
difficulty concentrating, increased alertness (17, 18).
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dyczni są grupą zawodową szczególnie narażoną na działanie stresorów traumatycznych, związanych z koniecznością ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz często
z konfrontacją ze śmiercią. Występowanie tego rodzaju
zdarzeń wśród ratowników medycznych ujawniono m.in.
w badaniach australijskich (5), brytyjskich (6) i kanadyjskich (7, 8). Z badań szwedzkich wynika, że blisko
62% badanych ratowników zatrudnionych w zespołach
pogotowia ratunkowego doświadczyło traumatycznego
zdarzenia podczas swojej pracy. Najczęściej wiązało się
ono z udziałem ofiar, którymi były dzieci (9).
Ekspozycję na traumę analizowano również wśród
polskich ratowników medycznych. W badaniach J. Koniarka i B. Dudka, obejmujących członków zespołów ratownictwa medycznego, stwierdzono, że w trakcie pełnienia obowiązków służbowych 72% badanych doświadczyło co najmniej jeden raz zdarzenia traumatycznego, a 64%
dwa i więcej razy (10). Ślusarska podaje, że 72,45% ratowników medycznych uczestniczyło w pracy zawodowej
w zdarzeniach traumatycznych (11). Natomiast według
T. Kucmina i wsp. blisko 100% ratowników medycznych
narażonych było na przynajmniej jedno zdarzenie traumatyczne związane z pracą zawodową (12).
NEGATYWNE KONSEKWENCJE ZDARZEŃ
TRAUMATYCZNYCH
Przeżycie zdarzenia traumatycznego niesie ze sobą
występowanie negatywnych następstw głównie w sferze
zdrowia psychicznego. Większość osób, które przeżyły
traumatyczne zdarzenie, sama lub dzięki wsparciu społecznemu z upływem czasu radzi sobie z tym doświadczeniem. Zwykle w większości przypadków obserwuje
się ustępowanie niekorzystnych objawów, lecz u części
osób stany lękowe i objawy unikowe mogą się utrzymywać dłużej i wywoływać dalsze zmiany psychiczne (13).
Biorąc pod uwagę czas pojawienia się i utrzymywania reakcji na doznany uraz, można wyróżnić ostrą
reakcję na stres, ostre zaburzenie potraumatyczne i zespół stresu pourazowego (14).
Ostra reakcja stresowa ma charakter przejściowy
i trwa około 48 godzin po urazie. Objawia się to lękiem,
wycofaniem, zawężeniem uwagi, gniewem lub agresją
werbalną, rozpaczą, poczuciem beznadziejności, nadmierną aktywnością lub przesadnym żalem wywołanym
stratą (15). W przypadku, gdy objawy utrzymują się powyżej 2 dni, nie dłużej jednak niż 4 tygodnie, a ich nasilenie stopniowo zwiększa się, klasyfikowane są jako ostra
reakcja na stres, zespół ostrego stresu, ostre zaburzenie
potraumatyczne (Acute Stress Disorder – ASD) (16).
Natomiast zaburzenia określane jako tzw. zespół stresu
pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe lub zaburzenie po stresie traumatycznym (Posttraumatic Stress
Disorder, PTSD) są następstwem częstego, długotrwałego i przewlekłego narażenia na zdarzenia traumatyczne.
Zespół stresu pourazowego charakteryzuje się przewle641
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The consequences of trauma may also be depression
or other anxiety disorders, mood disorders, behavioral
disorders (abuse of psychoactive substances, aggressive
and self-aggressive behaviors), in children inhibition
and regression of development (16). Persons exposed
to long-term traumatizing agents may experience
profound changes in their functioning and personality
and develop so-called post-traumatic personality (19).
These people often meet not only PTSD criteria, but
also other disorders, such as behavioral, emotional,
memory of events, cognitive.
SECONDARY TRAUMATIC
STRESS DISORDER (STSD)
The nature of paramedics work is related to the
fact that these individuals are exposed to traumatic
situations in their profession numerous times, which
increases the risk of the onset and maintenance of posttraumatic disorders. According to B. Papiernik, as long
as the reactions of accident victims usually fade away
after about four weeks, paramedics are most likely to
participate in further dangerous events, which makes it
harder to “rework” the injury and thereby increases the
probability of developing PTSD (20). Due to the fact
that paramedics are a professional group exposed to
multiple and recurrent traumas, they may accumulate
stressful experiences which, as a result of the socalled “dose effect” can result in symptoms of severe
posttraumatic disorders (PTSD, PTSD-Complex,
potraumatic personality) (21). Paramedics are also
exposed to the so-called “substitute traumatization”
due to continuous contact with people who have
directly experienced traumatic events - their report
of the incident, a macabre view of the scene of the
incident and the victim.
In the case of paramedics, the reactions resulting
from exposure to trauma, in addition to PTSD have the
character of the so-called Secondary Traumatic Stress
Disorder (STSD) (15). It particularly concerns those
who provide assistance to victims, mainly casualties
of accidents, or who witness their suffering, support
or help those suffering from an experienced trauma.
STSD is treated as a kind of cost of providing help
or care to victims, and is therefore also referred to as
the so-called. „Compassion fatigue” (22). Individuals
assisting victims may exhibit similar symptoms as
trauma victims, including persistent thoughts related
to the event, avoidance of traumatic stimuli, or
symptoms of increased psychophysiological agitation
manifesting as difficulty falling asleep, outbursts of
anger, or increased vigilance. Moreover, paramedics
may experience not only the traumas connected with
their duties, but the personal stressors unrelated to their
work.
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kłymi zaburzeniami poznawczymi, emocjonalnymi, behawioralnymi oraz somatycznymi. Rozpoznanie PTSD
zgodnie z najnowszą klasyfikacją DSM-5 wymaga wystąpienia następujących objawów w konsekwencji doświadczenia zdarzenia traumatycznego:
• intruzja, nawracanie – traumatyczne zdarzenie uporczywie nawraca i jest przeżywane w postaci powtarzających się i stresogennych wspomnień, nawracających snów dotyczących traumy, poczucia ponownego przeżywania zdarzenia traumatycznego;
• unikanie – dotyczy konsekwentnego unikania
bodźców związanych z traumą, występuje zmniejszenie ogólnej reaktywności, dochodzi do unikania
myśli, uczuć lub rozmów związanych z traumą,
unikania działań, miejsc lub ludzi, którzy wywołują wspomnienia zdarzenia traumatycznego;
• pobudzenie – utrzymują się objawy wzmożonego
pobudzenia psychofizjologicznego, takie jak: trudności z zasypianiem, płytki sen, częste przebudzenia, gwałtowne wybuchy złości, trudności z koncentracją uwagi, wzmożona czujność (17, 18).
Następstwem traumy może być także depresja lub
inne zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia
zachowania (nadużywanie substancji psychoaktywnych,
zachowania agresywne i autoagresywne), u dzieci zahamowania i regresje rozwojowe (16). U osób narażonych
na długotrwałe działanie czynników traumatyzujących
może dojść do głębokich zmian funkcjonowania i osobowości i rozwinąć się tzw. osobowość posttraumatyczna
(19). Osoby te często spełniają kryteria nie tylko PTSD,
ale także innych zaburzeń, m.in. zachowania, emocjonalnych, pamięci wydarzeń, poznawczych.
WTÓRNY ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO
(STSD)
Specyfika pracy ratowników medycznych wiąże się
z faktem, że osoby te w pracy zawodowej narażone są na
sytuacje traumatyczne wielokrotnie, co zwiększa ryzyko
pojawienia się i utrzymania zaburzeń pourazowych. Według B. Papiernika, o ile reakcje osób - ofiar wypadków,
z reguły ustępują po około czterech tygodniach, to w tym
czasie ratownicy najczęściej uczestniczą w kolejnych
niebezpiecznych zdarzeniach, co utrudnia „przepracowanie” doznanego urazu, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju PTSD (20). Ze względu na to,
że ratownicy medyczni są grupą zawodową narażoną na
wielokrotną i powtarzającą się traumę, może dochodzić
wśród nich do kumulowania się stresujących doświadczeń, które w wyniku tzw. „efektu dawki” może skutkować objawami poważnych zaburzeń potraumatycznych
(PTSD, PTSD-Complex, osobowość potraumatyczna)
(21). Ratownicy medyczni są także narażeni na tzw.
„traumatyzację zastępczą” na skutek ciągłego kontaktu
z osobami, które bezpośrednio doświadczyły zdarzenia
traumatycznego – z ich relacjami ze zdarzenia, maka-
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PREVALENCE OF PTSD AMONG PARAMEDICS
The literature review shows that paramedics are more
likely to be exposed to post-traumatic stress than people
in the general population. Numerous studies on this issue
show differences in the incidence of PTSD. According
to M. Heinrichs, the overall percentage of PTSD among
emergency services is estimated at 20% (23). The study
among paramedics in the United Kingdom (6) have
shown that 21% of the rescuers have met the criteria
for PTSD. Swedish studies show that posttraumatic
stress syndrome occurs in 10 to 17% of paramedics (9).
Further studies conducted in Sweden among paramedics
in medical rescue teams showed that PTSD symptoms,
depending on the instrument used, ranged from 12 to
20% (24). Approximately the same proportion of PTSD
among paramedics are indicated by Canadian research
(7, 8). M. Skogstad reports that the prevalence of PTSD
among medical emergency personnel is 20% (22). Among
Dutch medical rescue teams, including paramedics and
ambulance drivers, the incidence of PTSD symptoms
was reported in 10% of the subjects (25). Meta-analysis
conducted by Werker et al., confirmed that the incidence
of PTSD among paramedics in the world is about 10%.
Researchers demonstrated that the highest level of PTSD
symptoms (2) among paramedics compared to firefighters
and policemen.
POSITIVE EFFECTS OF TRAUMATIC EVENTS
Previous research focused primarily on the negative
effects of traumatic events. However, it has been shown
that experiencing stressful events that are a source
of suffering cannot only be associated with negative
consequences, but also with positive psychological
effects. Recently, these positive changes, which are the
result of coping with the effects of traumatic events, have
raised increasing interest of researchers and practitioners.
They are called posttraumatic growth (PTG). This term
was introduced in 1996 by two American researchers,
Richard G. Tedeschi and Lawrence G. Calhoun (27).
They pointed to three groups of positive changes that are
included in posttraumatic growth: changes in perception of
oneself, interpersonal relationships, and in the philosophy
of life. As Tedeschi and Calhoun point out, there are four
elements important in post-traumatic development:
• It appears clearly in a severe crisis (not in case of
stress which is milder);
• It is often accompanied by transformational life
changes (which are not the result of errors in
perception or interpretation of an event);
• It is experienced rather as a result (than a coping
mechanism);
• It requires a radical change in the underlying
assumptions of one’s own life (27, 28).
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brycznym widokiem miejsca zdarzenia i ofiary.
W przypadku pracowników służb ratowniczych
występujące reakcje, będące skutkiem narażenia na
traumę, oprócz występowania PTSD mają charakter
tzw. wtórnego zespołu stresu traumatycznego (Secondary Traumatic Stress Disorder – STSD) (15). Dotyczy on
szczególnie osób, które udzielają pomocy poszkodowanym, głównie ofiarom wypadków lub są świadkami ich
cierpienia, wspierają lub pomagają cierpiącym z powodu doświadczonego urazu. Wtórny stres traumatyczny
jest traktowany jako pewnego rodzaju koszt udzielania
pomocy ofiarom czy opieki nad nimi, dlatego jest także określany mianem tzw. „zmęczenia współczuciem”
(„Compassion Fatigue”) (22). Osoby pomagające poszkodowanym mogą wykazywać podobne objawy jak
ofiary traumy, obejmujące natrętne uporczywe myśli
związane z wydarzeniem, unikanie bodźców związanych z traumą, czy objawy wzmożonego pobudzenia
psychofizjologicznego, przejawiające się trudnościami
z zasypianiem, wybuchami złości lub wzmożoną czujnością. Co więcej, pracownicy służb ratunkowych mogą
doświadczać nie tylko traumy związanej z pełnieniem
obowiązków służbowych, ale stresorów o charakterze
osobistym, niezwiązanych z wykonywaną pracą.
ROZPOWSZECHNIENIE PTSD WŚRÓD
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że pracownicy służb ratowniczych są znacznie częściej narażeni na
wystąpienie objawów stresu pourazowego niż osoby
z populacji ogólnej. Liczne badania dotyczące tego zagadnienia wykazują różnice w występowaniu PTSD.
Według M.Heinrichsa ogólny odsetek osób z PTSD
wśród reprezentantów służb ratowniczych jest szacowany na 20% (23). W badaniach prowadzonych wśród pracowników pogotowia ratunkowego w Wielkiej Brytanii
(6) wykazano, że 21% badanych ratowników spełniało
kryteria PTSD. Wyniki szwedzkich badań wskazują, że
zespół stresu pourazowego występuje u 10 do 17% ratowników medycznych (9). Kolejne badania przeprowadzone w Szwecji wśród ratowników zatrudnionych
w zespołach ratownictwa medycznego wykazały występowanie objawów PTSD w zależności od zastosowanego narzędzia pomiaru, w granicach 12 – 20% (24). Na
zbliżony odsetek PTSD wśród ratowników medycznych
wskazują badania kanadyjskie (7, 8). M. Skogstad podaje,
że rozpowszechnienie PTSD wśród personelu ratownictwa medycznego wynosi 20% (22). Wśród holenderskich
zespołów ratownictwa medycznego, obejmujących ratowników i kierowców karetek, występowanie objawów
PTSD ujawniono u 10% badanych (25). Meta-analiza
przeprowadzona przez W. Bergera i wsp. potwierdziła, że
rozpowszechnienie PTSD wśród pracowników służb ratowniczych na świecie wynosi ok. 10%. Autorzy badania
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The positive consequences of traumatic events also
occur among paramedics who are exposed to these
types of work-related situations, although research in
this area are scare (28, 29, 30) due to novelty of the
subject. The occurrence of the growth changes was
found among the staff of ambulance teams in Australian
studies (29, 30). In Poland, prof. Nina Ogińska-Bulik
found that 46.2% of the examined paramedics revealed
a high level of posttraumatic development , 33.8% average and 20% - low (28).
CONCLUSIONS
Paramedics are a professional group exposed to high
traumatic stress. Experiencing this type of event - related to
health risks, life, death can result in negative effects in the
form of symptoms of posttraumatic stress syndrome. The
high severity of posttraumatic stress symptoms lowers the
effectiveness of the paramedics work, which in turn poses
a threat to others, especially for those expecting effective
help. However, the results of recent studies have shown
that experiencing traumatic events can also result in
positive changes with posttraumatic growth. This means
that as a result of the frequent experience of traumatic
events, paramedics can become stronger, more mature,
notice their increased coping skills, be more sensitive and
compassionate people, see new opportunities in life and
set new goals. Consequently, prevention programs and
traumatic stress management training addressed to this
occupational group should also include assumptions of
the theory of posttraumatic growth.
REFERENCES
1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, Dz.U.06.191.1410
z dn. 20.10.2006 z późn.zm.
2. Dudek B. Stres traumatyczny związany z pracą – skutki, czynniki ryzyka, zapobieganie, Bezpieczeństwo
Pracy – Nauka i Praktyka 2002; 11: 2–4.
3. Binczycka-Anholcer M, Lepiesza P. Stres na
stanowisku pracy ratownika medycznego. Hygeia
Public Health 2011; 46(4): 455–461.
4. Wnukowski K, Kopański Z, Brukwicka I, Sianos
G. Zagrożenia towarzyszące pracy ratownika medycznego – wybrane zagadnienia. J Clin Health
care 2015; 3: 10–16.
5. Kirby R, Shakespeare-Finch J, Palk G. Adaptive
and maladaptive coping strategies predict posttrauma outcomes in ambulance personnel. Traumatology 2011; 17(4): 25–34.
6. Clohessy S. Ehlers A. PTSD symptoms, response to
intrusive memories and coping in ambulance service
workers. Br J Clin Psychol 1999; 38(3): 251–265.
7. Regehr C, Goldberg G, Glancy GD, i in. Posttraumatic symptoms and disability in paramedics. Can
J Psych 2002; 47(10): 953–958.
644

wykazali, że wśród pracowników pogotowia ratunkowego, w porównaniu do strażaków i policjantów występuje
najwyższy poziom objawów PTSD (26).
POZYTYWNE SKUTKI ZDARZEŃ
TRAUMATYCZNYCH
Dotychczasowe badania koncentrowały się przede
wszystkim na negatywnych skutkach doświadczanych
wydarzeń o charakterze traumatycznym. Wykazano
jednak, że doświadczanie silnie stresujących wydarzeń,
będących źródłem cierpienia, może wiązać się nie tylko
z negatywnymi następstwami, ale także z pojawieniem
się pozytywnych skutków psychologicznych. W ostat
nich latach właśnie te pozytywne zmiany, które są efektem radzenia sobie ze skutkami traumatycznych zdarzeń,
budzą coraz większe zainteresowanie naukowców i praktyków. Określane są one mianem potraumatycznego
wzrostu lub potraumatycznego rozwoju (Posttraumatic
Growth, PTG). Termin ten w 1996 roku wprowadzili do
specjalistycznego piśmiennictwa dwaj amerykańscy badacze Richard G. Tedeschi i Lawrence G. Calhoun (27).
Wskazali na trzy grupy pozytywnych zmian składających
się na potraumatyczny rozwój: zmiany w percepcji siebie, w relacjach interpersonalnych i w filozofii życiowej.
Jak podają Tedeschi i Calhoun, dla potraumatycznego
rozwoju istotne są cztery elementy:
• objawia się on najwyraźniej w warunkach poważnego kryzysu (a nie w sytuacji łagodniejszego od
niego stresu),
• często towarzyszą mu transformacyjne zmiany życiowe (które nie są wynikiem błędów spostrzegania czy interpretacji zdarzenia),
• jest doświadczany raczej jako wynik (niż mechanizm radzenia sobie),
• wymaga radykalnej zmiany podstawowych założeń dotyczących własnego życia (27, 28).
Pozytywne konsekwencje zdarzeń traumatycznych
występują również wśród pracowników służb ratowniczych, którzy są narażeni na tego typu sytuacje w związku z wykonywaną pracą, choć badania w tym zakresie,
przede wszystkim ze względu na nowość problematyki,
należą do nielicznych (28, 29, 30). Występowanie zmian
wzrostowych wśród pracowników zespołów pogotowia
ratunkowego stwierdzono m.in. w badaniach australijskich (29, 30). W Polsce badania w tym zakresie prowadziła prof. Nina Ogińska-Bulik: 46.2% badanych ratowników medycznych ujawniło wysoki, 33,8% przeciętny
i 20% niski poziom potraumatycznego rozwoju (28).
PODSUMOWANIE
Ratownicy medyczni to grupa zawodowa narażona na
wysokie ryzyko doznania sytuacji traumatycznych. Doświadczanie tego typu zdarzeń – związanych z zagrożeniem zdrowia, życia, obcowaniem ze śmiercią może skut-

Traumatic stress in work in paramedics

8. Regehr C, Goldberg G, Hughes J. Exposure to human
tragedy, empathy, and trauma in ambulance paramedics. Am J Orthopsychiatry 2002; 72: 505–513.
9. Jonsson A, Segesten K, Mattsson B. Posttraumatic stress among Swedish ambulance personnel.
Emerg Med J 2003; 20: 79–84.
10. Koniarek J, Dudek B. Stres pourazowy w służbach
ratowniczych i jego konsekwencje. Biuletyn Met.Org. Inst. Med. Mor. Trop. 1999; 32(1–4): 85–93.
11. Ślusarska B, Nowicki G, Jędrzejewicz D. Poziom odczuwanego stresu i czynniki stresogenne
na stanowisku pracy ratownika medycznego.
Pielęgniarstwo XXI wieku. 2014; 1(46): 11–18.
12. Kucmin T, Plowas-Goral M, Nogalski A, MikułaMazurkiewicz A. Are Polish paramedics more
prone to PTSD than general population? Resuscitations 2012; 83(1): 4.
13. Kosydar-Bochenek J, Lewandowski B, Ozga D,
Woźniak K. Przegląd narzędzi diagnostycznych
i metod pomiaru zespołu stresu pourazowego
(Posttraumatic Stress Disorder, PTSD) z wykorzystaniem wśród ratowników medycznych.
Pielęgniarstwo XXI wieku. 2016; 2(55): 45-49.
14. Joseph S, Williams R. Understanding Posttraumatic Stress: Theory, Reflections, Context and Future,
Behav Cogn Psych 2005; 33(4): 423-441.
15. Radko J. Wtórny zespół stresu pourazowego w pracy strażaków i pracowników pogotowia ratunkowego – przegląd badań. Opus Soc 2013; 3: 73–82.
16. Javidi H, Yadollahie M. Post-traumatic Stress Disorder. Int J Occup Environ Med. 2012; 3(1): 2–9.
17. Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Konsekwencje
doświadczanych
negatywnych
wydarzeń
życiowych — objawy stresu pourazowego i potraumatyczny wzrost. Psychiatria 2012; 9(1): 1–10.
18. American Psychiatric Association: Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5, 2013.
19. Cebella A, Łucka I. Zespół stresu pourazowego
– rozumienie i leczenie. Psychiatria 2007; 4(3):
128–137.
20. Papiernik B, Holajn P, Żak-Jasińska K, et al.
Zespół stresu pourazowego w pracy zawodowej
ratowników medycznych. Anestezjologia i Ratownictwo 2012; 6: 339–342.
21. Sabin-Farrell R, Turpin G. Vicarious traumatization: implications for the mental health of health
workers? Clin Psychol Rev 2003; 23(3): 449–480.
22. Skogstad M, Skorstad M, Lie A, et al. Work-related
post-traumatic stress disorder. Occup Med (Lond).
2013; 63(3): 175–82.
23. Heinrichs M, Wagner D, Schoch W, et al. Predicting posttraumatic stress symptoms from pretraumatic risk factors: a 2-year prospective followup study in firefighters. Am J Psychiatry 2005;
162(12): 2276–86.
24. Andersen HS, Christensen AK, Peterson GO. Posttraumatic stress reaction among rescue workers after a major rail accident. Anxiety Research. 2007;
4(3): 245-251.

Stres traumatyczny w pracy ratowników medycznych

kować pojawieniem się negatywnych skutków w postaci
objawów zespołu stresu pourazowego. Wysokie nasilenie
objawów stresu pourazowego obniża efektywność pracy
ratownika medycznego, co z kolei stanowi zagrożenie dla
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ABSTRACT
Clinical practice guidelines are set of recommendations for cliniciansa bout the care of patients. The aim of clinical
practice guidelines is to support clinical decision-making, rationalize diagnostic and therapeutic procedures and
provide high-quality healthcare. Development of clinical practice guidelines should be a systematic process
based on evidence based medicine (EBM). However, as practice shows, they are not always reliable and are not
developed according to the recommended world-wide methodology. The purpose of this article is to provide
an outline of the clinical guidelines development process and to present international instruments for guidance
development, evaluation and adaptation.
Key words: Clinical practice guideline, AGREE instrument, GRADE, ADAPTE
STRESZCZENIE
Wytyczne kliniczne są zbiorem rekomendacji postępowania w praktyce lekarskiej. Celem wytycznych jest
wsparcie podejmowania decyzji klinicznych, racjonalizacja postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
oraz zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Tworzenie wytycznych praktyki klinicznej powinno być
usystematyzowanym procesem opartym na zasadach evidence based medicine (EBM), Jednakże, jak pokazuje
praktyka, nie zawsze są one rzetelne i opracowywane według obowiązującej na świecie metodologii. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zarysu procesu opracowywania wytycznych klinicznych oraz prezentacja
międzynarodowych narzędzi wykorzystywanych do tworzenia wytycznych a także ich oceny oraz adaptacji.
Słowa kluczowe: wytyczne praktyki klinicznej, instrument AGREE, GRADE, ADAPTE
WHAT ARE CLINICAL PRACTICE GUIDELINES?

CZYM SĄ WYTYCZNE?

According to the definition of the National
Academy of Medicine in the United States, clinical
practice guidelines are a kind of report that is a set
of recommendations aimed at optimizing patient
care. These recommendations should be based on
systematic reviews of available evidence and take into
account the assessment of the benefits and harms of
alternative diagnostic and therapeutic options (1). The

Według definicji Instytutu Medycyny w USA, wytyczne kliniczne to swego rodzaju raport stanowiący
zbiór zaleceń, których celem jest optymalizacja opieki
nad pacjentem. Te zalecenia powinny opierać się na
przeglądach systematycznych dostępnych danych naukowych i uwzględniać ocenę korzyści i negatywnych
następstw alternatywnych opcji diagnostycznych i terapeutycznych (1).
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process of clinical practice guidelines development
should be systematic, relying on evidence based
medicine (EBM) and up-to-date evidence with the
support of the best specialists in the field. However,
as practice shows, guidelines are not always reliable
and developed according to the worldwide applicable
methodology (2).
Clinical practice guidelines can apply to all aspects
of clinical practice and health policy. The main aim of
the guidelines is to improve the quality of healthcare,
the qualifications of medical practitioners and other
healthcare professionals by providing them with sound,
up-to-date, scientifically based recommendations
for a healthcare policy (3,4). The guidelines should
serve as tips. A medical practitioner, in consultation
with a patient, decides whether and to what extent
recommendations will be used in specific clinical
circumstances. Taking into account the consequences of
decisions made in the doctor’s office, clinical practice
guidelines must meet specific quality standards to be
a useful and credible tool in patient care (5,6,7).
INSTITUTIONAL STRUCTURES ESTABLISHED
TO DEVELOP AND IMPLEMENT GUIDELINES
Depending on the adopted organizational model,
the guidelines in European countries are developed
centrally, regionally, locally or individually adapted
for patients and physicians. In the UK and Norway,
guidelines are developed by organizations such as
the National Institute for Health and Care Excellence
(NICE) and the Norwegian Health Directorate,
respectively. Representatives from various fields,
healthcare professionals and patient representatives are
invited to become members of guidelines development
teams, usually composed of more than a dozen people.
In some European countries work on clinical practice
guidelines is carried out by coordinating units. One
of the examples is the German umbrella organization
AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften), which coordinates
the development of guidelines by about 168 national
medical societies. In Belgium, the voluntary
EBMPracticeNet platform has been created to establish
cooperation and coordinate guidelines development
by cooperating units. Organizations involved in the
creation of guidelines are government agencies,
universities, medical societies, healthcare institutions
such as hospitals, and patient organizations (8).
To ensure that the guidelines are not prepared
in isolation from the context of their objectives,
representatives of many disciplines such as scientific
societies, government agencies, EBM methodologists,
health economists, epidemiologists, primary care
physicians, specialists, nurses and patients are
648

Tworzenie wytycznych praktyki klinicznej powinno być usystematyzowanym procesem opartym na zasadach evidence based medicine (EBM), aktualnych
danych naukowych przy współpracy najlepszych specjalistów w danej dziedzinie. Jednakże, jak pokazuje
praktyka, nie zawsze są one rzetelne i opracowywane
według obowiązującej na świecie metodologii (2).
Wytyczne kliniczne dotyczą wszystkich aspektów
praktyki klinicznej oraz polityki zdrowotnej. Głównym celem wytycznych jest poprawa jakości opieki
zdrowotnej, podnoszenie kwalifikacji lekarzy i innych
pracowników opieki zdrowotnej poprzez udostępnianie im zasadnych, aktualnych, opartych na wiarygodnych danych naukowych zaleceń dotyczących zasad
postępowania w opiece zdrowotnej (3,4). Wytyczne są
wskazówkami. Lekarz w porozumieniu z pacjentem,
decyduje o tym, czy w danej sytuacji klinicznej wykorzysta rekomendacje i w jakim stopniu. Biorąc pod
uwagę skutki podejmowanych w gabinecie decyzji,
zalecenia praktyki medycznej muszą spełniać określone normy jakości, by być przydatnym i wiarygodnym
narzędziem w opiece nad pacjentami (5,6,7).
ORGANIZACJA TWORZENIA I WDRAŻANIA
WYTYCZNYCH
W zależności od przyjętego modelu organizacyjnego wytyczne w krajach europejskich opracowane są
centralnie, regionalnie, lokalnie oraz na indywidualne
potrzeby pacjentów oraz lekarzy. W Wielkiej Brytanii
i Norwegii opracowywaniem wytycznych zajmują się
powołane w tym celu organizacje, takie jak odpowiednio National Institute for Health and Care Excellence
(NICE) i Norweski Dyrektoriat Zdrowia. Do zespołów
tworzących wytyczne, liczących zazwyczaj kilkanaście osób zapraszani są przedstawiciele różnych dziedzin, pracownicy ochrony zdrowia oraz reprezentanci
pacjentów. W niektórych krajach europejskich prace
nad wytycznymi praktyki klinicznej prowadzone są
przez jednostki koordynujące. Przykładem jest niemiecka organizacja parasolowa AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften), która koordynuje opracowywanie
wytycznych przez około 168 krajowych towarzystw
medycznych. W Belgii stworzono woluntarną platformę EBMPracticeNet, dzięki której możliwe jest nawiązywanie współpracy i koordynowanie tworzenia
wytycznych przez jednostki współpracujące. Organizacje zaangażowane w opracowywanie wytycznych to
agencje rządowe, uniwersytety, towarzystwa medyczne, jednostki ochrony zdrowia takie jak szpitale, organizacje pacjentów (8).
By zagwarantować, że wytyczne nie będą tworzone w oderwaniu od kontekstu ich przeznaczenia,
proces ich opracowywania angażuje reprezentantów

Clinical practice guidelines in Poland

involved in the development process. Depending
on available funds, human resources and time,
guidelines are developed either de novo (e.g. using
GRADE methodology [Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation] - see below
(9)), with a systematic review of evidence, or already
existing, current and good quality guidelines are
adapted to local conditions, using adaptive tools (e.g.
ADAPTE) (10). Work on guidelines is funded from
public or private sources or it is carried out for free.
As a basis of guidelines development serve national
health programmes and disease management strategies
which are aimed at improving the quality of healthcare
and reducing the variance of clinical practice (4). The
guidelines cover, inter alia, the treatment, diagnosis
and prevention of chronic and acute diseases and are
available in various appropriate formats to different
target groups, such as patients and decision-makers in
healthcare. The guidelines development process adopted
and validated by the organizations involved in their
formation or coordination is described in the subjectrelated methodological manuals. The use of guidelines
is usually not compulsory, and financial incentives are
not applied. The process of guidelines implementation
is dominated by passive implementation techniques
such as web site publications, newsletters that are
backed up by IT systems, which become increasingly
common in healthcare facilities, that can associate
recommendations with patient records in electronic
health records (4).
GUIDELINES DEVELOPMENT IN POLAND
In Poland the guidelines development is dispersed
and uncoordinated, the activities are initiated primarily
by medical societies. There are about 100 medical
societies in Poland, some of them are involved in
the formulation of recommendations within their
specialization, and these are mainly guidance,
statements and translations of foreign documents. In
Poland there is no universally accepted list of rules that
standardize the creation or adaptation of guidelines.
The mentioned above tools for creating or adapting
guidelines are not commonly used. There is no
procedure in operation to assess the quality of clinical
practice guidelines published in Poland. Until recently
the quality of Polish guidelines has not been verified
using appropriate tools (e.g. Appraisal of Guidelines
for Research and Evaluation, AGREE II). As in most
other countries the use of clinical practice guidelines
in Poland is not mandatory, no financial incentives are
applied to encourage the use of guidelines by medical
practitioners in their clinical practice (4).
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wielu dyscyplin, takich jak towarzystwa naukowe,
instytucje rządowe, metodolodzy EBM, ekonomiści
zdrowia, epidemiolodzy, lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej, lekarze specjaliści, pielęgniarki czy reprezentanci pacjentów. W zależności od dostępnych
środków finansowych, zasobów ludzkich i czasu wytyczne tworzone są de novo (np. z wykorzystaniem
metodologii GRADE [Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation] – p. niżej
(9)) z przeprowadzeniem systematycznego przeglądu
danych naukowych lub adaptowane są do warunków
lokalnych już istniejące wytyczne, aktualne i dobrej
jakości z wykorzystaniem narzędzi do adaptacji (np.
ADAPTE) (10). Prace nad wytycznymi finansowane
są ze środków publicznych, prywatnych bądź wykonywane są nieodpłatnie. Podstawą opracowywania
zaleceń są przede wszystkim narodowe programy
zdrowotne oraz strategie zarządzania chorobą, których celem jest poprawa jakości w ochronie zdrowia
oraz ograniczenie odchyleń praktyki medycznej (4).
Wytyczne dotyczą między innymi terapii, diagnostyki
i profilaktyki chorób przewlekłych oraz stanów ostrych
i są udostępniane w odpowiednich formach różnym
grupom odbiorców, takim jak pacjenci oraz decydenci
w ochronie zdrowia (8). Proces opracowywania wytycznych przyjęty i obowiązujący w organizacjach zajmujących się tworzeniem lub koordynacją opisywany
jest w poświęconych mu przewodnikach metodologicznych. Stosowanie wytycznych zazwyczaj nie jest
obowiązkowe, nie stosuje się też zachęt finansowych.
We wdrażaniu wytycznych dominują pasywne techniki implementacyjne, takie jak publikacje na stronach
internetowych, wysyłka newsletterów, które wspierane
są przez coraz powszechniej wykorzystywane w punktach opieki systemy IT, które kojarzą zalecenia z danymi pacjenta zapisanymi w elektronicznej dokumentacji
medycznej (4).
OPRACOWANIE WYTYCZNYCH W POLSCE
Opracowywanie zaleceń w Polsce jest rozproszone i niekoordynowane, prace są inicjowane przede
wszystkim przez towarzystwa lekarskie. W Polsce istnieje około 100 towarzystw lekarskich, część z nich
zajmuje się opracowywaniem wytycznych w ramach
swojej specjalizacji i są to głównie zasady postępowania, wyrażanie stanowiska oraz tłumaczenia materiałów pochodzących ze źródeł zagranicznych (4).
Nie przyjęto powszechnie obowiązującego spisu
reguł standaryzujących tworzenie czy adaptowanie
wytycznych. Nie wykorzystuje się powszechnie wymienionych wcześniej, przyjętych na świecie narzędzi
do tworzenia lub adaptowania wytycznych. Brak jest
obowiązującej procedury oceny jakości publikowanych w Polsce wytycznych, do niedawna nie weryfiko649
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GUIDELINES IMPLEMENTATION IN CLINICAL
PRACTICE
Effective implementation, which means that the
clinician applies the recommendations, is influenced
by many factors. The barriers to implementing the
recommendations include but are not limited to those
related to personal beliefs of medical practitioners,
the guidelines development process and external
factors such as healthcare funding (4,5). One of the
main implementation barriers related to the guidelines
development process is the quality of guidelines and,
accordingly, their power to convince the users that they
are a credible tool in everyday practice.
A critical factor affecting the validity of guidelines
is methodological rigor of their development which is
in accordance with the EBM principles. It is underlined
in the literature that guidelines often do not contain
relevant information that helps users to solve their doubts
(11). Medical practitioners and other stakeholders may
question the competences, objectivity and motivations of
authors or organizations that publish guidelines and the
basis for formulating recommendations (11).
The bases for the formulation of recommendations
of good quality are, among other, the identification and
appropriate formulation of clinical questions which
will be addressed by recommendations, the systematic
review of literature, the assessment of the evidence
validity, the reference to evidence in the formulation of
recommendations, involvement of the interdisciplinary
team in the process, any disclosure of conflict of interest
by its members (5). The survey on the opinion of medical
and dental practitioners “The Conflict of Interests and
Relations with Industry” organized by the Supreme
Medical Chamber showed that in order to prevent any bias
of clinical decisions in a conflict of interest situation 79%
of respondents agree or rather agree with the requirement
of “A Declaration of Conflict of Interest” in scientific
publications, 67% of respondents believe that a declaration
of conflict of interest is needed or rather needed in the
education and training of medical practitioners (12).
The guidelines development process, carried out and
documented properly, is a key factor in recognizing of
available guidelines as a credible tool used in treatment
decisions. The guidelines support clinical decisions of
clinicians and patients and therefore all the steps required
to develop recommendations should be clearly described
in the main guidelines document to achieve transparency,
reliability and safety both for their authors and users.
QUALITY ASSESSMENT OF CLINICAL
PRACTICE GUIDELINES
The set of specific, rigorous rules is one of the key
elements to develop clinical practice guidelines of
650

wano jakości polskich wytycznych z wykorzystaniem
odpowiednich narzędzi (np. Appraisal of Guidelines
for Research and Evaluation, AGREE II). Stosowanie
wytycznych w Polsce jak w większości innych krajów
nie jest obligatoryjne, nie ustanowiono systemu gratyfikacji finansowych, mających zachęcić do wykorzystywania wytycznych przez lekarzy w ich praktyce
klinicznej (4).
WDRAŻANIE WYTYCZNYCH DO PRAKTYKI
KLINICZNEJ
Na skuteczną implementację, czyli to, czy klinicysta zastosuje zalecenia wpływa wiele czynników. Pośród barier we wdrażaniu zaleceń rozpoznano między
innymi: te związane z osobistymi przekonaniami lekarzy, procesem opracowania wytycznych oraz czynnikami zewnętrznymi, takimi jak sposób finansowania
opieki zdrowotnej (4,5). Jedną z głównych barier implementacyjnych związanych z procesem opracowywania wytycznych jest ich jakość, a co za tym idzie
przekonanie ich użytkowników, że wytyczne są wiarygodnym narzędziem przydatnym w codziennej praktyce.
Na wiarygodność wytycznych krytyczny wpływ
ma to, czy zostały opracowane z zachowaniem rygoru
metodologicznego, zgodnego z zasadami EBM. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że wytyczne bardzo
często nie zawierają odpowiednich informacji, które
pomagają użytkownikom w rozwianiu ich wątpliwości (11). Lekarze i inni interesariusze mogą podawać
w wątpliwość kompetencje, obiektywność, motywacje
autorów lub organizacji publikujących wytyczne oraz
podstawy formułowania samych zaleceń (11).
Podstawy formułowania dobrej jakości zaleceń to
między innymi identyfikacja i formułowanie pytań klinicznych, na które zalecenia będą odpowiadać, przeprowadzanie systematycznego przeglądu literatury,
ocena wiarygodności zebranych danych naukowych,
odniesienie się do tych danych lub ich braku podczas
formułowania zaleceń, angażowanie w proces interdyscyplinarnego zespołu, ujawnianie konfliktu interesów przez jego członków (5). Badanie opinii lekarzy i lekarzy dentystów „Konflikt interesów i relacje
z przemysłem” zorganizowane przez Naczelną Izbę
Lekarską wykazało, że aby zapobiec stronniczości decyzji klinicznych w sytuacji konfliktu interesów 79%
respondentów zgadza się lub raczej zgadza z wymaganiem „Deklaracji konfliktu interesów” w publikacjach naukowych. 67% badanych uważa, iż deklaracja
konfliktu interesów jest potrzebna lub raczej potrzebna
w działalności edukacyjnej i kształceniu lekarzy (12).
Odpowiednio przeprowadzony i udokumentowany
proces zgodny z protokołem opracowywania wytycznych jest czynnikiem kluczowym dla uznania dostęp-
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good quality. Numerous studies and reviews in which
the quality of existing clinical practice guidelines
was assessed reported that many of them are not in
accordance with established methodological standards.
Analysis of 432 clinical practice guidelines published
between 1988-1998 showed that the vast majority
of them had not met the basic requirements such as
the inclusion of information about stakeholders who
participated in the guidelines development (67%),
about methods of study search (88%) and about strength
of recommendations (82%) (13). Similar conclusions
were reached by Shaneyfelt et al., who assessed 279
guidelines. The authors highlighted that guidelines
can be improved in all stages of their development
process, in particular, the synthesis, evaluation and
identification of evidence (14).
The analysis of current clinical practice guidelines
showed that there is a need to develop uniform,
international, transparent tools for both guidelines
development and quality assessment (15).
AGREE INSTRUMENT
AGREE Instrument is a tool developed by
international group of clinicans, specialists, researchers
and other healthcare stakeholders which allows
for reproducible, systematic critical evaluation of
guidelines according to specific criteria. This instrument
can be used to assess the quality of guidelines from each
field of medicine and by all stakeholder groups such
as physicians, decision makers, researchers, health
managers. The first version of AGREE instrument was
developed in 2003 by AGREE Collaboration and was
translated into many languages.
The current tool (AGREE II) was developed in 2010
(the last update in 2013) and consists of 23 key items
organized within 6 domains followed by 2 global rating
items (“Overall Assessment”). Each domain captures
a unique dimension of guideline quality. (Table 1).
Domain I “Scope and purpose” includes 3 items about
the extent to which the guidelines describe in detail
the objectives, the clinical problem, and the target
population to which the guidelines apply. Domain II
“Stakeholders Involvement” answers questions about
whether representatives of all relevant professional
groups were involved in the guidelines development
process, whether the preferences and views of patients
were sought and whether the target audience / users
were clearly defined.
Domain III „Rigour of Development” includes
questions about the process of collecting and analyzing
the evidence, whether this process has been carried
out systematically, according to predefined criteria,
whether health benefits and potential risks and side
effects have been included in analysis and whether
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nych wytycznych za wiarygodne narzędzie przydatne
w leczeniu pacjentów. Wytyczne wspomagają decyzje
kliniczne lekarzy i pacjentów, dlatego wszystkie etapy opracowywania zaleceń powinny być opisywane
w bazowym dokumencie wytycznych dla zapewnienia
przejrzystości, wiarygodności i bezpieczeństwa zarówno dla autorów wytycznych jak i ich użytkowników.
OCENA JAKOŚCI WYTYCZNYCH
Jednym z kluczowych elementów opracowania
wytycznych dobrej jakości jest zbiór określonych,
rygorystycznych zasad procesu tworzenia takiego dokumentu. Jak wskazują liczne badania i przeglądy istniejących wytycznych, wiele z nich nie jest zgodnych
z ustalonymi standardami metodologicznymi. Analiza
431 wytycznych opublikowanych w latach 1988-1998
wykazała, że zdecydowana większość, nie spełniała
podstawowych wymogów dotyczących uwzględnienia
informacji czy i jakie grupy zainteresowane wytycznymi brały udział w ich tworzeniu (67%), informacji
o przeprowadzonym wyszukiwaniu badań (88%), oceny siły rekomendacji (82%) (13). Zbliżone wnioski
przedstawia również publikacja Shaneyfelt i in., dotycząca analizy 279 wytycznych. Autorzy podkreślają,
że poprawa jakości wytycznych dotyczy wszystkich
obszarów procesu ich opracowywania, w tym przede
wszystkim syntezy, oceny i identyfikacji dowodów naukowych (14).
Analizy istniejących wytycznych klinicznych
wskazały na potrzebę opracowania jednolitych, międzynarodowych, przejrzystych narzędzi zarówno do
ich opracowywania jak i oceny ich jakości (15).
INSTRUMENT AGREE
AGREE to narzędzie opracowane przez międzynarodową grupę lekarzy, specjalistów, badaczy oraz innych pracowników ochrony zdrowia, które pozwala na
powtarzalną, usystematyzowaną krytyczną ocenę wytycznych według określonych kryteriów. Instrument
ten może być wykorzystany do oceny zaleceń z każdej dziedziny medycyny, oraz przez różne grupy zainteresowanych tj. lekarzy, decydentów, naukowców,
managerów ochrony zdrowia. Pierwszy instrument
opracowano w 2003 r. przez AGREE Collaboration
i przetłumaczono go na wiele języków. Obecnie stosowana jest wersja z 2010 r. (aktualizacja w 2013 r.)
tzw. AGREE II, która obejmuje 23 pytania sklasyfikowane w 6 domenach oraz dwa dodatkowe pytania ogólne („Ocena ogólna”). Każda z domen dotyczy określonego aspektu ocenianych wytycznych (Table 1).
Domena I „Zakres i cel” (Scope and purpose) obejmuje 3 pytania dotyczące stopnia, w jakim wytyczne
opisują szczegółowo cele, problem kliniczny oraz po651
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the update procedure is described. Domain IV
“Clarity of Presentation” focuses on the formulation
of recommendations, a clear presentation of clinical
management options, and on the structure and format
of the text.

pulację docelową, której wytyczne dotyczą. Domena
II „Udział użytkowników” (Stakeholders involvement)
odpowiada na pytania, czy w procesie tworzenia wytycznych uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zainteresowanych grup zawodowych, czy uwzględniono
preferencje i perspektywę pacjentów oraz czy jasno
zdefiniowano odbiorców/użytkowników wytycznych.

Table I Criteria for assessing the quality of clinical practice guidelines – AGREE II Instrument
Tabela I Kryteria oceny jakości wytycznych praktyki klinicznej – Instrument AGREE II
Domain
Questions
1. Scope and purpose

The overall objective(s) of the guideline is (are) specifically described.
The health question(s) covered by the guideline is (are) specifically described.
The population to whom the guideline is meant to apply is specifically described.

2. Stakeholder involvement

The guideline development group includes individuals from all relevant professional groups.
The views and preferences of the target population have been sought.
The target users of the guideline are clearly defined.

3. Rigour of development

Systematic methods were used to search for evidence.
The criteria for selecting the evidence are clearly described.
The strengths and limitations of the body of evidence are clearly described.
The methods for formulating the recommendations are clearly described.
The health benefits, side effects, and risks have been considered in formulating the
recommendations.
There is an explicit link between the recommendations and the supporting evidence.
The guideline has been externally reviewed by experts prior to its publication.
A procedure for updating the guideline is provided.

4. Clarity of presentation

The recommendations are specific and unambiguous.
The different options for management of the condition or health issue are clearly presented.
Key recommendations are easily identifiable.

5. Applicability

The guideline describes facilitators and barriers to its application.
The guideline provides advice and/or tools on how the recommendations can be put into
practice.
The potential resource implications of applying the recommendations have been considered.
The guideline presents monitoring and/or auditing criteria.

6. Editorial independence

The views of the funding body have not influenced the content of the guideline.
Competing interests of guideline development group members have been recorded and
addressed.

Source: Brouwers M, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, Fervers B, Graham ID, Grimshaw J, Hanna
S, Littlejohns P, Makarski J, Zitzelsberger L for the AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: Advancing guideline
development, reporting and evaluation in healthcare. Can Med Assoc J. 2010. Available online July 5, 2010. doi:10.1503/
cmaj.090449

Domain V „Applicability” addresses the potential
barriers and facilitators, economic aspects and organizational implications of guidelines implementation.
Last Domain VI „Editorial Independence” assesses the
independence from financial relationships and transparency (whether co-authors of guideline have declared all potential conflicts of interest).
Items are rated on a 7-point scale (1 – strongly
disagree to 7 – strongly agree). The lowest rate is
given when there is no information that is relevant
to this item or if the concept is very poorly reported,
whereas the highest rate should be given when the
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W Domenie III „Rzetelność metodologiczna” (Rigour of Development) pytania odnoszą się do procesu
zbierania i analizy danych naukowych, na podstawie
których zostały opracowane wytyczne, czy przeprowadzono go w sposób systematyczny, według uprzednio
zdefiniowanych kryteriów, czy uwzględniono korzyści zdrowotne i potencjalne ryzyko i skutki uboczne
oraz czy opisano procedurę aktualizacji. Domena IV
„Przejrzystość przedstawienia informacji” (Clarity of
Presentation) koncentruje się na aspekcie jednoznacznego formułowania zaleceń, jasnym przedstawieniu
sposobów postępowania, a także na strukturze i forma-
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information provided is complete and accurate. The
results for each domain and the overall score are
calculated according to a defined algorithm. The
score for each domain is calculated by summing up
all the scores of the individual items from this domain
received from all appraisers (those who have assessed
the quality of the guidelines) and then estimating the
total result as a percentage of the maximum possible
result for the domain (0%–100%). A section at the end
of the instrument includes the overall assessment of
the quality of the guidelines, taking into account all
criteria considered in the assessment process. The user
is also asked whether the use of these guidelines can be
recommended or not.
It should be emphasized that the AGREE
consortium does not specify a universal number
threshold, according to which the guidelines can be
classified as of low or high quality. This assessment
should be determined by the appraiser, who should
consider the context of the assessment.
AGREE INSTRUMENT AND POLISH
GUIDELINES
We used AGREE II Instrument to assess Polish
clinical practice guidelines published in 2015 (15
documents). The guidelines focused on different fields
of medicine (16). The quality of Domain VI - Editorial
Independence was rated as the lowest of all domains.
In majority of the guidelines the information about
financial relationships and the potential conflict of
interest of individuals involved in the recommendations
development was not provided. Another weak point
of the guidelines was the methodological credibility.
There was usually no information about methodology,
methods of evidence search (both primary and
secondary studies), the quality of the identified data
and methods of the analysis and synthesis. The other
weaknesses of Polish guidlines were: low involvement
of stakeholders and patient representatives in the
development process, as well as the lack of detailed
information on the guidelines implementation,
organizational and financial aspects, and additional
tools to facilitate the use of the recommendations.
This analysis indicates that the methodological
quality of the 15 Polish guidelines from 2015 is at most
moderate and varies widely between the guidelines
and between the items within each document.
Clinical practice guidelines should be based on the
best available, up-to-date clinical evidence of good
quality. Therefore all these elements should be clearly
described in the guidelines. The results of this analysis
are consistent with the systematic review by AlonsoCoello P. et al. about the quality of clinical practice
guidelines published between 1980 and 2007.
GRADE METHODOLOGY

Opracowywanie wytycznych klinicznych w Polsce

cie tekstu. Domena V „Użyteczność” (Applicability)
odnosi się do prawdopodobnych barier oraz ułatwień
w realizacji wytycznych, aspektów ekonomicznych,
zmian organizacyjnych związanych z przestrzeganiem
zaleceń. Ostatnia Domena VI „Niezależność redakcyjna” (Editorial Independence) ocenia, w jakim stopniu
zalecenia są niezależne od powiązań finansowych oraz
czy osoby uczestniczące w procesie tworzenia wytycznych zadeklarowały wszystkie potencjalne konflikty
interesów. Każde pytanie zawiera 7-stopniową skalę
odpowiedzi, od 1 – zdecydowanie nie zgadzam się, do
7 – zdecydowanie zgadzam się. Najniższa ocena przyznawana jest w sytuacji, gdy w wytycznych nie ma zawartych informacji lub są one bardzo ogólne lub nieprecyzyjne, natomiast najwyższa ocena powinna zostać przyznana, gdy przedstawione informacje są pełne
i precyzyjne. Wyniki dla każdej domeny oraz łączny
wynik obliczany jest według zdefiniowanego algorytmu. Wynik dla każdej domeny oblicza się poprzez
zsumowanie ocen wszystkich osób, które dokonywały
oceny jakości wytycznych, a następnie oszacowanie
łącznego wyniku jako procentu maksymalnego możliwego wyniku dla danej domeny (0%–100%). Dwa
ostatnie pytania, poza Domenami dotyczą ogólnej oceny jakości wytycznych, po uwzględnieniu wszystkich
ocenianych uprzednio aspektów oraz tego, czy dane
wytyczne można zarekomendować jako warte stosowania czy nie.
Należy podkreślić, że konsorcjum AGREE nie
określa uniwersalnego progu liczbowego, według którego wytyczne można zakwalifikować do kategorii
niskiej lub wysokiej jakości. Ocena ta powinna być
określona przez badacza/oceniającego, który powinien
wziąć pod uwagę kontekst oceny.
AGREE A POLSKIE WYTYCZNE
Używając Instrumentu AGREE II oceniono polskie
wytyczne opublikowane w 2015 roku (15 dokumentów). Dotyczyły one różnych dziedzin medycyny (16).
Najniższa ocena dotyczyła Domeny VI – niezależność
redakcyjna. W większości wytycznych nie przedstawiono informacji o powiązaniach finansowych oraz
potencjalnym konflikcie interesów osób uczestniczących w procesie opracowywania zaleceń klinicznych.
Kolejnym słabym punktem ocenianych wytycznych
była rzetelność metodologiczna – często brakowało
informacji o metodologii opracowania wytycznych,
poszukiwaniu danych naukowych, w tym badań pierwotnych i wtórnych, na podstawie których powinny
być formułowane zalecenia, ocenie jakości zidentyfikowanych danych i sposobie ich analizy oraz syntezy.
Elementami, na który również zwrócono uwagę było
niewielkie zaangażowanie interesariuszy w opracowywaniu wytycznych oraz bardzo rzadkie włączanie
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GRADE Working Group was established in 2000
with the aim to develop unified approach to clinical
practice guidelines elaboration (17). The approach
developed by the GRADE Working Group is currently
used by over 100 organizations producing practice
guidelines in 19 countries (18).
According to GRADE methodology the first step in
the process of producing practice guidelines is defining
their scope (i.e. prophylaxis and treatment of venous
thromboembolism), rating the importance of specific
topics and priorities among them. At this step the team
is set up, with as diverse expertise as possible, and the
rules of cooperation within the panel (especially in
case of contradictory opinions and conflicts of interest)
are established (19,20).
The next step in guidelines development process
is formulating of clinical questions (with specified
population, intervention and outcomes), for which
recommendations with provide answers to. In case of
outcomes it is necessary to define which are critical
(e.g. survival), which are important but not critical,
and which are less important for decision making
whether to recommend or not recommend the assessed
intervention (19,21).
The next step after formulating of clinical questions
and assessing the importance of outcomes is collecting
of available evidence – identification of existing up-todate and reliable systematic reviews or preparing new
systematic reviews (to learn more about methodology
of systematic reviews development –see Pol Arch Med.
Wewn. 2015; 125 (Special Issue): 16-25) (22,23).
Then the quality of evidence collected in previous
step is rated. The panel’s confidence that an estimate
of an effect is correct is defined (Table 2). Designs of
studies included in systematic review are taken into
account in rating the quality of collected evidence (the
quality of evidence from randomized controlled trials
is initially rated as high, while from observational
studies – as low). This initial grade can be decreased
if: there is a risk of bias due to methodological
flaws in the studies; the results of the studies are
not consistent; there is uncertainty associated with
applicability of evidence to the clinical situation of the
recommendation; estimation of observed effects is not
precise and publication bias is suspected (24).
The quality of evidence from properly conducted
observational studies can be rated as higher than
low, if strong relationship between intervention and
outcome is observed, dose-response gradient is present
and if all possible confounders would have caused
smaller beneficial effect or if no significant difference
is observed and all possible confounders would have
increased the harm effect (19,23). All collected data
(on quality of evidence and magnitude of relative and
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w prace przedstawicieli grup pacjentów, a także brak
szczegółowych informacji o sposobie wdrażania wytycznych, aspektach organizacyjnych i finansowych
oraz dodatkowych narzędziach ułatwiających stosowanie zaleceń.
Niniejsza analiza wskazuje, że jakość metodologiczna 15 polskich wytycznych z 2015 r. jest co
najwyżej umiarkowana i znacznie zróżnicowana zarówno pomiędzy poszczególnymi wytycznymi, jak
i wewnątrz każdego dokumentu. Wytyczne praktyki
klinicznej powinny opierać się na najlepszych, rzetelnych, aktualnych danych naukowych dobrej jakości
i dlatego elementy te powinny zostać jasno opisane
w wytycznych. Wyniki powyższej analizy są spójne
z przeglądem systematycznym Alonso-Coello P i in.,
dotyczącym jakości wytycznych praktyki klinicznej
opublikowanych w okresie od 1980 do 2007 roku.
METODOLOGIA GRADE
Grupa Robocza GRADE powstała w 2000 roku,
aby opracować jednolity schemat opracowywania wytycznych postępowania (17). Zaproponowany przez
Grupę GRADE system jest obecnie stosowany przez
ponad 100 organizacji tworzących wytyczne w 19 krajach (18).
Według metodologii GRADE pierwszym etapem
procesu tworzenia wytycznych jest ustalenie ich zakresu (np. profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej), określenie ważności poszczególnych tematów i wśród nich priorytetów. Ponadto na
tym etapie określa się skład zespołu opracowującego
wytyczne, najlepiej jak najbardziej zróżnicowanego
i zasady współpracy w ramach tego zespołu (szczególnie dotyczy to postępowania w przypadku sprzecznych opinii i konfliktu interesów) (19,20).
Kolejnym etapem tworzenia wytycznych jest sformułowanie pytań klinicznych (ze szczegółowo określoną populacją, interwencją i punktami końcowymi),
na które będą odpowiadały zalecenia wytycznych.
W przypadku punktów końcowych konieczne jest
określenie, które z nich są krytyczne (np. przeżycie),
które ważne, ale nie krytyczne, a które mniej ważne
dla podjęcia decyzji o zalecaniu lub niezalecaniu ocenianej interwencji (19,21).
Po ustaleniu pytań klinicznych i wagi punktów
końcowych kolejnym elementem opracowywania
wytycznych jest zebranie dostępnych danych – zidentyfikowanie istniejących aktualnych i wiarygodnych
przeglądów systematycznych albo przygotowanie nowych (więcej na temat metodologii przygotowywania
przeglądu systematycznego – p. Pol Arch Med Wewn.
2015; 125 (Special Issue): 16-25) (22,23).
Zebrane dane poddaje się ocenie jakości – czyli
określa się stopień pewności, że oszacowanie pocho-
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absolute effects of the intervention) can be summarized
in a table with evidence profile (detailed description –
see Pol Arch Med Wewn. 2015; 125 (Special Issue):
26-41). On the basis of the evidence collected in
a way summarized above the recommendations are
formulated and their strength is assigned (25).
To grade the strength of recommendation it is
required to assess the balance of beneficial and harmful
effects of compared interventions. Health outcomes,
values and preferences, resources and costs are taken
into account. Recommendations can be strong (should
be used in vast majority of patients to whom they apply)
or weak, when the authors of the recommendations are
not certain about the trade-off between benefits and
harms (25).

dzące z zebranych danych jest prawdziwe (Table 2).
W ocenie jakości zebranych danych bierze się pod
uwagę rodzaj badań włączonych do przeglądu (dane
z badań z randomizacją ocenia się wyjściowo jako wysokiej jakości, a dane z badań obserwacyjnych jako
niskiej jakości). Ta wyjściowa ocena może zostać obniżona, jeśli: występuje ryzyko błędu systematycznego związane z niedociągnięciami metodologicznymi
badań; jeśli wyniki badań nie są zgodne; gdy nie ma
pewności, że wyniki zebranych badań można odnieść
do sytuacji, której dotyczy zalecenie; jeśli oszacowanie obserwowanych efektów jest nieprecyzyjne i jeśli
podejrzewa się istnienie błędu systematycznego związanego z wybiórczym publikowaniem badań (24).

Table II Assessment of evidence quality by GRADE Reprint from Leśniak et. al.
Tabela II Ocena jakości danych według GRADE
Baseline quality (main criterion– study
Factors which can lead to downgrading or
design)
upgrading the quality of evidence
High (randomized controlled trials)
risk of bias1
inconsistency1
indirectness1
imprecision1
publication bias2
Low (observational studies)

large effect3
dose response4
All plausible confounders would have had
opposite effect5

Final quality
high
moderate
low
very low

If the effect of this factor is serious, decrease the grade of quality by 1 level, if very serious (very large) decrease the grade by 2 levels
If the risk of this bias is serious, decrease the grade by 1 level, if very serious (very large) decrease the grade by 2 levels
3
If evidence of association is strong, increase grade by 1 level, if very large increase grade by 2 levels
4
increase grade by 1 level
5
all possible confounders would have reduced the size of the estimated beneficial effect or if no significant difference is observed and all
possible confounders would have increased the harmful effect, if is raise quality by 1 level
1
2

Reprint: Leśniak W, Bała MM, Jaeschke R, et.al. Od danych naukowych do praktycznych zaleceń – tworzenie
wytycznych według metodologii GRADE Pol Arch Med Wewn 2015; 125 Special Issue 26-41

ADAPTE – INSTRUMENT FOR GUIDELINES
ADAPTATION
The ADAPTE Working Group was initiated during
a joint project of the French National Federation
of Centers for Cancer (FNCLCC) and the Quebec
Department of Cancer Control (Direction de la
lutte contre le cancer). The original purpose of the
project was to examine how the FNCLCC guidelines
(standards, treatment options, recommendations)
could be implemented in the French province of
Quebec (10). Clinical practice guidelines development
process based on systematic analysis and evaluation of
available evidence is costly and time consuming, so
one of the solutions is to adapt guidelines developed
and used in other countries. Additionally, this solution

Dane z poprawnie przeprowadzonych badań obserwacyjnych można ocenić jako dane wyższej jakości niż
wyjściowa niska, jeśli obserwuje się silny związek między interwencją a punktem końcowym i zależność efektu
od dawki oraz w sytuacji, gdy wszystkie możliwe czynniki zakłócające spowodowałyby mniejszy efekt korzystny
lub gdy nie obserwuje się istotnej różnicy, a wszystkie
możliwe czynniki zakłócające wskazywałyby na efekt
niekorzystny (19,23). Wszystkie zebrane informacje
(dotyczące zarówno jakości danych, jak i wielkości bezwzględnego i względnego efektu danej interwencji) można podsumować w postaci tabeli z tzw. profilem danych
(Dokładny opis – p. Pol Arch Med Wewn. 2015; 125
(Special Issue): 26-41). Na podstawie tak zebranych informacji formułuje się zalecenia i określa się ich siłę (25).
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allows to avoid duplication of effort in developing the
same clinical practice guidelines. One of the tools used
in the adaptation of existing guidelines is the ADAPTE
instrument (10).
The ADAPTE association is based on international
cooperation of researchers, guidance makers and
guidance practitioners who aim to promote adaptation
of high quality guidelines tailored to local circumstances
and to increase the sense of responsibility for local
guidelines adaptation process. The whole process
means implementation of guidelines which have been
developed in the setting where there is a different
cultural and organizational system (25).
The adaptation process consists of three main
phases: set-up, adaptation and finalization. Each phase
is divided into modules (Table 3). The scheme
facilitates the planning and implementation of all
stages of adaptation process. During the first set-up
phase an interdisciplinary group who will evaluate
existing guidelines and provide their adaptation is set
up. During the second (adaptation) phase at first the
scope is defined and clinical questions are identified.
Table III ADAPTE process
Tabela III Struktura narzędzia ADAPTE
Phase
Tasks
Preparation
Prepare for adapte framework
Define health questions
Search and screen quidelines
Assess quidelines
Adaptation
Decide and select
Draft guideline report
Finalisation
External review
Source: The ADAPTE Collaboration (2009). The ADAPTE
Process: Resource Toolkit for Guideline Adaptation.
Version 2.0. Available from: http://www.g-i-n.net.

The selection of a clinical subject can be determined
by various criteria including the prevalence and
severity of the disease in the population, the differences
in treatment options and the associated costs, and the
availability of guidelines based on scientific evidence.
The next steps in the adaptation phase include the
identification of existing guidelines on the chosen
topic, the selection of the tool for the the validity
assessment of identified guidelines and the choice of
the guidelines which will be adapted by the panel of
specialists. The gold standard of clinical guideline
quality assessment is AGREE Instrument, which is
described above. During the adaptation phase the first
version of the adapted guidelines is also prepared. This
draft version of guidelines is sent to the stakeholders
for consultation in the last final phase (Finalization
Phase).
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Określenie siły zalecenia wymaga oceny bilansu
skutków korzystnych i niekorzystnych wynikających
z zastosowania porównywanych sposobów postępowania. Wśród tych skutków bierze się po uwagę zarówno
skutki zdrowotne, jak i wartości i preferencje, zasoby
i koszty. Zalecenia mogą być silne (należy stosować
u zdecydowanej większości pacjentów do których się odnoszą) lub słabe, gdy autorzy zaleceń nie mają pewności
co do bilansu korzystnych i niekorzystnych skutków (25).
ADAPTE – NARZĘDZIE DO ADAPTACJI
WYTYCZNYCH
Opracowanie wytycznych klinicznych na podstawie
systematycznej analizy i oceny dostępnych danych naukowych jest kosztowne i czasochłonne, dlatego też jednym
z rozwiązań jest adaptacja wytycznych opracowanych i obowiązujących w innych krajach. Takie rozwiązanie pozwala
również uniknąć powielania wysiłków w tworzeniu wytycznych dotyczących takich samych problemów klinicznych.
Jednym z narzędzi stosowanym w procesie adaptacji istniejących wytycznych jest instrument ADAPTE (10).
Grupa Robocza ADAPTE została zainicjowana
podczas wspólnego projektu Francuskiej Narodowej
Federacji Kompleksowego Centrum Nowotworów
(Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre
le Cancer, FNCLCC) z Departamentem Nadzoru nad
Nowotworami w Quebec (Direction de la lutte contre
le cancer). Pierwotnym celem projektu było zbadanie,
w jaki sposób wytyczne FNCLCC (standardy, opcje
leczenia, rekomendacje) mogłyby zostać wdrożone we
francuskiej prowincji Quebec (10).
Stowarzyszenie ADAPTE opiera się na międzynarodowej współpracy badaczy, twórców wytycznych
oraz osób wdrażających wytyczne, którego celem jest
promowanie dostosowanych do lokalnych warunków
wytycznych o wysokiej jakości, a także zwiększanie
poczucia odpowiedzialności za ich lokalną adaptację.
Cały proces polega na implementacji wytycznych, które
powstały w kraju lub obszarze o innym systemie kulturowym i organizacyjnym (25).
Proces adaptacji składa się z trzech głównych faz:
przygotowawczej, adaptacji, finalizacji; a każda z nich podzielona jest na moduły (Table III). Taki schemat ułatwia
zaplanowanie i realizację całego procesu adaptacji. Pierwsza faza – przygotowawcza – to wybór i ustalenie obszaru
klinicznego, którego ma dotyczyć adaptacja wytycznych
oraz powołanie interdyscyplinarnej grupy oceniającej istniejące wytyczne i przeprowadzającej ich adaptację. Wyboru tematu klinicznego można dokonać na postawie różnych kryteriów m.in. częstości występowania danej choroby w populacji oraz jej ciężkości, występowania różnic
w opcjach leczenia i związanych z nimi kosztów, oraz istnienia wytycznych opartych na danych naukowych. Faza
adaptacji obejmuje identyfikację istniejących wytycznych
dotyczących wybranego wcześniej tematu, wybór narzę-
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The final version of the guidelines and process
of updating are developed after consensus and
consideration of any comments or suggestions from
stakeholders. The ADAPTE Instrument includes
clear advice how to adapt guidelines and also a set of
useful tools such as the Sample Declaration of Conflict
of Interest, the Table for Summarizing Guideline
Characteristics, the Table for Summarizing Guideline
Content, the AGREE Instrument, the Sample Currency
Survey of Guidelines Developers and the Sample
Recommendation Matrix (10). This instrument can be
modified and customized to the adaptation needs of
adaptive guidance teams.
The application of ADAPTE tool for adaptation
of guidelines to local circumstances is an alternative
to developing of national guidelines de novos. This
validated process encourages many stakeholders
(physicians, other healthcare practitioners, patient
representatives, methodologists and decision makers)
to cooperate. The involvement of all stakeholders is
crucial. Additionally, thanks to adaptation process
recommendations based on good quality evidence are
promoted. It is also important that all stages of the
guidelines adaptation process are transparent.
CONCLUSIONS
The main goal of clinical practice guidelines is to
optimize patient care and improve the quality of health
care. The clinical practice guidelines of good quality
are based on international methodological standards.
Firstly, they are based on systematic reviews of the best
available evidence and take into account the assessment
of the benefits and harm of alternative diagnostic or
therapeutic options. Secondly, they are the product
of the cooperation of specialists, methodologists and
patient groups.
Rules and methods of guidelines development
process are different in many countries. The
common characteristics are: interdisciplinary teams
involved in the development and adaptation of
guidelines, and the fact that the evidence is a basis
for the recommendations. In order to facilitate
this process, the recommended and worldwide
recognized tools are used – GRADE for guidelines
development, ADAPTE for guidelines adaptation and
–AGREE for the critical appraisal of their quality.
The analysis prepared by Supreme Medical Council
shows that the development of clinical practice
guidelines in Poland is dispersed and uncoordinated
and that the tools described in this article are not
widely used. A preliminary assessment of the
Polish guidelines which were updated in 2015
shows their unsatisfactory quality and the lack
of systematic use of evidence to develop them.
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dzia oceny zidentyfikowanych wytycznych, podjęcie przez
zespół decyzji o wykorzystaniu konkretnych wytycznych
do adaptacji. Należy na tym etapie wspomnieć, że za złoty standard oceny jakości wytycznych uznaje się narzędzie AGREE, które zostało opisane powyżej. W czasie tej
fazy powstaje również pierwsza wersja adaptacji wytycznych, którą następnie w trzeciej, ostatniej fazie – finalizacji – przesyła się do interesariuszy w celu konsultacji. Po
uwzględnieniu ewentualnych uwag, sugestii od zainteresowanych stron następuje opracowanie ostatecznej wersji
wytycznych, a także określenie procesu ich aktualizacji.
Instrument ADAPTE oprócz jasnych wskazówek opisujących precyzyjnie proces adaptacji wytycznych zawiera
również zestaw użytecznych narzędzi, takich jak wzór deklaracji konfliktu interesów, wzór tabeli podsumowującej
charakterystykę wytycznych, wzór tabeli podsumowującej
treść wytycznych, narzędzie AGREE, przykładowa ankieta oceny aktualności wytycznych i przykładowa macierz
rekomendacji (10). Instrument ten można modyfikować
i dostosowywać do potrzeb procesu adaptacji przez zespoły zajmujące się adaptacją wytycznych.
Proces adaptacji wytycznych w oparciu o narzędzie ADAPTE jest alternatywą do opracowywania
wytycznych krajowych de novo przy uwzględnieniu
lokalnych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych, co więcej zachęca do współpracy wiele środowisk zainteresowanych wytycznymi (lekarzy, przedstawicieli pacjentów, metodologów, decydentów),
których zaangażowanie jest kluczowe w procesie adaptacji. Ponadto promuje postępowanie i rekomendacje
oparte na danych naukowych, a także przejrzystość
całego procesu opracowywania wytycznych.
PODSUMOWANIE
Głównym celem wytycznych praktyki klinicznej jest
optymalizacja opieki nad pacjentem i poprawa jakości
opieki zdrowotnej. Dobrej jakości wytyczne praktyki klinicznej powstają w oparciu o międzynarodowe standardy
metodologiczne. Po pierwsze opierają się na przeglądach systematycznych dostępnych danych naukowych
i uwzględniają ocenę korzyści i negatywnych następstw
alternatywnych opcji diagnostyki lub leczenia, po drugie
są efektem współpracy specjalistów w danej dziedzinie,
metodologów i przedstawicieli grup pacjentów.
Sposób i modele opracowywania wytycznych są
zróżnicowane w wielu krajach, jednakże to, co je łączy,
to interdyscyplinarne zespoły biorące udział w tworzeniu
i adaptowaniu wytycznych oraz oparcie wytycznych na
evidence based medicine. W celu ułatwienia tego procesu
powstały zalecane i powszechnie uznane na całym świecie narzędzia do tworzenia wytycznych – GRADE, adaptacji wytycznych – ADAPTE oraz ich oceny – AGREE.
Z analizy Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że
opracowywanie zaleceń w Polsce jest rozproszone
i nieskoordynowane. Nie są również powszechnie sto657
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The process of creation and implementation of clinical
practice guidelines tailored to the the Polish healthcare
system is a challenge for physicians and health care
decision makers. However, with limited financial
resources, and with the need for optimal allocation
of resources and optimization of patient care in line
with world clinical standards, it is necessary to use
international validated tools for development of new
or adaptation of existing clinical practice guidelines.
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THE PAST AND PRESENT HISTORY OF CHOLERA EPIDEMICS. HUNDRED
YEARS OF OPERATION OF THE NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF CHOLERA
EPIDEMIE CHOLERY WCZORAJ I DZIŚ. 100-LECIE DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEGO
ZAKŁADU HIGIENY W ZWALCZANIU I OCHRONIE PRZED ZAWLECZENIEM
CHOLERY DO KRAJU
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ABSTRACT
BACKGROUND. Cholera is an infectious disease that in the epidemic form should not continue to appear now,
as is known from the experience of developed countries.
AIM.The aim of this work is to bring to memory the epidemics of cholera, that were introduced to the territory
of Poland, in the past and the role of National Institute of Hygiene (PZH) in the fight against them and to
demonstrate contemporary danger from cholera outbreaks that still exists in the world.
MATERIAL AND METHODS. The information from the historic publications were analyzed, the results
Polish research performed in National Institute of Hygiene in the second half of the XX century were collected
and demonstrated the most recent information from in the world science publications on the subject of cholera
and the conditions that were in the origin of the recent outbreaks of cholera mentioned.
RESULTS. The data available for the number of cholera victims in the epidemics of XIX century is concerning
the persons ill with characteristic clinical symptoms, but the data for XX century is concerning only patients that
were infected with by the strain Vibrio cholerae O1 classic type, the bacteria that were described by R. Koch,
but from the 70-years of XX century mostly the cases infected with Vibrio cholerae O1 type El-Tor, that was the
etiologic agent of the seventh cholera pandemic.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. The origin of the epidemic cholera is depending on several conditions
:appearance in water the infectious agent with the toxin producing character, ecological conditions of the surface
waters, and on living conditions of human society which might be infected from the source of infection in water.
The presence of the infectious agent in the natural waters should be always taken under special consideration car
any worsening of living condition of the human population like natural disaster or war, may still create the dangers
of the epidemic of infectious disease, as recently has happened with the outbreak of epidemic of cholera in Yemen.
Key words: cholera. epidemics and pandemic of cholera, Vibrio cholerae O1, epidemiological surveillance,
Vibrio cholerae non-O1, non-O139
STRESZCZENIE
WSTĘP. Z perspektywy krajów rozwiniętych odnosi się wrażenie, że cholera należy do tych chorób zakaźnych,
których epidemie nie powinny już występować.
CEL PRACY. Celem pracy jest przypomnienie epidemii cholery, które występowały na terenie Państwa Polskiego i roli jaką odegrał Państwowy Zakład Higieny w ich zwalczaniu oraz przedstawienie zagrożenia cholerą,
które nadal występuje w świecie.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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MATERIAŁ I METODY: Analizie poddano informacje zawarte w piśmiennictwie historycznym, wyniki własnych badań prowadzonych w drugiej połowie XX wieku oraz najnowsze doniesienia w piśmiennictwie światowym na temat cholery i jej uwarunkowań.
WYNIKI:. Dane dotyczące zachorowań w XIX wieku, w okresach epidemii, dotyczą zachorowań przedstawiających charakterystyczny obraz kliniczny, natomiast w XX wieku dotyczą wyłącznie zachorowań wywołanych
przez opisany przez R.Kocha czynnik bakteryjny Vibrio cholerae O1 typ klasyczny, od lat 70. przez V.cholerae
typ El-Tor, kiedy wystąpiła siódma pandemia cholery.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Pojawienie się epidemii cholery zależy od co najmniej kilku czynników:
od obecności czynnika bakteryjnego, posiadającego właściwości enterotoksynogenne, od warunków ekologicznych w wodach powierzchniowych, jak i od warunków, w jakich znalazło się społeczeństwo ludzkie narażone na zachorowania. Obecność czynnika zakaźnego w przyrodzie należy zawsze traktować poważnie, bo jest
ostrzeżeniem, że klęski żywiołowe i wojny, które stale zagrażają w różnym stopniu w różnych krajach, stwarzają
warunki dla powstania epidemii chorób zakaźnych, np. ostatnio obserwowanych epidemii cholery.
Słowa kluczowe: cholera, epidemie i pandemie cholery, Vibio cholerae O1, nadzór epidemiologiczny, przecinkowce cholery non O1, non O139
INTRODUCTION

WSTĘP

Cholera is one of the infectious intestinal diseases
that played the most important role in the history of
human society because of frequency of outbreaks and
the number of dead (1,2). The danger of new outbreaks
of cholera is still present: the 2 of July 2017 the World
Health Organization (WHO) announced that epidemic
cholera appeared in Yemen, the country on the Arabic
Peninsula were 24 million of the population, the
246 000 patients registered as cholera cases or cases
suspected for cholera and the 1500 death from cholera.
The outbreak started in the October 2016, and after
the reduction of the number of cases in the winter
f time, the epidemic reappeared in spring, and the
number of new ill and death cases are still growing
(3). The research work are still conducted in the
cholera endemic countries concerning the evolution
of epidemic infectious agent and the protection from
cholera by new vaccines (4).

Cholera, należy do tych zakaźnych chorób jelitowych, które ze względu na częstość występowania
i liczbę ofiar odegrały największą rolę w historii ludzkości (1,2). Zagrożenie epidemiami cholery jest nadal
aktualne: dnia 2 lipca 2017 r. Światowa Organizacja
Zdrowia podała komunikat, że w Jemenie, na Półwyspie Arabskim, ponownie wystąpiły epidemiczne zachorowania na cholerę. W tym 24-milionowym państwie zarejestrowano 246 000 zachorowań i podejrzeń
zachorowania na cholerę oraz 1500 zgonów z powodu
cholery. Epidemia wybuchła w październiku 2016 r.
i po zmniejszeniu się liczby zachorowań w okresie zimowym, aktualnie nastąpił jej nawrót, a liczba nowych
zachorowań i zgonów stale wzrasta (3). W krajach
endemicznych dla cholery nadal prowadzone są intensywne badania naukowe dotycząc czynnika epidemicznego i możliwości zapobiegania zachorowaniom
poprzez szczepienia uodporniające (4).

AIM

CEL PRACY

The aim of the work is to bring to public attention
the still existing danger of introduction of cholera to
Poland that now is growing, and to give the information
how the country should be prepared for protection
against epidemic depending on the how great the treat
may appear.

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na istniejące
stale, ale obecnie narastające ryzyko zawleczenia cholery na teren Polski i zależnie od stopnia zagrożenia,
przygotowanie przeciwdziałania wystąpieniu epidemii.

MATERIAL AND METHODS
The historical data from the publications concerning
cholera in Poland and over the world were analyzed, the
results of scientific publication, diagnostic instructions and
sanitary regulation were collected with special attention
to the National Institute of Hygiene, (PZH) activity in the
prevention and control of cholera in Poland.
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Analizowano dane historyczne z piśmiennictwa
dotyczącego występowania cholery w Polsce i w świecie, zebrano publikowane wyniki prowadzonych badań i zaleceń dotyczących rozpoznawania i zwalczania zachorowań na cholerę w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności Państwowego Zakładu
Higieny w tej dziedzinie.

Past and present history of cholerae epidemics

Epidemie cholery wczoraj i dziś

RESULTS

WYNIKI

The etiology of cholera. The bacteria, Vibrio
cholerae, is the etiological agent of the disease, is a
member of a natural water flora, susceptible for low
pH of gastric acid, but resistant to bile activity, that
make him able to achieve, to grow and to multiply in
the jejunum and even persist in the gall bladder for
years. The especially strong pathogenic activity is
connected with the presence of additional element in
bacterial cell, the plasmid responsible for production of
specific toxin active for metabolism: of the intestines:
reversion of water pump in the intestinal wall, when
instead of absorption the water, it is actively excreted
into the lumen of the jejunum and evacuated outside
of the body as fluid defecation. The results was the
desiccation of the whole human body. Robert Koch by
the end of XIX century, in 1883, discovered the role
of Vibrio cholerae as a specific infectious agent of
the disease. Short later in the year 1886, his follower,
polish microbiologist, Odon Bujwid described the
chemical, metabolic reaction of this bacteria detected
with HCL called ‘cholera roth”* the cholera red ) (11)
Such reaction he found as a characteristic character for
the Vibrio cholera that in broth culture produced indol
reduced nitrates as well. For a long time the reaction
was used by microbiologists to differentiate the
pathogenic Vibrio cholera from the similar by shape
bacteria present in water specimen collected from the
surface water, among them also from the Wisła river in
Warsaw (11).
Two biochemical variants of Vibrio cholerae
antigenic type O1 are known: the classical one – the
aetiologic agent of six pandemics and Vibrio cholerae
O1 type El-Tor, the infectious agent of the last one, the
seventh pandemic of cholera still active.
The Japanese microbiologists differentiated
V. cholerae O1 for the epidemiological purpose into
three antigenic types: Ogawa (the most frequently
found), Inaba (rather rarely encountered) and Hikojima
(the rarest type). In the years 50 – this of XX century
the specialist were convinced that epidemics of cholera
will not longer will endanger the human population.
But short later, the seventh pandemic of cholera
appeared. with a new infectious agent – V. cholerae
El Tor formerly known as non pathogenic type of
V. cholerae (12).
The first outbreak started in the years 1961-62 in
Malaya in the time of disturbances on the Celebes
island, Indians refugee brought infection to SouthEast Asia in 1963-69 to Japan, in the worst year 1970
epidemic cholera appeared in the 24 new countries: 6 in
Asia, 15 in Africa and 3 in Europe (12). It is considered
that the sevens pandemic is still active.

Czynnik etiologiczny cholery. Czynnik etiologiczny - przecinkowce cholery, należą do naturalnej
flory wodnej, są wrażliwe na pH soku żołądkowego,
posiadają oporność na działanie żółci, dlatego mają
możliwość zasiedlania pęcherzyka żółciowego. Szczególne właściwości patogenne mają przecinkowce, które uzyskały dodatkowe wyposażenie w postaci plazmidowego czynnika, odpowiedzialnego za produkcję
specyficznej enterotoksyny, której działanie polega na
odwróceniu kierunku przepływu wody w ścianie jelita
cienkiego tzw. „pompy wodnej” i zamiast wchłaniania, aktywne wydalanie wody z organizmu do światła
jelita. Rolę przecinkowca cholery w zachorowaniach
udowodnił pod koniec XIX wieku, w 1883 roku Robert Koch. Jego uczeń, znany polski mikrobiolog, Odo
Bujwid opisał reakcję chemiczną tzw. - odczyn wytwarzania czerwieni cholerycznej, (cholera-roth) polegający na wytwarzaniu indolu i redukcji azotynów, który
może być stosowany do różnicowania przecinkowca
cholery od podobnych bakterii bytujących w wodach
powierzchniowych m.in. w Wiśle (11).
Wśród szczepów V. cholerae wyróżniono dwie
odmiany biochemiczne V. cholerae O1 typ klasyczny–
czynnik etiologiczny sześciu pandemii i V. cholerae
typ El Tor czynnik siódmej ostatniej pandemii cholery. Dla celów epidemiologicznych, wśród szczepów,
O1 Japończycy rozróżnili trzy odmiany antygenowe
Ogawa, (najczęstszy), Inaba (rzadziej występujący)
i Hikojima (najrzadziej spotykany). W latach 50-tych
XX wieku, zbyt pochopnie uznano, że epidemie cholery już nie zagrażają w świecie. Wkrótce, pojawiła się
7 pandemia cholery, wywołana przez odmianę El-Tor
O1 przecinkowca cholery (12). Rozpoczęła się w latach 1961-62 w Malezji, w okresie zamieszek na wyspie Celebes, dotarła w latach 1963-1969 do krajów
Azji m.in. Japonii, w najgorszym 1970 roku objęła 24
nowe kraje: w tym 6 w Azji, 15 w Afryce i 3 w Europie
(13). Uważa się, że siódma pandemia jeszcze trwa do
dzisiaj.
Za odmianę chorobotwórczą przecinkowca cholery uznawano początkowo tylko typ antygenowy O1.
Badania prowadzone w Indiach przez Instytut Cholery w Kalkucie wykazały, że istnieje 139 różnych grup
antygenu somatycznego O, w tym typ O 139, opisano jako chorobotwórczy głównie w Indiach. Aktualnie, w celu śledzenia rozprzestrzeniania się pandemii
przyjmuje się, że rejestracji międzynarodowej powinny podlegać tylko zachorowania powodowane przez
szczepy grup O1 i O139. Wykazano, że również ten
wymieniany ostatnio typ antygenowy ma zdolność do
produkcji toksyny cholerycznej i powodował w Indiach epidemiczne zachorowania na cholerę (14).
		
663

Danuta Naruszewicz-Lesiuk, Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
On the beginning of microbiological diagnose, only
strains of V.cholerae with antigen O1 was considered as
the type pathogenic ones. . The research of the National
Institute of Cholera in Calcutta (India) discovered
that among V.cholerae strains there are 139 different
antigenic types of somatic antigen O and the strains
with antigen type O139 may be pathogenic especially
in India. Actually for epidemiological reasons, only the
cases infected with the strains of the O1 or O139 type
antigen are obligatorily registered for detecting the
cholera epidemics, with the international registration
of world outbreaks of cholera. It was shown that
V.cholerae O139 may be able to produce cholera toxin
and in India it appeared also as the infectious agent of
some cholera epidemics.(13,14)
Epidemiology of cholera. Cholera is an infectious
bacterial disease and contagious. The incubation period
is generally short from few of bacteria hours to few
days depending on the infectious dose ingested. The
characteristic symptom is a profuse, watery diarrhea
without cramps and fever (rather with hypothermia),
the result of toxic activity in jejunum. Sometimes more
or less abounding vomits may be present. Growing
symptoms of desiccation and loss of electrolytes may
shortly cause death of the patient. Cholera was well
known in the antiquity, was described by Hippocrates,
but the disease was endemic in India and in South-East
Asia. In Europe it appeared between 1817 to 1896
as five pandemic of cholera were noticed (5) and the
last the sixth one from 1899 to 1923. In East Europe,
Poland territory including, the cholera epidemics were
present several times between the years 1831-1923
The infections was introduced by Russian and Turkish
army in the periods of defeats and social disturbances.
The first epidemic of cholera achieved the countries
of the Balkans peninsula in the years 1817-23. The second
ones in 1830 achieved the Astrakhan, in December to
Podole, in January next year to the Bialystok and later
on to the near or distant territories as the war created the
favorable conditions for propagation and dissemination
of the infection.
EPIDEMICS AND CONTROL
OF CHOLERA IN POLAND
The first, the greatest epidemic reached Warsaw in
the years 1848-49, followed with nexts in the 1852, the
1866, the 1872 (5) and in 1893. Death cases that were
numerous especially in russian part of polish territory.
The number resulted in depopulation of the countryside
villages and small towns. The “choleric” cemeteries,
the crosses and small chapels, to-day often neglected,
still remain as the mute testimony of the tragic fate of
population, that died because of epidemic cholera.
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Epidemiologia cholery. Cholera jest chorobą zakaźną i zaraźliwą. Okres wylęgania cholery trwa od kilku godzin do kilku dni, zależnie od dawki zakażającej.
Podstawowy objaw choroby to obfita, wodnista biegunka, bez bolesnych skurczów i bez gorączki (raczej z hipotermią), tzw.”zimna biegunka” jako wynik działania
toksyny bakteryjnej w jelicie cienkim. Czasem towarzyszą jej mniej lub bardziej nasilone wymioty. Zagrażające życiu są narastające objawy odwodnienia i utraty
elektrolitów (np. t.zw. twarz Hipokratesa), które w krótkim czasie mogą doprowadzić do zgonu chorego.
Cholera znana była w starożytności, opisał ją
Hipokrates. Endemicznie występowała w Indiach
i w Azji Południowo-Wschodniej .W Europie pojawiła
się, kiedy to w okresie od 1817 r. do 1896 r. wystąpiło
pięć pandemii cholery (5), a szósta trwała od 1899 r.
do 1923 r. Epidemie cholery kilkakrotnie występujące w latach 1831-1923 w Europie Wschodniej, w tym
i w Polsce zawlekane były przez wojska rosyjskie i tureckie w okresach klęsk i niepokojów społecznych.
Zachorowania wywołane przez V. cholerae O1
występują endemicznie i epidemicznie głównie w krajach rozwijających się o klimacie zwrotnikowym i podzwrotnikowym – w Azji (Indie, Bangladesz), Afryce
i Ameryce Południowej, w których wydaliny ludzkie
niezabezpieczone mogą zakażać wody powierzchniowe, nie istnieje lub jest niewydolny system usuwania
odchodów ludzkich do działania zgodnie z aktualną wiedzą sanitarną Do krajów rozwiniętych cholera
może być zawleczona przez ludzi chorych lub nosicieli
zarazka, z żywnością, a nawet z wodą balastową statków pobieraną w krajach endemicznych i spuszczaną
do akwenów w okolicach nieendemicznej cholery.
EPIDEMIE CHOLERY W POLSCE
I ICH ZWALCZANIE
Pierwsza pandemia cholery dotarła na Bałkany
w latach 1817-23. Druga w 1830 r. dotarła do Astrachania, w grudniu na Podole, a w styczniu 1831 r.
do Białegostoku i szerzyła się dalej, czemu sprzyjały
działania wojenne.
Największa epidemia nawiedziła Warszawę w latach 1848-49, następne w latach 1852, w 1866, 1872
(5) oraz w 1893. Zgony z cholery były szczególnie
liczne w zaborze rosyjskim, powodowały wyludnienie
wielu wsi, miast i miasteczek. Świadczą o tym m.in.
cmentarze choleryczne, dziś najczęściej zaniedbane,
krzyże i kapliczki upamiętniające zmarłych w czasie
epidemii. Lęk z powodu znacznej liczby zachorowań
i dużej śmiertelności powodował mobilizację środków
społecznych do walki z cholerą, choć nieznana była
jeszcze jej przyczyna. Również w Polsce wydawano
szereg zarządzeń sanitarnych.
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A big number of cases and the great mortality
resulted with the fear of the disease and the mobilization
of social resources for the struggle with cholera
although the infectious cause of the disease was in that
time yet unknown Several sanitary acts were edited by
authorities at most of European countries as well as in
this at former polish territory and that of Russia too.
The last cholera epidemic were seen on the end of the
First World War, in the period of soviet invasion into new
born country-Poland. The cases were noticed in the army
(6 ,7), among the prisoners of war from different armies,
the soviet army included as well as among the persons
kept in the internment camp – as it was described in
details in Strzałkowo camp (8). After the time of war, on
the beginning of the independency of the country-Poland,
several sanitary posts for quarantine were organized
along the polish border line with Russia to protect the
polish territory especially from introduction of cholera
into the country On occasion of the National Institute
of Hygiene centennial jubilee it is worth to remind Dr
Feliks Przesmycki activity on the field of cholera.. He
was a physician microbiologist and in January 1921
he was delegated to the internment camp to control the
cholera epidemic. He started his work in the year 1919
at the quarantine post in Brest, later on in the camps in
Tuchola and in Wadowice up to the 1of July 1921 (9) .
Dr Feliks Przesmycki after the I-st World War became
the deputy director of the National Institute of Hygiene,
after the Second World War the director and on this post
he worked up to the years 60-tis of XX century.
There the migrants returning from deportations
to the territories deep in the region of Russia. The
emigrants were microbiologically examined for the
carrier state of the Vibrio cholerae. The history of
sanitary post in Baranowicze has been described in
publication. Several persons among the people working
at this post were infected, the physicians included , and
some of them died from cholera ( 10).
THE NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ACTIVITY IN CONTROL OF CHOLERA AND
PROTECTION OF POPULATION FROM THE
INTRODUCTION OF THE VII PANDEMIC TO
POLAND
On occasion of the 100-years jubilee of National
Institute of Hygiene (PZH) the activity of some
scientists connected with the protection of Poland
from the VII pandemic approaching to our borders
especially in the year 1970 and later on.
1. The reference microbiological laboratory
for V.cholerae was organized in Bacteriological
Department of the Institute (PZH).
Prof. Kazimierz Lachowicz organized the
laboratory and obtained the approval of WHO (World
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Ostatnie epidemiczne zachorowania na cholerę na
terenie Polski wystąpiły pod koniec pierwszej wojny
światowej i inwazji bolszewickiej do Polski, w wojsku
(6,7), wśród jeńców wojennych z różnych armii, m.in.
sowieckiej oraz osób internowanych – co dość szczegółowo opisano na przykładzie sytuacji w Strzałkowie
(8). Z okazji stulecia PZH, należy przypomnieć, że do
walki z cholerą w tym obozie oddelegowano w styczniu 1921 r. lekarza mikrobiologa, dr Feliksa Przesmyckiego, późniejszego dyrektora PZH. Dr F. Przesmycki, działał uprzednio w placówce kwarantannowej
w Brześciu w 1919 r., a później w obozach w Tucholi
i w Wadowicach aż do 1.VII.1921 r. (9).W tym okresie, dla zabezpieczenia przed zawleczeniem cholery do
Polski, zorganizowano graniczne stacje kwarantannowe. Ich zadaniem było m.in. mikrobiologiczne badanie
w kierunku nosicielstwa przecinkowca cholery ,powracających z głębi Rosji przesiedleńców. Wśród tych
stacji zapisała się w historii stacja w Baranowiczach.
Wśród personelu tej stacji kilka osób, w tym lekarzy,
uległo zakażeniu i zmarło na cholerę (10).
PRACE W PZH NAD ZABEZPIECZENIEM
PRZED ZAWLECZENIEM VII PANDEMII
CHOLERY DO KRAJU
Z okazji 100-lecia Państwowego Zakładu Higieny uważamy za stosowne uchronić od zapomnienia
wkład, jaki mieli jego pracownicy przy zabezpieczeniu Polski przed ponownym zawleczeniem cholery,
zwłaszcza w roku 1970, kiedy siódma pandemia cholery zbliżała się do naszych granic.
1. Pracownia referencyjna przecinkowca cholery w Państwowym Zakładzie Higieny
W PZH, w ramach Zakładu Bakteriologii zorganizowano Pracownię Referencyjną dla przecinkowca
cholery, zgłoszoną do WHO. Opracowano w Wydawnictwach Metodycznych PZH i wydano w 1972 r.
nowoczesną instrukcję dla pracowni mikrobiologicznych dotyczącą badań bakteriologicznych w kierunku
cholery ludzi chorych, ozdrowieńców, osób ze styczności z chorymi oraz ewentualnych nosicieli zarazka
(istnieje możliwość długoletniego nosicielstwo przecinkowca cholery w pęcherzyku żółciowym (nosicielką była m.in. Dolores choleryczna w Ameryce),
a również kontroli mikrobiologicznej wody i żywności
w kierunku obecności przecinkowca cholery. Na kursach praktyki laboratoryjnej zorganizowanych przez
Studium Sanitarno-Higieniczne PZH, zapoznano kierowników wszystkich pracowni schorzeń jelitowych
służb sanitarno-epidemiologicznych w Polsce, wówczas 150 osób, z metodyką badań bakteriologicznych
ukierunkowanych na przecinkowca cholery. Metodyka
była zaadoptowana do ówczesnych warunków krajo665
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Health Organization). The instructions for the detection
and diagnose of V.cholera according to modern
microbiological methods has been written in polish
and introduced to all sanitary stations bacteriological
laboratories as the instruction was published in 1972
by The Publication of National Institute of Hygiene.
The instruction described how to detect V. cholerae in
material from ill persons, convalescent, contacts, and
eventually V. cholerae carriers, as long term carrier
state is possible especially in gall-bladder (the well
known case of the servant-girl choleric Dolores in
USA). There were also instruction how to perform
microbiological examination of food and water for
detection of V. cholerae. The Sanitary Hygiene Postgraduate School in PZH contro and several courses
on actual knowledge about cholera epidemiology. The
methods were such as has been proposed by CDC in
Atlanta and WHO but adapted to modern methods
for microbiological examination for V.cholerae for all
the directors of intestinal infections microbiological
laboratory of epidemiological – sanitary service. The
were lectures and practical laboratory examination
of specimens In the whole country in that time it was
altogether 150 persons The proposed methods were
such as were instructions published by CDC in Atlanta
USA in cooperation with WHO but for condition that
were in that time in our country some changes should
be done.The Laboratory of microbiological Media
at the Institute elaborated our own recipe for the
bacteriological medium with the same characters as
TCBS that in the time imported in that time (15) . The
WHO guided the member countries belonging to the
organization to stop development of pandemic into new
countries. In National Institute of Hygiene ,Warsaw all
staff from sanitary – epidemiological institution from
the whole country were instructed about the principle
and methods how to stop the cholera pandemic.
Introduce seventh the pandemic of cholera in
the years 70tis of XX century awaked the rebirth
of the interest for cholera and the Vibrio its biology
and pathogenic activity in the whole world. Also our
reference laboratory for V.cholerae in Bacteriological
Department started the research works on that field
which resulted in two doctor thesis : Dr J.Noworyta
examined the reason for different susceptibility for the
Polymyxin B of the V.cholerae two variants the classic
type and El Tor type (16), Dr K.Pancer examined the
pathogenic – activity of V. cholerae non-O1 strains
found in the border river Bug in the period of epidemic
cholera in Ukrainian territory (17) The research was
done in the cooperation with sanitary epidemiological
staff in Zamość and head of sanitary protection office
of the EU east border (15,19).
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wych, nowo opracowaną metodyką wprowadzoną
przez CDC w Atlancie, we współpracy ze Światową
Organizacją Zdrowia. W ramach badań naukowych
opracowano w PZH metodykę produkcji nowoczesnego podłoża silnie wybiórczego i różnicującego kolonie
przecinkowca cholery, podobnego do podłoża TCBS
(15). Celem wspólnych działań w ramach WHO było
opanowanie rozszerzania się zachorowań na cholerę
do nowych krajów i na różne kontynenty. Na kursach
szkoleniowych organizowanych w PZH dla pracowników stacji sanitarno epidemiologicznych uwzględniano w programach zasady i metody działania przeciwepidemicznego zapobiegania szerzeniu się cholery.
Pojawienie się VII pandemii spowodowało w latach 70. XX wieku na całym świecie ponowne zainteresowanie przecinkowcem cholery, jego biologią
i chorobotwórczością dla człowieka. Pracownia Referencyjna w Zakładzie Bakteriologii PZH również
włączyła się w ten nurt podejmując badania naukowe,
które zaowocowały m.in. dwoma doktoratami Dr Jacek Noworyta zajmował się różną wrażliwością na polimyksynę przecinkowca cholery klasycznego i El- Tor
(16). Dr Katarzyna. Pancer badała chorobotwórczość
szczepów przecinkowca cholery non-O1 odłowionego
z rzeki Bug, granicznej z Ukrainą w okresie epidemii
cholery na Ukrainie (17), we współudziale pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu
i z innymi placówkami w kraju (18,19).
2. Aktualna współpraca międzynarodowa w zakresie wczesnego ostrzegania
Zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi (International Health Regulations, 2005) od
września 2007 r. działa w Polsce Krajowy Punkt Centralny d.s. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ) (20). Jest on usytuowany w Zakładzie Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie KPC ds. MPZ (IHR) (15). Jego zadaniem jest
pozyskiwanie na bieżąco i analizowanie oraz przekazywanie informacji na temat zdarzeń z Polski i zagranicy, które według tej oceny mogą stanowić zagrożenie zdrowia publicznego nawet o zasięgu globalnym.
Oczywiście zgodnie z MPZ 2005 docierają tu również
wszystkie informacje o nowych zachorowaniach, czyli
o nowych zagrożeniach cholerą.
NOWOCZESNE BADANIA PROWADZONE
NAD CHOLERĄ W ŚWIECIE
Intensywne badania prowadzone w różnych krajach przy współpracy m.in. USA wskazały na wirus
bakteryjny, czyli bakteriofag, który zakażając komórki
bakterii: przecinkowca cholery bytującego w wodzie
powoduje, że stają się one producentami ciepłochwiej-

Past and present history of cholerae epidemics

2. Contemporary international cooperation
for early detection and information for protection
against the danger of infectious agents
Actually according to the International Health
Regulation 2005, beginning from the September 2007
in Poland is acting our Central Point for International
Health Regulation (IHR) situated in the Epidemiological
Department of National Institute for Public Health- National
Institute of Hygiene, (20) the task of the Central Point is to
collect information from Poland and from elsewhere ,to
analyze them and inform about every thing that happened
and may be dangerous for the health of polish population
and even of global one. The Central Point of IHR receive
also every information concerning new cholera outbreaks
and connected with dangers.
THE REULTS OF CONTEMPORARTY
RESEARCH ON CHOLERA IN THE WORLD
The researchers working on the problem of cholera
i.e. in USA founded that bacterial virus, the bacteriofag
infecting the strain V. cholerae living in the water is
able to transfer the toxic character to the non toxic
V. cholerae strain. The strain starts to be able to produce
temperature labile toxin (CT)which in the human
intestines act on cell wall that they excrete water
outside the body in the form of affluent ,cold diarrhea.
Also the additional element pathogenic has
been found – the TCP (toxin-corregulated pili),
indispensable for colonization of human intestines by
V. cholerae O1.They were found only on the strains of
V. cholerae O1 producing toxin CT. The pili TCP are
the receptors for the bacteriophague CTX&, called also
the choleraphague, which is transferring the case of
virulence between the Vibrio bacterial cells. Recently
another bacteriofag ‘493’ was found as able to transfer
the caset of virulence using as receptors pili MSHA
(mannozo susceptible haemagglutination (20).
The natural resistance of Vibrio to the lysic activity
of bile even in high concentration is additional factor
facilitating the Vibrio to remain in the human intestines.
By the end of XX century the V. cholerae O1 classic
type remain only in infection on Indian Peninsula. In 199293 the cholera outbreaks in India and Bangladesh were
origin of V. cholerae El Tor non O1.These strains were
able to produce CT toxin, the other elements connected
with pathogenic activity but different lipopolisacharide
of the somatic antigen O and a capsule on the surface.
There were descried as V. cholerae O139. Such type of
V.cholerae is still present but only in outbreaks in SouthEast Asia. All the changes in V. cholerae are observed and
noticed by employee of the National Institute of Cholera
and Enteric Diseases in Calcutta (India) and International
Center for Diarrhea Diseases ICDDR Dhaka Bangladesh
working in cooperation with different laboratories in
USA. V. cholerae is present also in Mexican Bay but
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nej enterotoksyny cholerycznej (CT), która w organizmie człowieka. powoduje gwałtowne wydalanie
wody z organizmu człowieka t.zw. zimną biegunkę.
Dodatkowy element chorobotwórczości stanowią
fimbrie TCP (toxin-coregulated pili), które odgrywają
kluczową rolę w kolonizacji jelita cienkiego przez V.
cholerae 01. Wykryto je jedynie u szczepów grupy 01
wytwarzających toksynę CT. Fimbrie TCP są bowiem
receptorami dla bakteriofaga CTXф, zwanego cholerafagiem, przenoszącego kasetę wirulencji pomiędzy
komórkami bakteryjnymi rodzaju Vibrio. Ostatnio
stwierdzono również możliwość transferu kasety wirulencji za pośrednictwem innego vibriofaga tzw. „493”
faga wykorzystującego jako receptory MSHA-pili, tj.
pili mannozo-wrażliwej hemaglutynacji(20).
Naturalna oporność przecinkowca cholery na sole
żółci, nawet w znacznym stężeniu, jest czynnikiem
ułatwiającym zasiedlenie przez nie jelita cienkiego.
Na przełomie lat 90. XX w. dominująca odmiana
klasyczna V. cholerae 01, występowała jedynie na Półwyspie Indyjskim. Jednakże w latach 1992-1993 pojawiły się epidemiczne zachorowania w Indiach i Bangladeszu wywołane przez V. cholerae El Tor non-01.
Szczepy te wytwarzały CT i inne elementy chorobotwórczości oraz odmienny lipopolisacharyd w antygenie somatycznym i otoczkę. Szczepy te określono jako
V. cholerae 0139. Odmiana ta nadal występuje jedynie
w Azji Południowo-Wschodniej .Zmiany dotyczące
V.cholerae są śledzone przez pracowników takich instytutów jak National Institute of Cholera and Enteric
Diseases Calcutta w Indach i International Center for
Diarrhoeal Diseases ICDDR Dhaka. (Bangladesz) we
współpracy z różnymi ośrodkami w USA. Przecinkowce cholery występują również w Zatoce Meksykańskiej i wywołują sporadyczne zachorowania wśród
ludności, które nie szerzą się epidemicznie, są leczone
po ich rozpoznaniu, a warunki sanitarne nie sprzyjają
się szerzeniu się zachorowań.
WSPÓŁCZESNE ZGROŻENIA CHOLERĄ
Zachorowania wywołane przez V. cholerae 01 Ogawa występowały i szerzyły się endemicznie oraz epidemicznie, głównie w krajach ubogich, rozwijających
się, w klimacie zwrotnikowym i podzwrotnikowym
w Azji (Indie, Bangladesz), Afryce (Nigeria) i Ameryce Południowej (Peru).Ostatnio, w latach 2010-2011,
epidemiczne zachorowania o znaczącej śmiertelności
pojawiły się na Haiti po zniszczeniu miasta i osiedli
przez trzęsienie ziemi (21,22). Przypuszcza się, że
zakażenie prawdopodobnie zostało zawleczone przez
żołnierzy z Nepalu stacjonujących na Haiti jako siły
porządkowe ONZ, przybyłe w ramach humanitarnej
pomocy ludności znajdującej się w kraju zrujnowanym przez trzęsienie ziemi. Szczep V. cholerae El Tor
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only sporadic cases of infection are observed among the
population there but no outbreaks were observed. The
ill persons are treated and sanitary conditions are not in
favor for cholera outbreaks.
THE CONTEMPORARY TREAT OF CHOLERA
The cholera cases infected with V.cholerae
O1 Ogawa appeared as endemic or epidemic ones
mainly in poor developing countries in the tropical or
subtropical climates in Asia (Indie, Bangladesh) Africa
(Nigeria) and South America (Peru). Recently in 201011 epidemic cholera with high mortality appeared in
Haiti after the destruction of cities and villages by the
earthquake (21,22). The infection might be introduced
with the soldiers of Nepalese army introduced as
ONU force troops for humanitarian help for the
Haitian population in the country ruined by disaster of
earthquake. The isolated strain of V. cholerae El Tor was
found genetically similar to the strain isolated recently
in Katmandu, Nepal. It seems probable that the infection
was transported by the water in the river on the board
of which the soldiers were living. Among the soldiers
is very probable that some of them were V. cholerae
carriers. Recently the returned outbreak at Haiti were
observed on the limited terrain. They not invaded the
larger terrain.
Actual situation of cholera is not dangerous for the
world but, of some importance is introduction of some
cholera outbreaks from Iraq into Kuwait in 2015,(23).
The cholera in an endemic disease in the countries
neighboring the Iraqi. In September 2015 there were
cases infected with the strain V.cholerae El Tor O1
serotype Inaba.. The genetic examination of the stains
has shown that they have the characters being the
combination of classical type and the Haitian strain
Such variant has a possibility to invade the population
on the large territory as researcher are supposing. If such
strains with combination of characters will exchange the
old achetype of El Tor it might be the new etiological
infectious agent for the next the eight cholera pandemic.
So it could not be forgotten about the changes that are all
the time which may be in origin of new infectious agent
capable for create the new pandemic disease.
DISCUSSION
The properly constructed, functioning and controlled
system of water distribution and sewage drainage is the
best protection from the intestinal diseases outbreaks
cholera included. For treatment of ill persons the most
important is to intense replacement them the lost of fluid
(water) and electrolytes often by intravenous injection
especially for persons in the state of desiccation (13)
It is no problem in the developed countries, with well
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podobny był genetycznie do szczepu, który ostatnio
występował w Katmandu, stolicy Nepalu. Zakażenie
najprawdopodobniej szerzyło się poprzez zakażoną
wodę w rzece, nad którą stacjonowali żołnierze, być
może nosiciele przecinkowca cholery. Ostatnio ponownie pojawiły się zachorowania na cholerę, Zachorowania te nie rozprzestrzeniały się po całym terenie.
W ocenie aktualnej światowej sytuacji epidemiologicznej cholery ma znaczenie wystąpienie ognisk
cholery zawleczonej z Iraku do Kuwejtu, z ogniska zachorowań na cholerę w 2015 roku (23). Cholera występuje endemicznie w krajach sąsiadujących z Irakiem.
W Iraku, we wrześniu 2015 r. wystąpiły zachorowania
wywołane przez V. cholerae O1 serotyp Inaba. Badania wykazały, że wyizolowane szczepy nie maja typowych cech El Tor, ale mają kombinację cech szczepów
klasycznych i szczepu Haiti. Tego typu wariant ma
szansę gwałtownego szerzenia się. Specjaliści rozważają czy takie szczepy mogłyby wymienić archetyp El
Tor-jeżeli tak, to mogłyby stać się czynnikiem etiologicznym nowej, ósmej pandemii cholery. A więc nie
można zapominać o wciąż pulsującej dynamice zmian
w komórce przecinkowca, która może doprowadzić do
narodzenia się nowego czynnika etiologicznego, koniecznego dla rozwoju nowej pandemii.
DYSKUSJA
Według aktualnej wiedzy dotyczącej epidemiologii szerzenia się cholery najskuteczniejszym zabezpieczeniem jest dobrze funkcjonujący i odpowiednio
kontrolowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a główną metodą leczenia chorych jest
intensywne uzupełnianie płynów i elektrolitów, często
poprzez podawanie ich dożylne chorym odwodnionym
(13). Nie sprawia to trudności w krajach rozwiniętych,
o sprawnie działającej, ogólnie dostępnej opiece zdrowotnej, aczkolwiek nie wyklucza przypadków sporadycznych zgonów, o czym należy pamiętać. Śmiertelność wśród nieleczonych może sięgać 50%, wśród
prawidłowo leczonych ok. 1% (24).
Stosowanie antybiotyków jest pomocne dla skrócenia okresu zdolności do produkcji toksyny przez
przecinkowce i skrócenia okresu wymagającego uzupełniania płynów i elektrolitów, a przede wszystkim
może skrócić okres zaraźliwości chorych.
Natomiast nadal nie jest rozwiązana sprawa skutecznych szczepień uodporniających. W badaniach
prowadzonych na Haiti rozważano stosowanie szczepień, ale ostatecznie szczepień nie zalecono.(22).
W Polsce jest dostępna, uprzednio zaakceptowana
szczepionka, która jest dopuszczona do stosowania
u osób udających się na tereny zagrożenia (24). Jednak pomimo szczepienia, pamiętając, że szczepienie
nie musi być równoznaczne z uodpornieniem, należy
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functioning health service available to everybody,. But
even in such countries the accidental death may happen.
For patients not treated the death rate may be even 50%,
among treated ca 1% (24).
The administration of antibiotics may be helpful
for shortening the period of toxin production by the
bacteria, shorten the period when a lot of water and
other fluids have to be injected and also the most
important to shorten the period when the patient is
infective for others.
There are still lack of protective vaccine against
cholera. It was considered the use of vaccination for
protection people on Haiti but finally it was not decided
(22) The vaccination against cholera is available in Poland
for people who are going to the countries where the danger
of cholera exists(24). But it should be remembered that
in spate of vaccination the person may be not protected
for many reasons. And it is necessary to use all possible
means to be protected from infection. Vaccinated should
be the members of rescue charity organization who will
go to help people from the endemic terrain of cholera in
Africa and Asia, from travelers and soldiers these persons
for whom the sanitary condition will be not available and
who will have not possibility to drink the safe water and
eat the safe, properly prepared food.
The change of climate for a warmer one make some
authorities anxious. Especially as some Vibrio appeared
in the surface waters of the countries of temperate zone
in Finland and Sweden and the growing number of
cases infected by Vibrio, some of them by V.cholerae
as well were notified. These strains although don’t
have the CTX factor responsible for production of
toxin but have other characters that are able to produce
the illness of the infected person (20). Such infection,
sometimes even deadly were observed also in Poland
(19), but they are not centrally notified.. According to
the ECDC instruction in Europe only cases infected
with V. cholerae the toxic strain (CTX+) O1 or O139
should be notified.
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zawsze stosować wszystkie możliwe metody ochrony
przez zakażeniem. Stosowanie szczepień przeciwko
cholerze powinno być i jest zalecane osobom z organizacji charytatywnych, które niosą pomoc ludności w krajach endemicznych cholery w Afryce i Azji,
podróżnikom i wojsku, którzy nie maja warunków do
przestrzegania zasad higieny i korzystania z bezpiecznej żywności i wody.
Pewne zaniepokojenie budzi ostatnio, w związku z ociepleniem klimatu, pojawienie się doniesień
o występujących w wodach powierzchniowych krajów
o klimacie umiarkowanym m.in. Finlandii i Szwecji
przecinkowców i rejestrowaniu wzrastającej liczby zachorowań wywołanych prze bakterie z rodzaju Vibrio,
a w tym również Vibrio cholerae. Bakterie te, choć nie
posiadają czynnika odpowiedzialnego za produkcję
toksyny CTX, mają inne właściwości wystarczające,
by wywoływać zachorowania ludzi (20). Podobne zachorowania obserwowano również w Polsce (18). Nie
podlegają one centralnej rejestracji. ponieważ zgodnie
z zaleceniami ECDC w Europie rejestruje się tylko
zachorowania wywołane przez toksynogenną (CTX+)
odmianę V.cholerae O1 i O 139.
WNIOSKI
W aktualnej sytuacji ekologiczno-ekonomicznej,
przy prawidłowo funkcjonujących systemach zabezpieczenia przeciwepidemicznego, zawleczenie do Polski przecinkowca cholery nie zagraża społeczeństwu.
Należy jednak przestrzegać rejestracji zachorowań
zgodnie z wytycznymi ECDC i utrzymywać nadzór
epidemiologiczny oraz kontrolę środowiska. Trudno
przypuszczać, że w związku ze zmianami klimatycznymi, ekonomicznymi i społecznymi, w tym obserwowanymi „ wędrówkami” ludzi oraz turystyką sytuacja epidemiologiczna cholery ulegnie niekorzystnym
zmianom, ale należy nadal przestrzegać zasad „czujności” przeciwepidemicznej.

CONCLUSIONS
The introduction of cholera to Poland do not seems
dangerous as the ecological and economical situation is
stable and all systems of epidemiological protection are
working properly. But the notification of the cases should be
done according to ECDC regulations and epidemiological
surveillance and control of the environment should be done
properly. It is rather impossible that the climate ,economical
and social changes, with all observed problems of migration
of people and tourists may change the epidemiological
situation of cholera in our country for worse one but the
epidemiological vigilance is always needed. The world
problem may be ended. As the technical ability to control
cholera is within our capabilities. After 50 years the seventh
pandemic may be ended (25).
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TECHNICAL ASSISTANTS AT THE DEPARTMENT OF EPIDEMIOLOGY
OF THE NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE IN WARSAW
ASYSTENCI TECHNICZNI W ZAKŁADZIE EPIDEMIOLOGII PAŃSTWOWEGO
ZAKŁADU HIGIENY W WARSZAWIE
Retired habilitated doctor in the Department of Epidemiology of National Institute of Hygiene in Warsaw
Wspomnienie emerytowanej docent w Zakładzie Epidemiologii PZH
The remembrance. The Department of
Epidemiology formed in 1951, was given a task
to evaluate prevalence of infectious diseases in
Poland after II world war. The Department was also
responsible for designation the principles and methods
for combating of infectious diseases and for their
prevention. The team of scientists and technicians
responsible for statistics and descriptive epidemiology
was joined by scientists and technicians focusing on
experimental epidemiology using laboratory research
for analysis of prevalence of infectious population
resistance and immunogenic value of used vaccines
and sera. The initiation of research done by Department
of Epidemiology was supported by a group of three
technical assistants, who joined the Department: Jerzy
Piątkowski, Anna Abgarowicz and Barbara Kręska.
Prof Naruszewicz wrote a remebrance of Jerzy
Piątkowski that was published by Epidemiological
Review no 2, 2017 (pp.271-273) Anna Abgarowicz
worked in Cracow at manufactory of sera and vaccines
specializing in typing of diphtheria bacteria and in the
production of precipitated typhoid and para-typhoid
vaccine. Working at the Department of Epidemiology
she continued her interest in diphtheria actively
cooperating with prof. Artur Gałązka and dr Tadeusz
Kukiz assessing the epidemiological situation of
diphtheria and tetanus in Poland. This team was also
responsible for the evaluation of immunogenic value
and immunological answer of children for Di-Te
component of Di-Te-Per used vaccine. Anna took part
in analysis of poliomyelitis epidemy in 1968. She was
an author and co-author of 16 scientific publications
together with professors Stefan Ślopek, Artur Gałązka,
Jan Kostrzewski and Zbigniew Anusz. She retired in
1973. Barbara Kręska cooperated in implementation
of contemporary diagnostic methods of brucellosis.
She was very active in widespread research focusing
on rural areas of Poland endangered by Brucella bovis.
Barbara also worked on introduction into the practice

Powołany w 1951 r. Zakład Epidemiologii PZH
otrzymał zadanie oceny występowania chorób zakaźnych w Polsce po II wojnie światowej. Zakład
był również odpowiedzialny za opracowanie zasad
i metod ich zwalczania i zapobiegania. Do zespołu
pracowników naukowych i technicznych odpowiedzialnych za zadania statystyki i epidemiologii opisowej dołączyli pracownicy naukowi i techniczni,
realizujący zadania epidemiologii doświadczalnej,
stosując badania laboratoryjne określające rozmiary
zakażenia , odporność populacji i wartość immunogenną stosowanych surowic i szczepionek. Początek
realizacji tych prac w Zakładzie wspomogła grupa
trojga asystentów technicznych, którzy dołączyli do
zespołu: Jerzy Piątkowski (1951-1992), Anna Abgarowicz (1955-1973) i Barbara Kręska (1956-1981).
Osobie Jerzego Piątkowskiego poświęciła wspomnienie prof. Danuta Naruszewicz-Lesiuk, opublikowane w Przeglądzie Epidemiologicznym nr 2 w 2017 r.
(s. 271-273). Anna Abgarowicz pracowała przedtem
w Krakowskiej Wytwórni Surowic i Szczepionek specjalizując się w typowaniu maczugowców błonicy
i produkcji precypitowanej szczepionki durowo-paradurowej. W Zakładzie Epidemiologii pozostała wierna problemom błonicy współpracując z prof. Arturem
Gałązką i dr Tadeuszem Kukizem w ocenie epidemiologicznej sytuacji błonicy i tężca w Polsce. Zespół ten
był odpowiedzialny za ocenę wartości immunogennej
i immunologiczną odpowiedź szczepionych dzieci na
komponentę Di-Te w stosowanej szczepionce Di-Te-Per. Anna brała udział w opracowaniu epidemii poliomyelitis w 1968 r. Była autorką i współautorką 16
publikacji razem z profesorami: Stefanem Ślopkiem,
Janem Kostrzewskim, Arturem Gałązką i Zbigniewem
Anuszem. Odeszła na emeryturę w 1973 r. Barbara
Kręska współpracowała w adaptacji współczesnych
metod diagnostyki brucelozy biorąc czynny udział
w szerokich badaniach środowiskowych brucelozy na
terenach wiejskich, zagrożonych brucelozą typu bovis.
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of contemporary serological and virological methods
of rabies diagnostics. She actively took part in the
research on the possibility of oral infection with rabies
virus and biological features of rabies virus strains. In
1970-1976 she cooperated on reports describing rabies
epidemiology in Poland. Barbara also participated in
Variola vera diagnostic, that was done at the Department
of Epidemiology of National Institute of Hygiene
in 1963. This laboratory research was performed in
sealed room, chloramines vapors, with burning gas
burners. That team that consisted of doctors Jadwiga
Meszaros, Ewa Fidziańska and Barbara Kręska worked
long hours covered with double lab-coats on masks
and goggles on, wearing rubber boots and gloves for
protection. It was 30ºC outside. Barbara co-authored
15 scientific publications. She retired in 1981. Both
Anna and Barbara were very cordial friends and with
a great team work spirit.
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Pracowała również przy wdrażaniu do praktyki współczesnych metod diagnostyki serologicznej i wirusologicznej wścieklizny. Brała czynny udział w badaniach
nad możliwością doustnego zakażenia wścieklizną
oraz biologicznymi cechami szczepów wirusa wścieklizny. W latach 1970-1976 współpracowała w opisie sytuacji epidemiologicznej wścieklizny w Polsce.

Foto. Panie: Barbara Kręska (pierwsza z lewej, dr Danuta Naruszewicz (w środku), Anna Abgarowicz (z prawej),
dr Jadwiga Ładosz (siedzi) - w Zwierzętarni Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny przy badaniach
laboratoryjnych (w słoikach myszy używane w badaniach
skuteczności szczepionek przeciwko krztuścowi, błonicy,
tężcowi) - lata 60. XX wieku.

Barbara Kręska brała udział w diagnostyce laboratoryjnej ospy prawdziwej prowadzonej w Zakładzie
Epidemiologii w 1963 r. Badania były wykonywane
w uszczelnionym pokoju, w oparach chloraminy, przy
płonących palnikach gazowych. Zespół w osobach Jadwigi Meszaros, Ewy Fidziańskiej i Barbary Kręskiej
pracował długie godziny, w podwójnych fartuchach,
maskach, goglach, gumowych rękawicach i kaloszach.
Temperatura powietrza na zewnątrz wynosiła ponad
30ºC. Barbara była współautorką 15 publikacji. Odeszła na emeryturę w 1981 r. Anna i Barbara były serdecznymi koleżankami, o wielkiej kulturze współpracy w zespole.
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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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Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
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.

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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Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
ABSTRACT. Abstract should recapitulate the facts
and conclusions contained in the article – ca 250 words
(Times New Roman, 10-12 points).
Abstract should be attached to the manuscript on
a separate, unnumbered page.
KEYWORDS (3-5) should be placed under the
abstract, e.g.
Key words: Hib vaccination, the effectiveness
INTRODUCTION - provides the need (justification)
of the study and clearly specifies the purpose of research.
The literature quoted in the introduction should be
limited only to positions that have a direct relationship
with the content of this study. In the introduction, the
results or conclusions from the research should not be
included.
MATERIAL AND METHODS - in case of commonly
known methods, indicate the position of literature,
together with statistical methods used in study. If the
methods are already published but not widely known,
give a brief description, while for new or substantially
modified methods - deliver a full description.
In the epidemiological articles information should
be provided about the plan (protocol) of the study
covering the study population (age, sex, history of
immunization and other important characteristics),
procedures of randomization and criteria used for
allocation of persons to each group.
RESULTS - should be given in a logical sequence
in the text, with a possible reference to the tables
and figures. Data from the tables and figures should
not be repeated in the text where the most important
information should be summarized.
DISCUSSION - is to highlight new or important
aspects of research results and discuss their implications
and indicate their limitations. The results of own
research should be evaluated against the background
of the literature quoted by the authors. Do not repeat
the detailed data presented in the previous parts of the
article.
CONCLUSIONS - should be specified in points or
presented briefly in a narrative form. Conclusions
should be logically connected with the objectives of
the research outlined in the introduction. Statements
and conclusions not based on the obtained results
should be avoided. Authors should refrain from
statements about the costs or benefits, if their work
does not contain economic data and their analysis. If
the hypothesis is expressed, it must be clearly stated
that it is a hypothesis. Do not present the results in
conclusions!
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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 po-

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
REFERENCES - should be limited only to the items
mentioned in the text and directly related to the topic of
the work - no more than 30 items. References should
be arranged in order of their citation. When quoting
the publication in the text only the serial number of it
should be given in parentheses. The publications cited
in tables or figure legend should be included in the
references and should be numbered after the citations
in the text.
Work accepted for publication but not yet published,
should be marked as “in press”; authors should obtain
written permission to cite such a position, as well as
confirmation that the work cited has been accepted for
publication.
When listing the references following sequence should
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their
names. If the number of authors does not exceed three,
list all authors, if more than three, list the first three
authors followed by et al.;
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the
author(s) chapter title, book title, name and initials of
the editor, place of publication, publisher and year of
publication and page number(s) of the cited chapter.
EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis
in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.
Items without the author: should be cited as
anonymous or editorial. For example: Cancer in South
Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.
Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the
author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of
infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996:
page(s).
2. Material published by institution: World Health
Organization / United Nations Children’s Fund.
State of the world’s vaccines and immunization.
Geneva: WHO, 1996: page(s).
3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa

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
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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.

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
(“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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