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©  National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene

Andrzej Zieliński

 INEQUALITIES IN HEALTH AND SOCIAL POLICY

Department of Epidemiology, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
in Warsaw 

ABSTRACT

WHO and the European Commission impart great importance to promoting activities aimed at reducing in-
equalities in health. The article raised methodological problems of studies on the causes of inequalities in health. 
Author draws attention to the need for field studies focused on comparing well-specified population groups in 
order to achieve greater accuracy of studies to obtain preventive actions better fit to the specific needs of a given 
population. He also indicates the difficulties related to the comparisons made on an international scale due to 
the large number of variables that could interfere with investigated exposure. A significant part of the article is 
devoted to the interpretation of the measurement of poverty and the relationship between economic inequality 
and inequities in health. The author points out that there are no simple relations in this area, but the impact of 
economic inequality is particularly pronounced where inequalities in income of families bring large fractions of 
a society below the threshold of poverty.

Keywords: inequalities in health, income inequality, measures of inequality, social policy

INTRODUCTION

Project for health strategy for the EU „Provide 
Good Health for All” by David Byrne, EU Commis-
sioner for Health and Consumer Protection. Has been 
sent to ministries of health of member countries on 
20 April 2004. Despite its utopian title, referring to 
the Resolution 32 of the World Health Assembly, this 
document in a totally pragmatic way proposed to reflect 
on the new EU health strategy, and indicated difficult 
to contest, directions of action for individual European 
Union countries. „This objective is built into EU ac-
tion to complement national efforts to promote health, 
minimize health inequalities and combating the factors 
that have a negative effect on health,” Byrne wrote in 
the introduction to the document.

Action taken by the European Commission in 2004 
reflected earlier activity of World Health Organization 
(WHO). In 1979. Thirty-second World Health Assembly 
introduced the „Global Strategy for Health for All by 
the year 2000” by adopting a resolution WHA32.30. 
It was connected with the support of the Report and 
Declaration of the International Conference on Primary 
Health Care held in Alma-Ata (now Almaty) in 1978. 

In the same resolution, the World Health Organization 
appealed to the individual member states of formulat-
ing national strategies for improvement of social health 
and then the creation of regional and wider strategies 
at international level.

Important development of issues related to the 
health inequalities within societies and between so-
cieties is presented in three successive reports made 
by the committees of experts led by Michael Marmot. 
The first report was commissioned by the WHO and 
concerned health inequalities on a global scale (1), 
the next was made at the request of the Secretary of 
Health in UK referring to the same issues (2), and 
another presented an analysis of the social determi-
nants of health on the scale of European Union (3). 
Reports differ on the territorial range and specificity 
associated with the economic and cultural differences as 
well as the resulting scale of the problem, but in terms 
of methodology have the same structure, namely:
1. identification of the challenges of inequalities in 

health and highlight the most important directions 
of future policies and actions.

2. indication of how empirical evidence can be trans-
lated into practical action.
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3. indication of possible aims and methods of operation. 
At the national level  would be a reference to the 
Ministry of Finance agreed with the government  
spending plan (Public Service Agreement Targets)

Reports of teams led by M. Marmot are character-
ized by a comprehensive approach taking into account 
both cultural and economic aspects of the determinants 
of health inequalities occurring in the societies as well 
as in identifying possible and desirable solutions. The 
problem of inequalities in health is deeply rooted in 
economic and political situation of whole societies, as 
well as occurring in the some specific sub-populations. 
In these reports it is strongly underlined the relationship 
between causes of inequalities and the health policy and 
the ways for action to reduce them. Marmot accepted 
external evaluation of these reports as “evidence-based 
politics”. It has to be a policy in the Aristotelian sense: 
the search for solutions for the common good. Even with 
such an idealistic identification of the policy project puts 
heavy demands both in terms of determining the targets 
as the methods of its achievement. The very definition 
of what is „scientific justification” is not easy. But the 
particular difficulty converting knowledge into practice: 
to determine the lays in extent and manner in which 
the scientific evidence may be converted into practical 
actions of politicians and administrators.

Marmot reports refer to numerous studies linking 
the economic situation of entire countries and individual 
people with their health condition. The problem is that 
the economic situation of people is linked to a number 
of factors that might have confounding or modifying 
effects. Many of them are so deeply rooted in the tradi-
tion of individuals, families and entire populations that 
with the change of financial situation, their impact may 
be subject of much slower change. There are no suffi-
cient premises to assume that the health consequences 
of economic changes have an universal character. They 
may be different in different populations. An important 
illustration of the relationship between economic condi-
tion of the society and health condition of its citizens 
is a problem of the relationship between economic 
inequalities and inequalities in health. 

In Poland, National Institute of Public Health and 
the WHO Regional Office in cooperation with the Min-
istry of Health has prepared an extensive report „Social 

Inequalities in Health in Poland” (4). The report 
presents the state of health inequalities occurring in 
Polish society and their relationship to socio-economic 
conditions in different social groups. It also brings issue 
of socio-economic factors affecting the deterioration of 
health. It is the document of high-quality, fundamental 
to the issues in question.

INEQUALITIES IN HEALTH VERSUS 
COMMON GOOD

How can be determined „common good”, which is 
dimished by inequalities in health? For epidemiologist 
it should be clear that it does not exist as an abstract 
entity, but is an expression of the statistical distribution 
in the population of people defined as healthy and those 
with health deficiencies of varying type and severity. 
Really crude, but relatively easily measurable indicators 
are measures of mortality and survival.

The question arises why statistical distributions 
of health status of individuals has to be the „common 
good”? The fact that it does is confirmed both in epi-
demiological studies as well as in simple everyday 
observations. Not only the health of individuals may 
be linked to their own material situation, but it is also 
reflected on the economic situation of their families 
and, in a broader context also on the condition of the 
whole population.

The essence of the study of inequality is that the 
condition and/or its duration must be compared within 
populations and among subpopulations, which requires 
studies of people with specific comparable groups. 
Matching health indicators to measures of exposure in 
subpopulations allows for more precise analysis, due 
to reduction of the number of confounding variables. 
What groups of people should be compared in specific 
studies, depends not only on testing analytic tools, but 
belongs to the realm of evaluative research, and to a 
large extent is left to the assessment of the investiga-
tor. The validity of many of these groups came to the 
tradition of epidemiological studies. Differences in the 
incidence of health indicators in these groups have been 
repeatedly tested in different populations and compar-
ing them with each other has a vast bibliography. The 
importance of different exposure variables from the 
point of view of health inequalities, can be determined 
by the size of differences in epidemiological measures, 
but also by the possibility to reduce these differences 
through public health actions.

An important extension of the research on health 
inequalities is to compare the inequalities in the health 
of populations living in different countries, regions and 
continents. When comparing strongly contrasted areas 
of the globe researcher operates with significant dif-
ferences in the value of exposure, which significantly 
extends the capabilities determine the strength of the 
relationship between exposure and its health effect.

There are many studies indicating a significant 
role of economic inequality as determinants of health 
inequalities (5). Depending on the level of poverty, 
people have less access to safe water and food, live 
in the overpopulated households, more often work in 
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adverse health conditions and have limited access to 
medical care. Income levels are related to the types and 
severity of social pathologies. An important correlate 
of poverty is the lower level of education, which also 
leads to lowering of health indicators.

MEASURES OF INCOME INEQUALITIES

The basic unit used for calculating the distribution 
of national income are households. The cumulative in-
come distribution of households ordered by the “relation 
greater than/equal (≥)” shows the Lorenz curve. It is 
therefore a curve constantly growing, and its first deriva-
tive is a non-decreasing. If revenues of households are 
consecutively getting higher, this curve grows faster, if 
it is equal to the previous ones it  grows linearly. Fig. 1.

Ryc. 1. Lorenz curve representing the cumulative function 
of household income, sorted by increasing size of 
income. The „a” represents the degree of departure 
of income from their complete equality represented 
by a strait segment between the points [0.0] and 
[1.1]. 
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Ryc. 1.  Lorenz curve representing the cumulative function of household income, sorted by 
increasing size of income. The "a" represents the degree of departure of income from their 
complete equality represented by a strait segment between the points [0.0] and [1.1].  
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The curve is calibrated in relative units. On the 
abscissa are marked percentiles number of households, 
and on the ordinate the fractions of cumulative national 
income. In the case of absolutely equal income of all 
households Lorenz curve takes the form of a diagonal, 
straight section connecting the points (0,0) and (1,1). 
With inequalities in income the points of cumulative 
income connect curve lying below the diagonal. Lorenz 
curve represents a function and cannot be completely 
represented by one indicator. Therefore, one must re-
member that parametric comparison of inequalities in 
health that requires reliance on single figures, always 
is a simplification.

The elementary requirement of such indicators is to 
follow the Pigou-Dalton principle (6,7,8): ”Within the 
population assessed in terms of income inequality, any 
transfer of income from individuals (households) with 
higher incomes to those with lower, must change the 
value of the indicator toward a reduction in inequality”.

The second requirement is that the index of inequal-
ity has to be independent of the choice of scale, i. e.: the 
absolute amount of income should not have an effect 
on index numerical value. It is desirable also that the 
scale should have limits, so it can be normalized in the 
range [0,1].

Numerous indicators of economic inequalities were 
introduced based on different mathematical formulas. 
The simplest of these is the coefficient of variation. A 
separate group of indicators is based on a comparison 
of quantile of the lower and the upper compartments 
of the Lorenz curve.

For scientific purposes particularly useful, due to the 
its high precision, are coefficients based on the math-
ematical theory of entropy. Among them is Theil index 
(9). This indicator gives the possibility for territorial 
or group decomposition allowing separation of results 
and assigning individual indices to subpopulations by 
applying the appropriate weights.

Another important measure of income inequality 
is the Atkinson index (10). It is based on a theoretical 
redistribution of income to the level that would lead to 
complete equality.

The most widely used indicator for comparing dif-
ferent populations in terms of income inequality is the 
Gini coefficient (11.12).

Where    is the value of „i” observation ( eg. income of „i” 
household)  and   is the everage value of all observations   

e.g. everage income of hoseholds:

In the graphic representation of the Lorenz curve, 
Gini index corresponds to a fraction „a”, of the field 
lying under the straight line connecting the points (0,0) 
and (1,1). 

Field “a” represents departure from the perfect 
equity. 

Particular Lorenz curve defines exactly one Gini 
index, while the same value of index may correspond 
to different Lorenz curves representing different in-
come distributions. It is easy to see that the same size 
of surface „a” can be limited by different course of 
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curves steadily increasing which have not decreasing 
first derivative.

A convenient range of Gini index of 0 to 1 provides 
a relative measure that allows for easy comparison of the 
degree of inequality in the populations of different sizes 
and different average income. It also allows to compare 
the changes in income inequality in the population over 
time. However, as mentioned above, its ambiguity in 
relation to income distribution caused that the same Gini 
coefficient may characterize populations with different 
Lorenz curves.

In the studies of large populations as a whole, the 
Gini coefficient gives generally higher values than 
those for its territorial components. Eg. for the USA as 
a whole, the Gini coefficient is greater than measured 
for most individual states. There is only 9 states that it 
is equal to or higher than for the USA as a whole. There-
fore, the conclusions from the comparison of countries 
widely varying in population size have to be brought 
very carefully with taking consideration for other fac-
tors determining the specificity of comparable units.

Many researchers draws attention to the fact that the 
course of Lorenz curve indicates that the size of the Gini 
coefficient is mostly affected by the data from the central 
part of the curve representing the incomes of the middle 
class. Indeed, in this part Lorenz curve mostly departed 
from the diagonal indicating total equality of income.

However, comparison of the actual distribution of 
household incomes for almost a full list of countries 
around the globe made by J.G. Palma, led him to the 
conclusion that apart from a few countries with large 
areas of poverty and extreme economic stratification 
such as Namibia, almost exactly half of the cummu-
lated national income of households is located in the 
deciles of 5 -9 of the Lorenz curve, and the other half is 
shared between the poorest four deciles and tenth decile 
including the richest people (13). On this basis, palm 
proposed income inequality index, which expresses the 
ratio of income of 40% of the population with lowest 
income to the cummulative income of the 10% of the 
richest. Done by Cobham and Sumner comparisons 
of inequalities in income for the same countries using 
the Gini index and index of Palma showed a very high 
compatibility of botn measures. (14).

IMPACT OF INCOME INEQUALITIES ON 
HEALTH INEQUALITIES

Indicators of inequality in income, according with 
their objectives, must be separated from the absolute 
level of income. But in rich societies inequalities in 
household incomes may leave in the sphere of absolute 
poverty les people then in societies with very low aver-
age income. Absolute poverty resulting from inequal-

ity is intuitively an obvious factor in the deterioration 
of the health of people belonging to these groups. As 
highlighted above, poverty is associated with limited 
access to safe water and food, opportunities, and often 
habits of personal hygiene, housing conditions, and the 
character and conditions of occupational work. In many 
societies, the situation of the poor is worsen by violence 
and addiction to alcohol and drugs. Poverty may play 
an important role inequalities in access to medical care. 
Many health problems resulting from poverty can also 
depend on inequalities in respecting civil rights. But 
one should keep in mind that with the same level of 
inequalities, poverty areas may have different ranges 
depending on the average per capita income and the 
quality of the social welfare system in the country. 
However, there is a large group of serious writers who 
ascribe specific economic inequalities effect on the 
health of societies. In their opinion this effect would 
be independent of other factors.

An example of such approach is the book by Richard 
Wilkinson and Kate Pickett, „The spirit level” (16). 
With relatively simple methodology, using population 
data, these authors linked the economic inequality 
in selected, highly developed countries with a large 
number of health condition measures for a population 
and showed significant linkage between inequalities 
and adverse health events. Without questioning these 
results in the populations studied, it is worth noting 
that when comparing a wider group of countries with 
very different societies and different levels of national 
income, the number of variables affecting population 
health condition do not allow such a far-reaching sim-
plification. Table 1 shows a comparison of the three 
groups of countries with Gini coefficients respectively 
remaining within the limits of: 40-49, 30-29 and 20-29 
clearly shows the substantial differences of the average 

Tab 1. Comparison of the value of the Gini coefficient in 
its various ranges with an average life expectancy 
and the purchasing power parity per capita of the 
population in selected countries. 

Country Gini coeficient 
%

Average life 
expectancy 

(WHO)

Purchasing 
power parity 
p.c. in USD, 

2013 
Philipines 44.8 72.8 4.700
Russia 42.0 70.0 18 100
China 47.3 76.0 9 800
USA 45.0 79.8 52 800
India 36.8 65.0 4 000
Poland 34.1 77.5 21 100
UK 32.3 81.0 37 300
Japan 37.6 84.6 37 100
Kazakhstan 28.9 70.24 14.100
Bielarus 27.2 72.15 16.100
Germany 27.0 81.0 39 500
Sweden 23.0 83.0 40 900
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life expectancy and in the purchasing capacity of the 
population in the countries with only slightly different 
numerical values of Gini index. The effect of “spirit 
level” vividly described by Wilkinson and Pickett, even 
if it occurs in some societies, dies at strongly interacting 
effects of extreme poverty areas, contaminated environ-
ment and social pathologies.

In the WHO publications on health inequalities 
are used two basic terms: „inequality” which specifies 
the differences in health indicators without taking into 
account their causes and „inequity”, may be interpreted 
as „injustice”, or „lack of equal access”.

According to the WHO, „ Health inequalities can be 
defined as differences in health status or in the distribu-
tion of health determinants between different population 
groups. For example, differences in mobility between 
elderly people and younger populations or differences 
in mortality rates between people from different social 
classes. It is important to distinguish between inequality 
in health and inequity. Some health inequalities are 
attributable to biological variations or free choice and 
others are attributable to the external environment and 
conditions mainly outside the control of the individuals 
concerned. In the first case it may be impossible or 
ethically or ideologically unacceptable to change the 
health determinants and so the health inequalities are 
unavoidable. In the second, the uneven distribution 
may be unnecessary and avoidable as well as unjust 
and unfair, so that the resulting health inequalities also 
lead to inequity in health.”(17).

This text is strongly tinted ideologically and as 
a definition contains a vicious circle, but one has to 
appreciate the nobility of its intentions. WHO divides 
health inequalities on related to human biology, the 
genetics and aging, but also caused by accidental events 
and they cause the component of inequality that cannot 
be compensated. In this group are included also those 
inequalities which „depend on free choice”, ie. the li-
festyle, diet used in conditions of free access, addiction 
and other factors harmful or beneficial to health about 
which individual person can decide. But „injustice” 
concerns those factors affecting health, which depend 
on the socio-economic condition of particular social 
groups, and may be modified by administrative and or-
ganizational factors that affect economic security, access 
to education and access to the amenities of civilization 
including medical care.

Adaptation of the situation in Poland to the expec-
tations of the WHO and the European Commission on 
issues of inequalities in health, in large part lies in the 
political will of the government and awareness of the 
problems. Obviously they are closely related to the 
development of the country’s financial possibilities. 
This also applies to those matters which are within the 
scope of health promotion.

DIFFICULT TRANSITION FROM IDEOLOGY 
TO EFFECTIVE PRACTICE

To begin with, the identification of economic inequ-
ality with injustice poses considerable methodological 
concerns. The accumulated private capital, which has 
its source in innovations, or the accumulation of ho-
nestly acquired assets for generations, not impoverish 
people who do not have this property. On the contrary 
dependent on investment and economic development 
of the country private capital can contribute to the 
prosperity of employees. However, in many countries 
where in recent decades there were political changes, a 
significant part of the property previously nationalized 
went into private hands by means of administrative 
decisions causing a sharp rise in income disparities. 
Similarly acquisition of international aid by privileged 
elites in poor countries leads to imbalances that at no 
sense are just. They rarely lead to the development of 
the country, and more often increase the areas of extreme 
poverty. 

Deep social and economic transformations are be-
yond the reach of public health programs and actions. 
But good orientation in economic conditions of specific 
social groups, and sometimes the individual people is a 
prerequisite for the effectiveness of these programs and 
effective use of available means. Only a well-planned 
field studies are able to provide insight into the needs of 
particular social group both in terms of direct economic 
assistance as well as regarding information needed on 
healthy lifestyles and access to health services. It is 
also necessary to assess local environmental hazards 
to provide the administrative authorities with signals 
indicating the need to remove the threats.

In planning the fieldwork aimed at reduction of the 
health effects of each adverse factor is crucial to opti-
mizing the scale of these tests. Too extensive research 
may cober  group of people with such different needs 
that available preventive measures will be effective only 
to a limited extent. In turn, the study too narrow omit 
individuals and groups of persons to whom one could 
successfully reach. The presence and influence of envi-
ronmental factors and lifestyle-related ones has its own 
geography, and often fixation in social networks. Even 
so, a seemingly universal risk factors like smoking and 
alcohol abuse have different ranges depending on the 
impact of gender, age, inhabited the area and the state 
of employment. For the effective prevention of disease 
it must be remembered that the basic starting point for 
health inequalities are inequalities in exposures to risk 
factors of disease. Since the primary site of action for 
public health programs are health hazards associated 
with risk factors for diseases.



Andrzej Zieliński672 No 4

REFERENCES

 1. WHO Closing the gap in a generation. Health equity 
through action on the social determinants of health. http://
whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_
eng_contents.pdf?ua=1

 2. Fair society, healthy lives. The Marmot Review. Strategic 
Review of Health Inequalities in England post-2010. 
http://www.instituteofhealthequity.org/projects/fair-
society-healthy-lives-the-marmot-review

 3. Marmot M, Allen J, Bell R, Bloomer E, Goldblatt P. WHO 
European review of social determinants of health and the 
health divide. Lancet 2012 Sep 15;380(9846):1011-29.

 4. Marek M et al. Social inequalities in health in Poland. 
World Health Organization, Regional Office for Eu-
rope, 2012. http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0008/177875/E96720.pdf. 

 5. Wilkinson R, Pickett K. The spirit level. London: Penguin 
Books, 2009.

 6. Adler MD, Richard A. Horvitz RA, The Pigou-Dalton 
Principle and the Structure of Distributive Justice. Phi-
losophy and Public Policy Duke University. Working 
paper, May 2013. http://scholarship.law.duke.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=5746&context=faculty_scholar-
ship

 7. Pigou A. Wealth and Welfare. New York: Macmillan, 
1912.

 8. Dalton H. The Measurement of the Inequality of Incomes. 
Economics Journal 30 (1920): 348-61, 

 9. Theil H. (1967). Economics and Information Theory. 
Chicago: Rand McNally Company.

10. Atkinson AB. On the Measurement of Inequality. J Econ 
Theory 1970; 2: 244-263. 

11. Gini C. Concentration and dependency ratios. Rivista 
di Politica Economica 1997; 87, 769-789, (tłumaczenie 
angielskie artykułu: Il diverso accrescimento delle classi 
sociali e la concentrazione della ricchezza. Giornale degli 
economisti 1909; 38,  27-83).

12. Współczynnik Giniego. http://pl.wikipedia.org/wiki/
Współczynnik_Giniego.

13. Palma JG. 2011, ‘Homogeneous middles vs. heteroge-
neous tails, and the end of the ‘Inverted-U’: The share of 
the rich is what it’s all about’. Development and Change, 
42, 1, 87-153).

14. Cobham A, Sumner A. Is It All About the Tails? The-
Palma Measure of Income Inequality. Center for Global 
Development. Working Paper 343, September 2013. 
http://www.cgdev.org/sites/default/files/it-all-about-
tails-palma-measure-income-inequality.pdf. 

15.  Kawachi I,  Subramanian SV,  Almeida-Filho N. A glos-
sary for health inequalities.  J Epidemiol Community 
Health 2002;56:647-652 doi:10.1136/jech.56.9.647

16. Wilkinson R, Pickett K. The spirit level. New York: Allen 
Lane; 2009.

17. WHO. Health Impact Assessment (HIA). http://www.
who.int/hia/about/glos/en/index1.html

Received: 17.02.2015
Accepted for publication: 22.10.2015

Address for correspondence:
Prof. dr hab. med. Andrzej Zieliński
Department of Epidemiology
National Institute of Public Health
-National Institute of Hygiene
 Chocimska 24 Street, 00-791 Warsaw, Poland
e-mail: azieliński@pzh.gov.pl



PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 673 - 678 Problems of infections

©  National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene

*  This study was financed by National Science Centre within the funds allocated to finance research projects, project No. NN404 
520038, (Contract No. 5200/B/P01/2010/38).

Małgorzata Sadkowska-Todys1, Anna Baumann-Popczyk1, Natalia Wnukowska2, 
Bartłomiej Popczyk3, Bożena Kucharczyk1, Elżbieta Gołąb2

OCCURRENCE AND PREVALENCE OF SELECTED ZOONOTIC AGENTS: 
ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS, TRICHINELLA SPIRALIS 

AND HEPATITIS E VIRUS (HEV) IN THE POPULATION OF POLISH HUNTERS 
- RESULTS OF THE STUDY CONDUCTED IN 2010-2012*

1Department of Epidemiology, National Institute of Public Health- National Institute of Hygiene, 
Warsaw

2Department of Parasitology, National Institute of Public Health- National Institute of Hygiene, 
Warsaw

3 Department of Genetic and Anima Breeding, Faculty of Animal Science, 
Warsaw University of Life Sciences, Warsaw Polish Hunting Association, Warsaw

SUMMARY

In Poland the development of the knowledge concerning zoonotic pathogens, of which free-living animals are 
the reservoir of is gaining in importance both in epidemiological aspect as well as in the context of prevention 
for improving public health. Dietary habits such as the consumption of  forest undergrowth products and wild 
game meat, and the way of those products being prepared (in the process of barbequing) pose a risk factors of 
infection with the foodborne pathogens such as Echinococcus multilocularis, Trichinella spp., and HEV.
AIM. The aim of this study is to estimate the prevalence of infections caused by Trichinella spp., Echinococcus 
multilocularis, and HEV in the population of Polish hunters, describing their geographical distribution in Poland, 
and to try to define basic factors, which may contribute to  their occurrence.
MATERIAL AND METHODS. In 2010-2012 a cross-sectional study was carried out among Polish hunters. A 
blood samples were collected as well as a survey of 1027 participants recruited in the 16 provinces was also 
carried out. Serological tests were performed for the presence of specific antibodies against Echinococcus mul-
tilocularis, Trichinella spp. and HEV using  commercial or “in home”ELISA tests. In case of positive result for 
Echinococcus, an Em2plus ELISA or/and western blot test were carried out, and for positive results for IgM for 
HEV a recomLine HEV IgM test was carried out.
RESULTS. In the studied population a total number of 2 cases of Echinococcus multilocularis infection were 
found. Moreover in 47 (4,6%) participants presence of antibodies against Trichinella spp. were found, including 
17 positive and 30 borderline results. In 206 persons (25%) IgG anti-HEV antibodies were found (by ELISA 
test). Geographical diversity in prevalence of both, the Trichinella spp. and HEV cases  was observed.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. The study confirmed presence of zoonotic infections such as Echinococ-
cus multilocularis, Trichinella spp., and hepatitis E (HEV) among Polish hunters. In the case of Echinococcus 
multilocularis, and Trichinella spp., it appears that these infections are more common in the studied sample than 
in the general population. Additionally results on the prevalence of HEV infections indicate a need for further 
research on the occurrence of the virus in the country.

Key words: zoonoses, Echinococcus multilocularis, Trichinella spiralis, Hepatitis E virus (HEV), prevalence, 
hunters, Poland
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INTRODUCTION

Wild animals are a reservoir for many diseases 
with zoonotic potential, including emerging infectious 
diseases. Rapid progress of civilization and changes it 
brings facilitate not only emerging of new diseases but 
also the spread of already prevalent pathogens which 
may have been circulating for some time in natural 
environment, but had less impact on public health. 
Regions inhabited by wild animals are also the regions 
of higher risk of acquiring many infectious diseases 
which those animals are the reservoir of. Among other 
diseases trichinellosis, echinococcosis and Hepatitis E 
may be included.
Alveolar echinococcosis (alveococcosis). Echinococ-
cus multilocularis is one of the most dangerous human 
parasites and is the most dangerous parasitic agent  in 
Poland. Alveococcosis develops slowly, during couple 
to over a dozen years, remaining for a long period of 
time without the development of symptoms, so the 
final diagnosis is made late. Among infected persons, 
who were not treated, mortality exceeds 90% within 10 
years from the diagnosis. Members of Canidae family 
are the definitive host of this parasite. In Poland those 
would be red fox (Vulpes vulpes), raccoon (Nyctereutes 
procyonoides) and wolf (Canis lupus). In endemic 
areas dogs may be counted among definitive hosts. In 
recent years in many regions of Poland much higher 
frequency of infection among foxes was found than in 
previous decades. Studies from the years 2001-2008 
showed widespread infestation by this parasite among 
foxes in Warminsko-mazurskie (around 40% of infected 
specimens), Podkarpackie (37%), Malopolskie (20%), 
Lubelskie (around 19%) and Mazowieckie (14%) prov-
ince. The fact of no symptoms developing for many 
years often makes it impossible to determine the source 
of infection, which in this case might have been the di-
rect contact with infested animal or with contaminated 
(with their feces) forest undergrowth, water, fruits or 
vegetables from the plantations, to which they have an 
access to. (1-4)
Trichinellosis (lat. Trichinosis, trichinellosis). The 
incidence of trichinellosis in Poland is one of the high-
est in the EU. Outbreaks, sometimes involving couple 
of hundred exposed persons are a heavy burden for 
the country, which covers the costs of diagnostics, 
medical therapy as well as hospitalization. Wild boar 
meat is considered as the main source of infection for 
people from 1995. Trichinella spp. larvae digested 
with the undercooked or raw meat are the cause of the 
disease. Trichinellosis may develop in mild form, but 
consumption of large amount of contaminated food and 
personal susceptibility may result in severe disease and 
even death. The role of wild animals as the reservoir for 

trichinellosis is increasing in significance as the role of 
domestic pigs was almost reduced completely (5-8).
Viral Hepatitis E (HEV). Wild boar meat might be the 
source of viral hepatitis E. HEV was primary classified 
as a member of Calciviridae family, but now is included 
in Hepesvirus genus od Hepeviridae family. However 
much variability in isolated strains was discovered and 
recent classification system includes 5 main genotypes: 
1,2,3,4,5. Genotype 1 and 2 are responsible for epi-
demics in endemic regions (which are India, Pakistan, 
Somalia, Egypt, China and Japan). In European coun-
tries indigenous cases are reported from Holland, Great 
Britain, France, Spain, Hungary, Finland and Denmark 
and Sweden. All of the indigenous cases from countries 
listed above were caused by genotype 3. Genotype 5 
was isolated only from birds. The natural reservoir of 
genotype 1 and 2 is human who sheds the virus with 
feces. For HEV genotype 3 and 4 pigs and wild boars 
are recognized to be the source of infection. The pres-
ence of HEV was discovered in wild boar population 
in such countries like Germany, Italy or Spain. There 
were studies providing the direct proofs of hepatitis 
E being zoonosis, describing infection development 
after consumption of wild boar and deer meat. In those 
studies strains of HEV isolated from the sick patients 
were identical with those from the animals. Studies 
carried among persons who, due to their profession, 
were linked with animals (veterinary physicians and pig 
breeders) showed that (in comparison to persons who 
had not had contact with animals) that the frequency 
of specific anti HEV antibodies was higher in the first 
group. That, as well, provides the proof of hepatitis E 
being a zoonosis. (9-18)
Aim. The aim of the study was to estimate the preva-
lence of infection with Trichinella spp., Echinococcus 
multilocularis and HEV among the population of Pol-
ish hunters, and to define it’s geographical distribution 
throughout the country as well as to establish the basic 
risk factors concerning the occurrence of these diseases.

The aim of this study is to estimate the prevalence 
of infections caused by Trichinella spp., Echinococcus 
multilocularis, and HEV in the population of Polish 
hunters, describing their geographical distribution in 
Poland, and to try to define basic factors, which may 
contribute to  their occurrence.

MATERIALS AND MATHODS

Studied population. Between 2010 and 2012 a cross-
sectional study was conducted in the population of 
polish hunters, which was preceded by the Bioethical 
Commission’s approval. The information concerning 
the study was dispersed by the Board of the Polish Hunt-
ing Association (PHA) which forwarded it to regional 
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units of Polish Hunting Association. In addition some 
short articles were printed in hunting magazines “Low-
iec Polski” and “Brac Lowiecka”. Study participants 
were recruited during hunting meetings, hunters fairs, 
conventions, shooting competitions etc. moreover some 
of the participants reported directly to NIPH- NIH by 
themselves. To every person participating in the study, 
we provided information concerning the study and a 
short information about the diseases for which they were 
tested. Every person gave his/hers written approval for 
participating in the study.
Material for testing. Every person involved in the study 
had his or her blood sample taken as well as a question-
naire was conducted concerning a hunting activity, the 
possibility of other exposures. The health status data 
and some basic demographical data were also collected. 
In total blood samples were taken from 1027 hunters, 
from 16 provinces (from Lubuskie province samples 
were taken from 3 persons only).
Questionnaire study. Questionnaires were conducted 
anonymously, and for each participant a unique id 
number was created. Through the questionnaire such 
data was gathered as: demographical data (age, sex, 
occupation); information concerning person’s hunting 
activity (including duration of hunting sessions, type of 
hunting area, type of hunted game- mean of the num-
bers of animals hunted yearly, and the information on 
other contributing factors such as consumption of meat, 
products of forest undergrowth, spare time spending, 
contact with rodents etc. Moreover the questionnaire 
included some questions concerning person’s medi-
cal history (previous diseases, vaccination history and 
specific symptoms onset).
Laboratory testing. Serological tests for the presence 
of antibodies against Echinococcus multilocularis, 
Trichinella spp. and Hepatitis E were conducted in 
NIPH-NIH laboratory, which was certified by the Polish 
Centre for Accreditation.

Parasitological tests were performed by the indirect 
immunoenzymatic method ELISA for the presence of 
specific IgG antibodies, with the use of:
-  for alveococcosis- screening test Enzyme immunoas-

say for the diagnosis of human echinococcoses by 
Bordier Affinity Producs SA and  Enzyme immuno-
assay for the diagnosis of human alveolar echinococ-
cosis by Bordier Affinity Producs SA (Em2plus). 
In case of positive result in the screening test and 
negative result in the referral test, an additional 
western blot test was conducted, which facilitated 
the confirmation of potential E. granulosus infection 
confirmation;

-  for Trichinella spp.- “in home” ELISA NIPH-NIH 
with the E/S Trichinella spiralis antigens.

-  for Hepatitis E testing the following: ELISA with 
recombined antigen from genotype 1 and 3 (commer-

cial set by Microgen, Germany): recomWell HEV 
IgG, ELISA wit recombined antigen from genotype 
1 and 3 (commercial set by Microgen, Germany): 
recomWell HEV IgM
All samples positive for IgM and part of positive 

for IgG were than subjected to confirmation test (with 
the aim of false positive elimination) recomWell HEV 
IgM or recomWell HEV IgG.

The study of the infections prevalence among 
the population of hunters. An association between 
age, sex, the size of the population and prevalence of 
an infection was studied by the calculation of OR along 
with the confidence intervals and p value.

RESULTS

The characteristics of the studied population. Study 
was conducted on the sample of 1027 hunters from 16 
provinces: 1002 males and 25 females, ranging from 17 
to 85 years of age, which accurately reflects character-
istics of the whole group of Polish hunters. Moreover, 
it was compared to the general hunters population in 
terms of place of residence and the duration of perform-
ing hunting activities. Detailed characteristics of the 
studied group is demonstrated in table I and figure 1.
Alveococcosis. The results of the screening ELISA 
test for IgG turned out to be positive for 18 persons. 
Those results were than confirmed by two tests: western 
blot test (which enables the differentiation between E. 
multilocularis and E. granulosus) and ELISA Em2plus 
test (which enables the identification of the E. multi-
locularis). After conducting ELISA Em2plus test the 
confirmation of the infection with E. multilocularis was 
obtained for 2 persons, both males, in the age 37 and 43 
respectively, from Opolskie and Zachodniopomorskie 
provinces.
Trichinellosis. In the same population the serological 
tests for trichinellosis were conducted. Positive results 
were obtained in 17 persons, and borderline results 
(which may indicate of the long gone infection) in 30 
persons. Altogether (confirmed and probable) there 
were found 47 cases of trichinellosis in man in the age 
ranging from 28 till 73 (see table II for further details). 
In the conducted study an observation was made that 
the percentage of persons with the presence of specific 
antibodies increases with age. The univariable analysis 
showed that this increase is statistically significant ((>70 
vs.≤ 70 OR=1,6; CI: 1,04-2,5; p=0,034). Moreover 
it was proven that the likelihood of Trichinella sero-
positivity increases with the duration of membership 
in PHA (table III) - >31 vs.≤ 31 OR= 1,44; CI: 1,1-1,9; 
p=0,007).

The highest percentage of Trichinella infected was 
observed in Podlaskie province (more than 18%). More-
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over the high percentage of persons infected was observed 
in Wielkopolskie (7.5%), Lodzkie (7.1%), Mazowieckie 
(6.6%), Kujawsko-pomorskie (5.8%), Pomorskie (4,5%) 
and Warminsko-mazurskie (4.5%). In five provinces no 
Trichinella seropositive. persons were found. Only 4 
persons among those in whom specific antibodies were 
found stated in the questionnaire that they suffered from 
trichinellosis previously. In the subgroup of hunters in 
which no positive tests results were obtained , 10 persons 
stated having trichinellosis earlier in life.
Viral Hepatitis E. There were 33 positive results for 
IgM antibodies against HEV in ELISA test, among 
which 3 were confirmed by Western blot, which indi-
cated the ongoing infection in those persons. All 3 new 
infections were discovered in men in age 48, 51 and 64, 
respectively. In 206 hunters (which is more than 25% of 
persons included in the study) IgG class antibodies were 
found in ELISA test. Antibodies were found in 3 women 
and 203 men respectively in the age between 21 and 80 
(Table IV). Study also showed that the percentage of 
persons with antibodies is highest in the age group 70+ 
and the difference is statistically significant comparing 
to other age groups (OR=3,3; CI: 1,4-7,7). No relation 
between the percentage of seropositive persons and 
the duration of hunting activities was found (Table V).

Much differences in the frequency of infection were 
found throughout particular provinces. The dispersion 
of antibodies occurrence varies between 3.85% in 
Kujawsko-pomorskie to 41.7% in Opolskie.

DISCUSSION

Table I. Comparison of the population of Polish hunters to 
the study group

Province of residence
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Poland 2012 132055 100.0 1027 0.8
Dolnośląskie 10119 7.7 59 5.7
Kujawsko- Pomorskie 7274 5.5 52 5.1
Lubelskie 7846 5.9 150 14.6
Lubuskie 5599 4.2 6 0.6
Łódzkie 6349 4.8 28 2.7
Małopolskie 7878 6.0 48 4.7
Mazowieckie 16481 12.5 117 11.4
Opolskie 3979 3.0 60 5.8
Podkarpackie 7110 5.4 34 3.3
Podlaskie 5277 4.0 44 4.3
Pomorskie 7837 5.9 44 4.3
Śląskie 7266 5.5 39 3.8
Świętokrzyskie 4000 3.0 36 3.5
Warmińsko- Mazurskie 8206 6.2 45 4.4
Wielkopolskie 13030 9.9 106 10.3
Zachodniopomorskie 9057 6.9 159 15.5

Gender
Female 2614 2.0 25 2.4
Male 129441 98.0 1002 97.6

Age group
≤30 9915 7.5 103 10.0
31-40 19243 14.6 183 17.8
41-50 21520 16.3 227 22.1
51-60 30154 22.8 313 30.5
61-70 21337 16.2 178 17.3
≥71 11658 8.8 37 3.6
no data 1137 0.9 - -

Length of membership of the Polish Hunting Association
(in years)

0-3 16325 12.4 70 6.8
4-10 21993 16.7 195 19.0
 11-20 26146 19.8 248 24.1
21-30 27395 20.7 280 27.3
≥ 31 22905 17.3 235 22.9
no data 200 0.2 13 1.3

Table II. Prevalence of antibodies against Trichinella spp. 
in studied hunters by age

Age group
No of people

% 
seronegative seropositive/ 

borderline
do 30 91 2 2.2
31-50 387 14 3.5
51-70 467 28 5.7
>70 35 3 7.9
Total 980 47 4.6

Table III. Prevalence of antibodies against Trichinella spp. 
in studied hunters by the length of membership of 
the Polish Hunting Association (PHA)

Length of membership of 
the PHA (in years)

No of people
% 

seronegative positive/ 
borderline

0-3 67 1 1.5
4-10 188 4 2.1
11-20 238 10 4
21-30 262 16 5.8
>30 224 16 6.7
Total 979 47 4.6

Table IV. Prevalence of antibodies against HEV in studied 
hunters by age

Age group
No of people

% 
seronegative positive/ 

borderline
do 30 76 17 18.3
31-50 321 73 18.5
51-70 391 100 20.4
>70 22 16 42.1
Total 810 206 20.3
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Conducted study of occurrence and prevalence of 
infection with zoonotic agents such as Echinococcus 
multilocularis, Trichinella spp. and HEV in the popu-
lation of Polish hunters showed the presence of such in 
the studied population.

As for the E. multiocularis infections study shows 
that there is a high frequency of those in studied group, 
especially in the context of the surveillance data over the 
infectious diseases in Poland. The latter shows that in the 
period 2006 - 2011 the number of echinococcosis cases 
ranged between 19 to 65 yearly, and the incidence was 
from 0.05 to 0.17 per 100 000. In the years 1997-2011, 
among cases of echinococcosis with identified species 
of the Echinococcus, cystic echinococcosis (73%) was 
diagnosed two times more frequently than alveolar 
echinococcosis (27%). In 2012, the rate of recognition 
of these two infections did not differ so much - hydati-
dosis and alveococcosis were found (respectively) in 
59% and 41%. It appears to be justified that in case of 
founding hepatic lesions in a hunter in the course of 
diagnostic imaging it would be reasonable to perform 
tests aim of which would be to confirm or to exclude 
echinococcosis (20).

In case of trichinellosis significant is the fact of 
confirming Trichinella infections in persons from 
areas where no cases were reported according to the 
surveillance data. This might be due to the fact that 
some cases are not diagnosed because of mild symptoms 
of the disease, frequently similar to common cold. In 
Poland cases of trichinellosis are reported each year. 
This is generally a few dozen cases a year and it is re-
sults of occurrence of small outbreaks, mostly family 
one. However, in some years outbreaks occurs which 
involved even several hundred people. Consumption of 
wild boar meat or its products have been implicated as 
a main sources of Trichinella outbreaks that occurred in 
Poland in recent years. Further studies over Trichinella 
epidemiologic situation is needed in Podlaskie province, 
where the percentage of the infection was the highest 
in the country. Comparing to Kujawsko-pomorskie and 
Wielkopolskie where outbreaks of trichinellosis are 
most frequent and from where the most cases are report-

ed in the course of routine surveillance, the percentage 
of infections among hunters from Podlaskie was over 
50 times higher (6, 21, 22).

So far there was no information on the subject of 
hepatitis E among people in Poland and the above study 
facilitated to recognize the epidemiological situation 
as the first one. Obtained results indicate the big wide-
spread of this disease among studied population- over 
20%. In other European countries- depending on the 
population studied HEV seroprevalence varies from 1.3 
to 52%. Genotypes 3 and 4 of HEV do not pose a threat 
for immuneocompetent persons, however in recent years 
there have been some reports of serious consequences of 
hepatitis E in persons after transplantations from donors 
infected with HEV. Results proving the widespread 
HEV infections may be a premise for taking under 
consideration the implementation of tests for hepatitis 
E for blood and organ donors (23-26).

CONCLUSIONS

Conducted study confirm that hunters are a risk 
group for infection  with E. multilocularis, Trichinella 
spp. and HEV.

Comparing the study’s results to surveillance data 
it might be possible that the E. multilocularis infection 
is more prevalent in the group of hunters than in the 
general population.

In the context of  usually low intensity of Trichinella 
infection in wild boars and that the clinical manifesta-
tion of the infection in humans might be mild  it is im-
portant of constantly raising awareness among hunters 
(concerning proper wild boar meat handling) in order 
to avoid the infection.

This study is one of the first conducted in Poland 
on HEV infection, so it is difficult to state whether such 
high (accounting for more than 20% of described popu-
lation) prevalence of the infection reflects the preva-
lence in general population. HEV infections may bring 
some implications for transfusions and transplantations 
so further studies of such kind are required.
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ABSTRACT

The National IHR Focal Point is a center set up by each Member State of the World Health Organization 
(WHO) in accordance with the International Health Regulations (2005). The International Health Regulations 
(IHR) were adopted on 23 May 2005 at the World Health Assembly and entered into force since 15 June 2007 as 
the legal instrument designed to help protect all countries from uncontrolled international spread of diseases and 
other urgent public health threats. According to Article 2 of IHR the purpose and scope of these Regulations are 
to prevent, protect against, control and provide a public health response to the international spread of disease in 
ways that are commensurate with and restricted to public health risks, and which avoid unnecessary interference 
with international traffic and trade. Primarily, the scope of IHR is to establish a system of early warning (in ac-
cordance with Article 6 and 7) with the functioning in each country National IHR Focal Point which is available 
at any time to communicate with WHO IHR Contact Points and other entities. The tasks of the National IHR Fo-
cal Point in Poland which was appointed by the Minister of Health and runs in the Department of Epidemiology, 
National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene from 1 September 2007 are the notification 
of events that may constitute a public health emergency of international concern occurring in Poland or abroad 
and the dissemination of this information to the WHO, other National IHR Focal Points or competent authori-
ties responsible for public health. The task of the National IHR Focal Point in Poland is also the dissemination 
of WHO and ECDC notifications, including recommendation and risk assessment documents. The aim of this 
work is the review of WHO and ECDC notifications received by National IHR Focal Point in Poland in the pe-
riod from 2010 to 2015 which were related to emerging infectious diseases not covered by routine vaccination 
programs or for which there are no effective vaccines that have occurred in the WHO European Region. The 
review includes verotoxin-producing Escherichia coli O104: H4 infections, MERS-CoV infections, Ebola virus 
disease, malaria, dengue fever, West Nile fever, chikungunya and cholera.

Key words: emerging infectious diseases, the National IHR Focal Point

INTRODUCTION

The term emerging infectious diseases means in-
fectious and parasitic diseases where the incidence has 
increased over the last twenty years and could increase 
in the near future in the area (1). Emerging infectious 
diseases also includes diseases caused by emerging or 
newly discovered pathogens or pathogens with a new 
spectrum of drug resistance as a result of the evolution of 

an already existing and well-known pathogen or spread 
of a completely new, unknown pathogen. Of the cur-
rently known human pathogens 12% are etiologic agents 
of emerging diseases. In the last 35 years there have 
been identified almost 90 new pathogens (2). Among 
more than 1,400 pathogens identified, 177 are factors 
of emerging diseases. It is estimated that 70% of human 
diseases that have occurred over the past 30 years are 
zoonotic (3). Particularly dangerous is the emergence 
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of an entirely new infection in humans, for example 
as a result of transmission of infection from animals 
to human population as for example HIV infection or 
SARS coronavirus infection leading to the occurrence 
of Severe Acute Respiratory Syndrome. Re-emergence 
of diseases previously identified in the area that emerged 
there after reducing their incidence or after complete 
eradication in the area is considered to be particularly 
important for public health (1). 

The occurrence and spread of emerging diseases 
is influenced by many factors. These factors include: 
adaptation processes of microorganisms directly depen-
dent on changes in their genetic material, demographic 
processes, urbanization, industrialization, human and 
animal transport development, the transfer of disease 
vectors and even intentional human actions, like for 
example the use of pathogens for bioterrorism. Ad-
ditional causes are socio-economic factors that may 
have an impact on public health measures which may 
result in changes in the range of occurrence of vectors 
and pathogens (1, 3).

MATERIALS AND METHODS

The work presents the selection of  highly infectious 
diseases considered to be emerging in accordance with 
the above definition and which occurred in the period 
from 2010 to 2015 in the WHO European Region. This 
review was prepared on the basis of WHO and ECDC 
notifications related to emerging diseases, which were 
submitted to the National IHR Focal Point in the period 
from 2010 to 2015. The review includes diseases not 
covered by routine vaccination programs or for which 
there are no effective vaccines. The diseases list is pre-
sented chronologically according to the date of the first 
notification received by the National IHR Focal Point 
in the period from January 2010 to November 2015.

RESULTS

The review includes verotoxin-producing Esch-
erichia coli O104: H4 infections, MERS-CoV infec-
tions, Ebola virus disease, malaria, dengue fever, West 
Nile fever, chikungunya and cholera.

DENGUE FEVER

The first information about indigenous dengue fever 
in Europe reached the National IHR Focal Point in 2010. 
Dengue fever is caused by a virus which belongs to the 
Flaviviridae family. It is  transmitted by mosquitoes of 
the genus Aedes haemagogus. There are 4 serotypes of 

the virus that cause Dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 
and DEN-4. Infections are mostly asymptomatic. In 
symptomatic form fever over 38°C, headache in the 
forehead, pain in the muscles, bones and joints, and a 
characteristic rash are most common symptoms. Recov-
ery from infection by one provides lifelong immunity 
against that particular serotype. Subsequent infections 
by other serotypes increase the risk of developing severe 
dengue with hemorrhagic syndrome which can lead to 
shock and death.

Outbreaks of dengue fever were first described 
in the late eighteenth century and occurred in Asia, 
Africa and North America. The first case of dengue 
hemorrhagic fever was recorded  in 1953 during the 
outbreak in the Philippines. Outbreaks of dengue fever 
are endemic and relatively often occure in tropical and 
subtropical areas of Asia, Africa and South and Central 
America. Endemic area of   the disease is also the eastern 
region of the Mediterranean. Recent outbreaks of den-
gue fever in Europe took place in 1927-28 in Greece. In 
Europe, the disease is reported mainly among  travelers 
returning from  endemic areas of disease (21). Single  
indigenous cases of dengue fever cases were recorded 
in France (two cases in 2010, four in 2014 and two in 
2015) and in Croatia (one case in 2010) in the areas 
where the vector (A. albopictus) was present.

Cases were reported in the south-eastern part of 
France, in the Provence-Alpes-Cote d’(in August and 
September of 2010 and  in 2014) (22) and in the region 
of Languedoc-Roussillon (in August 2015). All cases 
from 2010 and 2015 and one from 2014 were caused 
by serotype DEN-1 virus, while the other three cases 
from 2014 by serotype DEN-2. 

According to the ECDC, the importation of the vi-
rus in 2015  is possibly linked to the person who came 
from French Polynesia and became ill after returning 
in July 2015. The case of Croatia was related to  a man 
of German origin, whose infection occurred in August 
2010. (23).

In October of 2012 a large outbreak of dengue 
fever occurred,  affecting people in the Portuguese ar-
chipelago of Madeira, which belongs to the European 
territories and was contained in March 2013. These 
were the first autochthonous cases of dengue found in 
the archipelago since 1920. According to data from the 
ECDC during the outbreak 2168 cases were reported 
of which 1080  laboratory-confirmed. There were no 
deaths. Most cases have been identified in Funchal city, 
which is the main port on the island. Cases of dengue 
fever have also been found among inhabitants of con-
tinental Europe, after returning from the archipelago 
to their countries of residence. Travelers who become 
infected were the citizens of: Portugal, Great Britain, 
Germany, Sweden, France, Finland, Denmark, Austria, 
Norway, Croatia, Slovenia, Spain and Switzerland. It is  



Emerging infectious diseases in Europe in 2010-2015 681No 4

well known that during the winter months live activity 
of vector mosquito drops down, and that was there rea-
son why from the week 47 of 2012  a sharp decline in 
number of infections related to the virus  was observed 
in Madeira. The  spread of this mosquito to the islands 
of Madeira and the adjacent areas of the Mediterranean 
cannot be ruled out.  Due to the Madeira outbreak ap-
propriate procedures have been implemented in regards 
to safety in blood donation and transplantation, and local 
authorities have taken preventive measures including 
disinfection and desinsection in aircraft and combat 
mosquitoes at ports and airports (24).

CHIKUNGUNYA

First notification of chikungunya has been received 
by the National IHR Focal Point in 2010. Chikungunya 
is a disease caused by an alphavirus of the Togaviridae 
transmitted by Aedes  sp. mosquitoes. The reservoir of 
this virus are monkeys, cattle, rodents and birds which 
differs this disease from dengue fever for which the res-
ervoir are the only primates. Chikungunya virus causes 
a disease characterized by sudden onset of fever, the 
appearance of skin lesions with strong pain in muscles 
and joints. The rheumatic symptoms may worsen and 
last for many months. The asymptomatic cases represent 
more than 75%. The disease can lead to complications 
such as myocarditis, hepatitis and neurological dis-
orders (25). Chikungunya  cases are endemic mainly 
in Southeast Asia, East Africa and South and Central 
America. Numerous cases occurred in 2005 in India and 
Malaysia and in 2013 in Indian Ocean islands (Reunion, 
Mauritius and Mayotte).

For the first time In America chikungunya appeared 
in December 2013 on Saint Martin, the caribbean island. 
Chikungunya cases fastly spread to the other Caribbean 
Islands and then to the Central, North and South Amer-
ica. As of 14 August 2015 there was 496 suspected and 
807 confirmed cases including 64 fatal cases reported 
to American Health Organization (PAHO). In total, 
since the beginning of the emergence of outbreak in 
the Americas, there was 1 640 252 reported cases (25).

The cases of chikungunya reported in Europe 
concern mainly people returning from endemic areas, 
mostly from India. The first autochthonous cases in Eu-
rope were identified around Rimini in Italy in 2007 from 
where there was reported 217 cases. The autochthonous 
chikungunya cases in Europe were also identified in 
France in the Var department, the Provence-Alpes-
Cote d’Azur region in 2010 among two people (26) 
and in Montpellier, the Languedoc-Roussillon region 
in 2014 among 14 people (27). It was found that cases 
from  Montpellier lived in the area in which a case of 
chikungunya was imported from Cameroon. Accord-

ing to the Rapid Risk Assessment of the ECDC on 20 
August 2015 the risk for onward transmission in Europe 
is linked to importation of virus by viraemic patients in 
areas with competent vectors. In Europe, there are Aedes 
albopictus mosquitoes in mainland Europe, primarily 
around the Mediterranean and Aedes aegypti mosquitoes 
on Madeira. In July 2015, suspected autochthonous 
chikungunya case was found for the first time in Spain  
time in Spain in a person who has not traveled to the 
endemic areas and for who probably was infected in 
the Valencia province in this country. Test results con-
firmed parvovirus infection with and ultimately ruled 
out Chikungunya virus infection (25).

CHOLERA

There were also sent notifications about cholera 
to the National IHR Focal Point during the described 
period. Cholera is an acute diarrhoeal infection caused 
by the bacterium Vibrio cholerae from serological 
groups: O1 and O139. The group O1 is divided into two 
biotypes: classical and El Tor, and each has two distinct 
serotypes: Inaba and Ogawa. Case – fatality rate due to 
cholera among untreated persons reaches 50%, among 
the properly treated persons approximately 1%.  Much 
more often than symptomatic infection there is absent 
of symptoms. Infected people become carriers but usu-
ally only transiently, and infected people who do not 
show symptoms may excrete the bacteria with faeces 
for 7-14 days from the moment of infection. The dis-
ease is characterised by sudden onset and rapid course: 
diarrhea (rice-water stools) and strong vomiting often 
leading to dehydration. Reservoir for the Vibrio cholerae 
are people and fecal contamination of water sources. 
People caught cholera by swallowing water that was 
contaminated with bacteria or by eating contaminated 
food that became contaminated by vomit of infected 
persons, afflicted or carriers. Widespread of epidemic 
cholera outbreaks happen quite often in developing 
countries of Central Africa, South-east Asia and Central 
America. Unfavourable socioeconomic conditions in the 
particular country, poor water and sanitation infrastruc-
ture, cataclysms and natural disasters are conducive to 
the formation of conditions which are favourable for 
cholera outbreaks (28).

The first described cholera pandemic took place at 
the beginning of the 19th century and started in India. 
The last one, the seventh pandemic began in 1961 and 
expanded from Indonesia. In recent years, starting 
from 2010, the outbreak of cholera in which the deaths 
occurred was reported in countries such as: Haiti, the 
Dominican Republic, Cuba, Venezuela, Iraq, Nepal, 
Pakistan, Iran, Bangladesh, Burma, Laos, Cambodia, 
Vietnam, Afghanistan, India, China, Nigeria, Sierra 
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Leone, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Zambia, Angola, 
Somalia, Ethiopia, Ivory Coast, Democratic Republic 
of the Congo, the Republic of the Congo (Congo), 
Mozambique, Ghana, Guinea, Mali, Ukraine and Niger.

Among notifications about cholera which were sent 
to the National IHR Focal Point, worthy of note are those 
related with epidemic of cholera in Haiti, which began in 
October 2010. A medical examination of patients in these 
outbreaks showed the presence of cholera serogroup O1, 
biotype El Tor and serotype Ogawa. As a result of epide-
miological investigations it was established that the main 
source of infection might be water from nearby rivers. 
Initially, it was reported on the areas of the Artibonite 
River. Over the next weeks was notified an increase in 
the number of infected people and deaths in total which 
occurred in 10 different departments. From 2010 to 
March 21, 2015 in Haiti were reported about 735,000 
cases of which 8,761 were deaths (29).

The outbreak of cholera in the Dominican Republic 
began in November 2010, where the index case was a 
person who came there from Haiti. From the beginning 
of the outbreak in the Dominican Republic, there were 
notified 32,257 suspected cases, including 487 deaths.

In 2012-2013 years in Cuba 678 cases of cholera 
were reported, including 3 deaths. It was found that 12 
of them who staying in Cuba were foreign nationals 
(they were from Germany, Italy, the Netherlands, Spain, 
Chile and Venezuela).

In 2012, the outbreaks of cholera, which were no-
tified by the WHO and sent to the National IHR Focal 
Point, occurred also in Ghana (more than 160 cases), the 
Democratic Republic of the Congo (more than 3,500) 
and Sierra Leone (over 18,500). In 2013, also Mexico 
notified cases of cholera and until the end of 2015 it 
was 198 cases, including 1 death, and most of them 
were recorded on the territory of the state of Hidalgo. 
In 2015, this country not found new cases of cholera.

In 2015, the National IHR Focal Point received in-
formation about an outbreak of cholera in Tanzania. As 
of 11 October 2015 were reported 4,323 cases, includ-
ing 67 deaths. Most of them (72%) occurred in Dar es 
Salaam. In 2015, the outbreak of cholera in Africa was 
also reported in Burundi, Cameroon, the Democratic 
Republic of the Congo, Ghana, Kenya, Mozambique, 
Nigeria, Southern Sudan and Uganda. Overall in Africa 
were identified more than 32,000 cases, including about 
500 deaths (28).

At the end of August 2015, was reported an outbreak 
of cholera in Iraq. As of 8 October 2015, were reported 
1,263 laboratory confirmed cases of cholera in total. 
At the beginning of October in Kuwait were reported 
6 laboratory confirmed cholera cases, caused by the 
same serotype Inaba which was a cause of infections 
in Iraq. Among them, the five infections occurred in 
people who stayed in Iraq.

Over the past 5 years, in Europe was notified the 
outbreak of cholera caused by serotype Ogawa. It took 
place in 2011, in Ukraine, in the Donetsk Region, where 
were identified 33 cases. This information the National 
IHR Focal Point received from ECDC.

VEROTOXIN-PRODUCING E. COLI  
O 104:H4 INFECTIONS

The first  notification about epidemic infections of 
verotoxin-producing E.coli subtype O 104:H4   reached 
the National IHR Focal Point in May 2011, when they 
have been reported in Germany for the first time.

This subtype, previously isolated from health ani-
mals and humans, did not cause any epidemic before. 
Infection with verotoxin-producing subtype could lead 
to damage the capillaries, causing bloody diarrhea and 
damage of internal organs e.g. kidneys when haemolytic 
uraemic syndrome occurs (4). 

Epidemic of verotoxin-producing E.coli subtype 
O 104:H4  in Germany was one of the most important 
event monitored by  the National IHR Focal Point ever. 
First information about increased number of infections 
with bloody diarrhea or haemolytic uraemic syndrome 
(HUS), was sent by German side to the National IHR 
Focal Point on 22nd of May 2011. 30 aces were reported 
initially, but then the number kept increasing system-
atically. 

There have been 3140 cases of infections of this 
with this strain  identified in the world since mid May of 
2011, with 3052 just from Germany. Among all infect-
ed individuals, HUS occurred in 905 cases, including 
852 in Germany. Due to the epidemic 49 people have 
died in Germany. Infections also occurred in other EU 
countries among people who visited Germany in May 
or June 2011.

All together in other EU countries, (excluding 
Germany) 125 cases have been reported and one death  
caused by renal failure due to HUS (4).

Local Sanitary Stations from Poland reported  to the 
National IHR Focal Point 58 suspected cases of which 
3 were laboratory confirmed and the subtype detected 
was the same as in the outbreak in Germany. The first 
infection was reported in Poland on the 27th of May 
2011. The case was a female German resident, in who 
the first symptoms appeared  during her travel to Poland.

Epidemiological and laboratory investigations 
indicated that the source of infection were imported 
Egyptian fenugreek seeds used for the cultivation of 
sprouts. According to European experts, the cost as-
sociated with the outbreak for the European Union was 
estimated at several hundred million euro (5).
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MALARIA

The first information about the autochthonous cas-
es of malaria in Europe, in Greece, the National IHR 
Focal Point received in August 2011. Malaria is caused 
by Plasmodium parasites and in natural conditions is 
transmitted by infected female Anopheles mosquito. The 
most common symptom of malaria is fever, but there can 
also occur other recurrent symptoms, such as: headache, 
chills, muscle aches and malaise. The most severe form 
of malaria is caused by Plasmodium falciparum (14).

Malaria endemic areas are tropical and subtropical 
areas of Asia, Africa, South and Central America and the 
islands of the Southwest Pacific. The disease was erad-
icated in Europe, North America, Australia and most of 
the territory of the former USSR. In the European Union 
was eliminated in the 1970s last century (14). Currently, 
in the EU and EEA there are mainly notified malaria 
cases imported from endemic areas. In 2012 (the last 
year of available epidemiological data) were reported 
5,161 cases in the EU and EEA. Among these cases 26 
were considered as autochthonous cases (15).

Malaria infections which occurred in the country, 
in Europe, occur sporadically and these are associated 
with biting by an mosquito at the airport or some hidden 
in the baggage or blood transfusion (16). In 2011, were 
found autochthonous cases of infection of Plasmodium 
vivax in Spain and also in Belgium, which was caused by 
P. falciparum in people who have not travelled outside 
the region of their residence (15). 

From 2009, autochthonous cases of malaria are noti-
fied in Greece, which was considered in 1974 by WHO 
as a malaria-free area. In the 2009-2013 years there were 
reported 76 autochthonous cases: 7 in 2009, 4 in 2010, 
42 in 2011 and 20 in 2013. In 2014, was no notification 
about autochthonous case, but in 2015, was one infected 
person, who have probably been infected in the region of 
Thessaly (17). The majority of reported cases of malaria 
concerned with people from the Prefecture of Laconia 
situated on Peloponnese Peninsula. The outbreak of au-
tochthonous cases in Greece has raised anxiety through-
out the European region associated with the danger of 
endemization malaria in other European countries (18). 
The risk of occurrence of malaria infection in Laconia 
was primarily concerned with the resident population, 
workers or visitors of this region of Greece. Due to the 
fact that in areas where were found malaria cases lived 
a large number of immigrants coming from endemic 
malaria areas (Asian countries, such as, e.g., Pakistan, 
Afghanistan, Bangladesh), it was hypothesised that in 
certain areas of Greece, the mosquitoes of the Anopheles 
genus, could be infected with the Plasmodium vivax 
through contact with afflicted immigrants. After 2012, 
the number of autochthonous cases in Greece declined 

and due to this fact, malaria poses low threat to people 
visiting Greece (17)

According to a recent WHO report Fact sheet on 
the World Malaria Report 2014, published in 2014, it 
was estimated that in 2013 was about 198 million cases 
of malaria in the world including 584,000 deaths. It is 
assumed that 90% of all deaths due to malaria is oc-
curring in Africa.

WEST NILE FEVER

The National IHR Focal Point in Poland has been 
receiving West Nile Fever (WNF) notifications since 
2011. Disease is caused by West Nile Virus (WNV) 
which transmitted by mosquitos. Most of the human 
cases are asymptomatic (around 80%). Less than 20% 
of the cases are mild (fever, headache, muscle pain and 
rash). Around 1% of the cases are severe and infection 
can cause meningitis or encephalitis. WNF can be 
fatal. Main WNV reservoir are birds, and virus cause 
infection among birds, mammals and humans. Human 
infection may occur as a result of mosquito bites. WNV 
is transmitted by different mosquito species but mainly 
by Culex sp. mosquitos.

WNV infection in human was described for the first 
time in 1937 in West Nile Province in Uganda. During 
the fifties of the twentieth century WNF cases were 
reported in Egypt and Israel and lately in the sixties 
WNV circulation was reported in different countries 
in Africa, Asia, Europe and in Australia. In Europe 
WNV was isolated for the first time in 1964 in Volga 
Delta in USSR and in France. In 1999 WNF cases were 
reported for the first time in New York State in USA, 
where WNV infection caused mass deaths among na-
tive bird species and lately diseases and deaths among 
humans and other animal (mainly horses). Since the 
2000 epidemic starts to spread into other US States, 
in 2002 virus was reported in Canada and in 2003 in 
Mexico. The biggest WNF outbreaks with more than 
few hundred cases occurred in Romania in 1996 and 
in Russia (Volga Delta) in 1999 (19). In Poland the 
presence of specific WNV antibodies were confirmed 
among birds as a result of the research performed in 
Mazovia Province in 1995-1996 (20). 

From 2010 to 2015 the IHR Focal Point in Poland 
was informed about WNF cases occurred in Austria, 
Greece, Italy, Romania, Spain, Albania, Macedonia, 
Croatia, Kosovo, Serbia, Slovenia, Bosnia and Herze-
govina, Montenegro, Czech Republic, Turkey, Russia, 
Ukraine and Hungary. Among EU Member States the 
highest number of cases is observed in Greece: 262 
cases including 35 deaths in 2010, 100 cases in 2011, 
161 cases in 2012, 86 cases in 2013 and 15 cases in 
2014. In 2012 in Italy 50 cases were reported including 
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5 cases among asymptomatic blood donors. This fact 
deserves our particular attention. 

During the summer of 2015, for the first time from 
2010, probable case was observed in Portugal. The case 
lived in Almancil in the municipality of Loulé, in the 
Algarve region which is the area where migrant birds 
– the possible reservoir of the virus are present.

People traveling into the areas where WNF cases 
are reported should be aware of the risk of infection. 
European Commission published recommendation on 
blood safety related to infection transmitted by mosqui-
tos. According to information provided by the national 
consultant in the field of clinical transfusion in Poland 
giving blood by people returning from countries with 
the risk of WNF infection is restricted (15).

MERS-COV INFECTIONS

The new event constituting public health threat 
is acute respiratory syndrome caused by Middle East 
Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) 
was reported for the first time in the September 2012. 
MERS-CoV is a member of the same group of viruses 
as a SARS Coronavirus which was etiological agent of 
the SARS (Severe acute respiratory syndrome) outbreak 
occurred in 2002 and 2003 (8,422 cases including 916 
deaths). Until September 2012 human MERS-CoV cas-
es have not been identified. The first two human cases 
were Qatari and Saudi Arabian citizens (6). 

Globally, on 19 October 2015 a total number of 
1,599 laboratory-confirmed cases of infection with 
MERS-CoV including at least 574 related deaths have 
been reported to WHO. Most of the cases occurred in the 
Middle East. All of the cases which have been reported 
outside of the Middle East had recent travel history to 
the Middle East or contacted with a case who travelled 
in the Middle East. MERS-CoV cases were identified 
in 26 countries including 8 European countries (7).

Most of the cases have been identified in Saudi 
Arabia. In the Middle East cases  were reported from 
following countries: Saudi Arabia, United Arab Emir-
ates, Qatar, Jordan, Oman, Kuwait, Egypt, Yemen, 
Lebanon and Iran. In Africa cases occurred in Tunisia 
and Algeria; in Asia in Malaysia, Philippines, South 
Korea, Thailand and China.  Two cases were reported 
in USA and 13 in European countries: 4 cases including 
3 deaths in United Kingdom, 3 cases including 2 deaths 
in Germany, 2 cases including 1 death in France, 1 case 
in Italy, 1 case in Greece and 2 cases in Netherlands (6).

The most probable source of the virus for humans 
are camels - dromedaries (6). Virus can be found in 
dromedary’s upper respiratory tract, feces, urine and 
milk. Under certain condition virus can be transmitted 

from person to person, among close contacts including 
family, healthcare workers and other patients.

In 2015 a MERS-CoV outbreak occurred in South 
Korea. The index case was 68-years old men returning 
from the Middle East. After his return and before confir-
mation of MERS-CoV infection he visited 3 healthcare 
facilities in Seoul. Secondary cases among patients con-
tact were identified. On the 12 October number of the 
cases in this outbreak was 186 including 36 deaths. This 
is the biggest MERS-CoV outbreak reported outside of 
the Arabian Peninsula. In the South Korea MERS-CoV 
infections were observed only among patient, family 
members, visitors in the hospital and healthcare workers 
who have been in contact with MERS-CoV confirmed 
case in the one of the six healthcare facility related with 
the index case (8).

According to ECDC risk assessment most of the 
MERS-CoV cases are reported from the Middle East, es-
pecially from Saudi Arabia. Sporadic importation of the 
MERS-CoV case to the European Union cannot be ruled 
out. The key to prevent and limit the spread of infection 
are timely diagnosis and implementation of infection 
control measures including using personal protective 
equipment by healthcare workers. Proper preparation 
of the healthcare facilities and raising awareness among 
healthcare workers are also important (6). 

EBOLA VIRUS DISEASE

The first notification concerning outbreak in West 
Africa sent by WHO was received by the IHR Focal 
Point in Poland in March 2014. Ebola virus disease 
(EVD) is a disease caused by viruses from the Filo-
viridae family. It could be caused by such species of 
the virus as: Sudan ebolavirus, Zaire ebolavirus, Taï 
Forest ebolavirus, Bundibugyo ebolavirus as well as 
Reston ebolavirus. First four species are responsible 
for the development of the disease in humans, while 
Reston ebolavirus is known to cause illness only in 
monkeys. No clear reservoir of the virus was discov-
ered so far, however it is suspected that the most likely 
would be fruit bats. First symptoms of EVD are of flu 
like characteristics, followed by those characteristic for 
hemorrhagic fever, e.g. bleeding from natural cavities 
and multi organ failure as a result. Mortality rate for 
EVD is 50-90%, which decreases in case of introducing 
supportive caret and hospitalization (9).

Ebola virus disease is an endemic disease, however 
in terms of time and place it emerges in the form of 
epidemic outbreaks. First documented EVD outbreak 
took place in Zaire (Democratic republic of Congo) in 
1976, in Yambuktu region. In this outbreak 318 cases, 
of which 280 appeared to be fatal, were reported. In 
the same year an outbreak caused by a different strain 
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was reported in Sudan. Further outbreaks of this disease 
were reported  in Gabon (1994, 1996 and 2001), Congo 
(2001, 2002 and 2003), Uganda (2000, 2007 and 2012), 
again in Democratic Republic of Congo (in 1995, 2001, 
2007, 2012, and 2014), and Sudan (1979 and 2004) (10).

The biggest EVD outbreak, concerning both the num-
ber of cases and region it has spread over, took place in 
3 countries of Western Africa: Guinea, Sierra Leone and 
Liberia. The index case in this outbreak is suspected to be 
a 2 year old child who consumed bush meat. First WHO 
reports (sent in march 2014)  indicated cases from eastern 
Guinea and the city of Conakry. After these preliminary 
reports further cases were reported from Liberia and Sierra 
Leone. According to information from ECDC’s risk as-
sessment the source of infection in this outbreak was not 
found, however a contact with the bodies of dead animals 
(acquired from the forest for consumption), as well as with 
their bodily fluids and secretions is suspected. Most of 
the secondary cases were among persons who had direct 
contact with sick people or the bodies of the deceased (e.g. 
during the funerals). It is a first documented outbreak in 
this part of Africa, however (according to ECDC’s Risk 
Assessment dated on 23rd March 2014) it is not an unex-
pected event, since Guinea is situated in the same forest 
ecosystem, in which some proofs of Ebola virus transmis-
sion was already found. (11).

Cases were mainly reported from Sierra Leone 
(14 061, including 3 955 deaths). Liberia (10 672, 
including 4 808 deaths) and Guinea (3 803, including 
2 535 deaths). WHO declared those countries as states 
in which the transmission of the virus is widespread and 
established. According to WHO, at present Liberia is 
the country which is free of EVD. Cases being a part 
of this outbreak were reported also from 7 additional 
countries such as: Mali (8 cases, including 6 deaths), 
Nigeria (20 cases, including 8 deaths), Senegal (1 case), 
Spain (1 case), USA (4 cases, including 1 death), Great 
Britain (1 case) and Italy (1case). At present all of those 
additional countries are declared by WHO as being 
free of EVD (11, 12, 13). In total, according to WHO 
report from 28th of October 2015, the number of cases 
in this outbreak is 28 575, including 11 313 deaths. In 
2014 another Ebola virus disease outbreak was reported 
from Democratic Republic of Congo (DRC). However 
this one was not in any way connected to the outbreak 
in Western Africa. In DRC outbreak 66 cases were 
reported, including 49 deaths, and in November 2014 
it was declared as being terminated (12).

Similarly to other outbreaks, in the course of the 
outbreak in Western Africa, the main transmission was 
human-to-human, and no proof of the change in the 
virus virulence was found. As probable causes of both 
the large number and the spread of cases in this outbreak, 
inadequate procedure following and not sufficient pre-
ventive measures were recognized (12).

SUMMARY

Emerging infectious diseases in humans, especially 
those that are not covered by routine vaccination pro-
grams or for which there are no effective vaccines can 
be included to the most current public health threats. The 
presence of infections caused by previously unknown 
pathogens as well as the re-emergence of diseases oc-
curring in recent years in some European countries, has 
been found in the period from 2010 to 2015 in Europe. 
Travelers to European countries, where the occurrence 
of emerging infectious diseases has been found, should 
be aware of the ongoing threat.
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ABSTRACT

The epidemiological situation of tuberculosis is regionally diverse and dynamically changing. It is related not 
only to the health status of people but also to the organization of health care, financial possibilities, and cultural 
problems affecting the dissemination of the infection. The actions taken by the WHO since the 90s have been 
effective and from 2005 a decrease in the prevalence has been noted and even earlier a decrease in mortality 
was observed. The best situation is in North America and in Western Europe. The highest number of TB cases 
are observed in South-East Asia; however the highest incidence index is in Sub-Saharan Africa. Demographic 
differences related to sex and age are still observed. Men suffer more often than women. In countries with a 
good epidemiological situation elderly people are ill more frequently, while in epidemic regions more children 
and young people are ill.

Key words: tuberculosis, epidemiology, prevalence, mortality, demographic factors

INTRODUCTION

The epidemiology of tuberculosis has long been 
causing a lot of emotions and conflicting assessments. 
You can meet with the opinion that it is a dangerous 
disease, being one of the most important public health 
problems and also with the statement that it is now no 
longer a serious threat. This duality is not accidental and 
is supported by facts that can be presented depending 
on the thesis that the author wants to prove. A reliable 
assessment of the epidemiology of tuberculosis requires 
clarification of the place, time, form of the disease and 
the population concerned. It depends on whether the 
problem is presented as a serious or marginal one. In 
the case of infectious diseases it is important to know 
the local and global epidemiological situation. Universal 
migration causes the spread of infections from countries 
with a bad epidemiological situation to rich countries, 
which have limited the epidemic of tuberculosis.

DISSEMINATION OF TUBERCULOSIS

In a recent report the World Health Organization 
(WHO) demonstrated that 8.6 million new cases of 
TB were diagnosed in 2012 (1). Nearly 40% of all new 

cases, with more than 200 countries reporting epidemi-
ological data to WHO were recorded in two countries 
- India (26%), and China (12%) (1). Epidemiological 
data include WHO regions: Africa (AFR), Americas 
(AMR), Eastern Mediterranean (EMR), Europe (EUR), 
South-East Asia (SEAR) and Western Pacific (WPR), 
which differ from the geographical divisions. The 
largest number of cases of TB have been diagnosed in 
SEAR (39%), AFR (27%) and WPR (18%), much less 
in EUR (4%), AMR (4%) and EMR (8%). The great-
est number of new cases are in over-populated Asian 
countries, however the largest incidence rates are in 
African countries. In India and China the number of new 
cases each year reaches one million. Of the top fifteen 
countries with the highest number of cases more than 
half are Asian countries such as Indonesia (331 000), 
Pakistan (273 000), Philippines (236 000), Bangladesh 
(174 000), Myanmar (148 000) and Vietnam (104 000). 
In only three of the African countries the number of new 
cases exceeds 100 thousand (331 000 in South Africa, 
147 000 in Ethiopia and 113 000 in Congo). Russia takes 
7th place in the ranking (150 000 new cases per year). 
As many as 81% of all new cases of tuberculosis are re-
corded in 22 countries with a particularly bad situation.

WHO estimates that the average incidence rate in 
the world is 122/100 000, but the AFR is twice as high 
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and reaches 2 (Fig. 1). 255/100 000. Among the 15 
countries with the highest incidence of TB as many as 
13 are in Africa. More than 500 new cases per 100 000 
were found in Swaziland (1350), South Africa (1003), 
Sierra Leone (674), Namibia (655), Lesotho (630), 
Djibouti (620), Zimbabwe (562) and Mozambique 
(552) (1). Especially low rates were recorded in small 
isolated island communities, such as. Netherlands An-
tilles (4.9/100 000), Granada (4.1/100 000), Iceland 
(3.5/100 000), Puerto Rico (2.2/100 000) and Barbados 
(1.6/100 000) (1). In some large countries with the very 
tight control system, for example the US and Canada, 
incidence rates are also below 5/100 000. A good epide-
miological situation is also found in small countries, eg. 
San Marino (1.5/100 000) and Monaco (2.1/100 000). 
The epidemiological situation varies not only between 
macro-regions, but also locally. In EUR the average 
incidence rate of tuberculosis is 40/100 000, but the 
average data flattens the problem, because in 5 countries 
of the former Soviet Union the incidence was found to 
be more than 100 cases per 100 thousand, and from 
another 11 countries, where the index is 50-99/100 000, 
only Romania is not the former Soviet republic. Simul-
taneously, in 21 European countries the incidence rate is 
below the 10/100 000, and in 4 below 5/100 000 - like 
in other regions. Incidence rates in some AFR countries 
is lower than the average in the region (255/100 000), 
eg. in Mali (60/100 000), Burkina Faso (54/100 000), 
Ghana (70/100 000), Mauritius (21/100 000) and the 
Seychelles (30/100 000). In turn, in AMR, which 
has the lowest average incidence rate of tuberculosis 
(29/100 000), there are countries with a high rate, for 
example Haiti - 213/100 000, 127/100 000 Bolivia and 

Guyana 109/100 000. In AMR, therefore, there are 
countries with a poorer epidemiological situation than 
in some countries in AFR. With such a diverse epide-
miological situation general statements that it is bad or 
good should be avoided, without specifying the place.

In Poland, the TB incidence rate is 19.5/100 000 
(2). In European Union countries worse indicators 
were found in 6 countries: Romania (94/100 000), 
Lithuania (66/100 000), Latvia (53/100 000), Bulgar-
ia (32/100 000) Portugal (26/100 000) and Estonia 
(23/100 000) (1). Between the provinces with the 
highest rates (30 in Lubelskie Voivodeship, 29 in Swi-
etokrzyskie Voivodeship, 27 in Lodz Voivodeship, and 
in Silesian Voivodeship 27/100 000), and the lowest 
(10.6 in Lubusz Voivodeship, 10.9 in Greater Poland 
Voivodeship, 12.3 in West Pomeranian Voivodeship, 
13.3 in Podlaskie Voivodeship and in Warmia-Mazury 
13.5/100 000) are significant differences (2). Even 
greater diversity is in the absolute numbers of new cases 
of tuberculosis observed in the different provinces. The 
difference between the region of Silesia (1185 cases and 
144 deaths) and the adjacent Opole is almost ten times 
(150 cases and 14 deaths) (2).

MORTALITY

Annually 1.3 million people die in the world due to 
TB (1). Most patients die in AFR and SEAR (75% of 
all deaths). The mortality rate is high among untreated 
patients. According to the WHO as many as 3 million 
TB patients are not treated. An important element on the 
death structure is the co-infection with the HIV virus. In 
AFR 480 thousand TB patients die each year, however 
patients co-infected with HIV account for 52%. For 
comparison, in SEAR 510 thousand people die from 
tuberculosis, but among these patients 10% are HIV(+) 
(1). The smallest number of deaths due to tuberculosis 
were found in AMR (25 thousand), of which a quarter 
are people infected with HIV (1).

An important risk factor of death is multidrug-re-
sistance (MDR) (1). As many as 37% of patients with 
MDR TB die compared to 13% with preserved drug 
sensitivity (1). The average mortality rate in the world 
is 13/100,000, however it ranges from 1.9 in AMR to 
26 in AFR (Fig. 1). The highest mortality rates were 
observed in South Africa 59/100 000, in the Congo 
54/100 000 and in Mozambique 53/100 000. On the 
other hand, in many developed countries this indicator 
is below 1/100 000, for example 0.19 in Australia, 
0.17 in Canada, 0.14 in the US and in New Zealand 
0.1/100 000 (1).

Large variations in national mortality rates are ob-
served. In Moldova this rate is 18/100 000, in Russia 
13/100 000, and in Belarus 11/100 000, while in Norway 
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Fig. 1. Mean incidence and mortality index of tuberculosis per 100 000 of population in 

different WHO regions. Based on the WHO report 2013 (1) 
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it is 0.14/100 000, in Holland 0.17/100 000, in Cyprus 
0.2/100 000 and in Switzerland 0.22/100 000 (1). 
Equally significant differences are noted in the EMR. 
In Somalia, the mortality rate is 64/100 000, in Djibouti 
76/100 000, in Afghanistan 37/100 000, in Pakistan 
34/100 000 and at the same time in the same region in 
Qatar 0.17/100 000, in Bahrain 0.3/100 000, in Egypt 
0.46/100 000, and Jordan 0.53/100 000 (1). Smaller 
differences are in SEAR. In East Timor mortality rate is 
74/100 000, in Bangladesh 45/100 000, and in the Mal-
dives 2/100 000 and in Sri Lanka even 1/100 000 (1).

In Poland the number of deaths in the course of 
tuberculosis has been systematically decreasing and in 
2012 it amounted to 640, which was, however, 8.5% 
of all cases (2). However, the statistics count deaths 
from all causes in the course of tuberculosis. Infec-
tion with Mycobacterium tuberculosis in Poland was 
the direct cause of death in only 2.7% of patients with 
tuberculosis. Regional differences in the percentages of 
deaths in relation to all TB patients can be observed. 
In Swietokrzyskie Voivodeship 4.5% of patients with 
tuberculosis die, in Lodz Voivodeship 5.4%, in Mazow-
ieckie Voivodeship 5.8%, however in Silesian Voivode-
ship 17% and in the Lubusz Voivodeship 17.5%. The 
mortality rate in Poland is 1.7/100,000 which is not a 
very good achievement compared to other countries, 
not just in Europe. TB is the cause of 0.2% of all deaths 
in Poland and 20% of deaths caused by infection (2).

DYNAMICS OF EPIDEMIOLOGICAL 
CHANGES

The global incidence of tuberculosis increased until 
the end of the twentieth century, reaching a peak in 2005 
(9.4 million), and only in subsequent years showed a 
gradual decline in the diagnosis of new cases (Fig. 2). 
In AMR and WPR there has been a continuous reduc-
tion in the number of new cases since 1990, while in 
EMR the situation has systematically deteriorated - from 

460 thousand cases in 1990 to 670 thousand in 2012 
(Fig. 2). In AFR and SEAR the constantly deteriorat-
ing an epidemiological situation reached a plateau in 
2005. In EUR after 20 years the situation returned to the 
starting point. In 1990 there were 360 thousand cases, 
in 2000 it went up to 640 thousand and 360 thousand 
in 2012 (Fig. 2). The average incidence rate drops by 
2% per annum, but in EUR it decreases by 6.5%, and in 
SEAR by less than 1% (1). Among the 22 countries with 
the worst epidemiological situation half of them have 
failed to reduce the incidence rates in the last 20 years 
(1). Increasing incidence rates were observed until 2000 
only in EUR and AFR, while in other regions at the end 
of the twentieth century there was no longer a growth 
visible and but rather a systematic decline (1). Despite 
this, in regions with a high birth rate the number of cases 
increased (Fig. 2). In Poland at that time we observed 
a steady improvement of the epidemiological situation, 
but temporary inhibitions in the decline in the number of 
new cases are visible (2). The incidence of tuberculosis 
decreased in our country in parallel to the global index.

Significantly improved results were achieved in re-
ducing deaths due to tuberculosis. The global mortality 
rate in the world decreased by 45% from 1990 to 2012 
(Fig. 3). Apart from EUR, in which thanks to the former 
Soviet Union countries, until the end of the twentieth 
century an increase in mortality was observed, in other 
regions a systematic reduction was recorded. In AMR, 
EMR and WPR the planned by the WHO reduction in 
mortality of 50% in 2015 has already been achieved (1). 
Only in some countries with the worst epidemiological 
situation, with a large percentage of the coexistence 
of tuberculosis infection and HIV (for example Zim-
babwe, South Africa and Kenya), the mortality rate is 
not reduced or has even increased (1). In Russia, after 
a long period of regular growth, the mortality from 
tuberculosis has been reducing since recently. Also in 
Poland a reduction in the mortality rate by 50% from 
3.5/100 000 in 1990 to 1.7 in 2011 was achieved (2).

 

Fig. 2. Number of new cases of tuberculosis in thousands in different WHO regions. Based on 

the WHO report 2013 (1) 
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in different WHO regions. Based on the WHO 
report 2013 (1)

 

Fig.3. Dynamic of epidemiological changes in TB mortality index on 100 000 deaths in 

different WHO regions 1990-2012. Based on the WHO report 2013 (1) 
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DEMOGRAPHIC CONSIDERATIONS

In the epidemiological situation, large variations in 
demographics, gender and age are observed. Women 
suffer from tuberculosis less frequently than men. In 
2012 2.9 million women and 5.7 million men suffering 
from tuberculosis were registered. Women represent 
34% of all TB patients (1). The average ratio of men 
to women in the world is 1.9, but in countries with the 
worst epidemiological situation it varies from 0.5 in 
Afghanistan to 2 in Vietnam (1). This value is partly 
dependent on HIV infection. In AFR the ratio of male/
female patients with tuberculosis and HIV(-) is 1.5, and 
with HIV(+) is 1, however in SEAR it is 3.5 and 1.8 
respectively (1).

Out of 1.3 million total deaths caused by tubercu-
losis 410 thousand were women (31.5%) (1). Among 
them up to 160 thousand are HIV-infected women and 
140 thousand of them are in AFR alone. In the case of 
HIV-infected individuals gender differences are not 
observed and the same number of men (160 thousand) 
and women infected with HIV die from tuberculosis (1). 
Regionally large differences in the structure of deaths 
depending on the status of HIV were observed (Fig. 
4). In AFR 63% of women who died of tuberculosis 
are also infected with HIV, while only 4% of women 
in WPR, and 7% of in EMR who died of tuberculosis 
were also HIV(+).

In Poland also are observed significant differences 
between the incidence of tuberculosis among women 
(12.2/100 000) and men (27.4/100 000) (2). Women in 
Poland constitute 32% of all TB patients, and the ratio 
of men to women suffering from tuberculosis is 2.2 (2). 
Even greater differences are observed when comparing 

the number of deaths in the course of tuberculosis: 
136 women and 504 men (2). Among the patients who 
died due to tuberculosis, women accounted for only 
21%. The mortality rate among women in Poland is 
0.7/100 000, in men, 2.7/100 000 (2). 

Nevertheless, an important risk factor for tuberculo-
sis is age. In poor Asian and African countries dominate 
young and middle-aged patients. In countries with the 
worst tuberculosis situation at the age of 15-44 years 
it is 2 times as likely (1 172 486) than in 45-64 years 
(604 196) and 6 times more than in the group over 65 
years (205 703) (1). In developed countries the incidents 
of tuberculosis shift to an older population. However, 
it is not clearly visible, when taking into account the 
average of individual regions. Numerous cases in the 
elderly in Western Europe balance out the number of 
those diseased at a young age in Eastern Europe. A 
similar situation is in North and South America (Fig. 5). 
In developed countries a higher percentage of latent 
tuberculosis is observed in the elderly compared to 
the young (3). Often in states of immune-suppression 
the active form of the disease develops among people 
previously infected with Mycobacterium tuberculosis.

The incidence of tuberculosis in children is a re-
flection of the epidemiology of adults who are their 
primary source of infection. The risk of developing TB 
in children infected with Mycobacterium is greater than 
in adults (4). In 2012 TB affected 530 000 children, 
representing 6% of all cases. Within countries there are 
large variations in the percentage of children among new 
cases of tuberculosis. In many countries of Asia and 
Africa the percentage of TB in children is important. 
In Pakistan and Afghanistan this percentage is 25%, in 
Brazil 21%, and in Congo, Kenya, Ethiopia, Mozam-

 

Fig. 4. Comparison of the number of deaths of HIV(+) and HIV(-) women in different WHO 

regions 1990-2012. Based on the WHO report 2013 (1) 
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Fig. 5. New TB cases in different age group in different WHO regions in 2012. Based on the 

WHO report 2013 (1) 
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bique, South Africa., Uganda, Tanzania and Zimbabwe 
16% (5). In highly industrialized European countries, 
tuberculosis of children constitutes 2-7% of cases, and 
in the US 5.8% (5). The highest incidence rates of TB in 
children have been found in South Africa 237/100 000, 
229/100 000 in Botswana, 221/100 000 in Zimbabwe, 
189/100,000 in Afghanistan and 167/100 000 in Kenya 
(6). Tuberculosis was the cause of death of 74 thou-
sand HIV(-) children, representing 8% of the total of 
940 thousand deaths in HIV(-) people (1). Over 90% 
of deaths in children occur in Asia and Africa (1). In 
Western Europe the mortality rate of TB in children is 
very small.

For many years now the incidence of TB in Poland 
increases with age (2). The lowest incidence rates of 
TB (1.6/100 000) are noted in children below 14 years 
of age, and the highest 35/100 000 in those above 65 
years of age (2). The largest is the group of patients 
aged 45-64 years (2). They represent 45% of all cases 
of tuberculosis. The percentage of children suffering 
from tuberculosis in Poland (1.3%) is much lower than 
in other countries (2). In 2012, only 95 cases in children 
were observed, but the situation is very varied. In some 
regions 1-2 new cases were diagnosed, while in others 
there were a few dozen. In Poland, only 1-2 deaths of 
children per year caused by tuberculosis are noted (2). 
Tracking epidemiological trends and the development 
of models used in the diagnosis and treatment allows 
for a better control of the infection.
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ABSTRACT

BACKGROUND. Incidence of shingles in different regions of the world ranged from 300 to 500/100 000 per-
sons, and in the population older than 80 years of age reaches more than 1000/100 000. In the age group 50+ the 
incidence is enough high to be a serious medical and economic burden. Lack of details about the incidence and 
frequency of complications in Polish population let us too made an attempt to assess the scale of the problem, 
among others to the purpose of the evaluation of the legitimacy of implementing vaccination in the 50+ population.
METHODS. First, based on coming data from the Świętokrzyskie Province Division of the National Health Fund 
we judged the incidence of shingles in this province in 2013 in individual ancient groups and depending on de-
tailed diagnoses and with the division into the basic health, clinic and hospital care. Second, based on gathered 
data through NIZP-PZH, we judged hospital morbidity connected with shingles in Poland in 2008-2012 years, 
in individual ancient groups. 
RESULTS.  Extrapolating the data from the Świętokrzyskie province we assess the incidence of shingles on average 
338.8/100 000. She is tallest in the age group 50+ (614.3/100 000) and in this group also the most complications 
are being observed. Hospital morbidity in entire Poland showed in 2008-2012 years the frequency on average 
4.93-5.42/100 000, in the group of 0-19 years; 0.10-1.50/100 000, in the group of 20-49 years; 4.9-5.42/100 000 
and in the 50+ group - 9.99-13.37/100 000. 
CONCLUSIONS
1.  Shingles, especially in the 50+ age group, constitutes a serious health problem in Poland, being a cause of 

numerous advices in basic health care and at clinics in Poland, as well of numerous hospitalizations and 
dangerous complications. 

2.  It seems, that active immunization against shingles, especially of 50+ persons, would be a favourable solution 
from the individual, as well as public perspective.

Key words: herpes zoster, epidemiology, incidence rate, hospitalizations, complications

INTRODUCTION

Herpes zoster is caused by reactivation of the vari-
cella zoster virus (VZV). All people with a history of 
varicella are susceptible to herpes zoster. Reactivation 
of VZV is a complex process, but the key role is played 
by the overall reduction in the T cell-dependent response 
– and in particular, the T cell-dependent response to 
VZV – related to the ageing of the immune system and 
various factors leading to immunosuppression (1, 2). 
After the primary infection of mucosae, dermis and 
dermal sensory nerves, VZV remains latent in ganglia, 

most frequently from Th3 to L3. After many years or 
even decades, the virus may replicate in the ganglia 
in the course of HIV infection, Hodgkin’s lymphoma, 
non-Hodgkin’s lymphomas, leukemia’s and systemic 
lupus erythematosus, following organ transplantation, 
or as an effect of certain drugs, stress, malnutrition and 
the natural process of ageing of the immune system (3). 
As a result of virus reactivation, sensory nerve endings 
in the dermis are infected and typical vesicular eruption 
occurs. The patient complains of decreased sensation 
and pain, and if motor neuron is involved, of muscle 
weakness. The risk of developing herpes zoster is es-
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timated at 10-30%, and is closely related to age (4, 5). 
The most common (occurring in about 20% of patients) 
(6, 7) and at times most serious complications of herpes 
zoster include herpes zoster ophthalmicus, various types 
of bacterial superinfection and neurological complica-
tions such as meningitis, encephalitis and in particular 
postherpetic neuralgia (PHN) (2, 8). The latter affects 
60-70% of patients with herpes zoster who are over 60 
years old (6, 7), is poorly manageable with the available 
therapies, and has a negative impact on the patients’ 
functional status and the quality of life. With age, the 
risk and severity of complications, as well as the risk of 
hospitalization, are steadily increasing (9, 10). 

The incidence of herpes zoster in various regions 
across the world was analyzed based on a systematic 
review of literature, among others Kawai et al. (11). The 
review included 130 studies from 26 countries (Poland 
excluded), and it showed the incidence of 3-5/1,000 
person-years (in the case of persons aged over 80 years, 
the incidence rate was 10 and more per 1,000 person-
years). In the analysis, the risk of developing PHN 
was 5-10%. In about 30% of patients with PHN, pain 
persisted for over one year. The rate of herpes zoster 
recurrence was estimated at 1-6%, and the frequency 
of hospital admissions ranged between 2 and 25 per 
100,000 person-years. 

A number of studies assessing the incidence of 
herpes zoster show a marked predominance of females 
(12, 13, 14).

The risk factors for developing herpes zoster, apart 
from age, include rheumatoid arthritis, inflammatory 
bowel diseases, COPD (chronic obstructive pulmonary 
disease), asthma, chronic kidney diseases, depression, 
lymphomas and myelomas (15).

Progressive ageing of the population in developed 
countries may translate into an increasingly pressing 
problem of herpes zoster in the elderly and a stronger 
emphasis on applying effective prophylaxis, i.e. im-
munization, although the most recent position of the 
WHO on the subject is not unequivocal (16).

Since the data on the incidence of herpes zoster and 
the frequency of complications in the Polish society, 
which is also ageing, are scarce, we undertook to pres-
ent the scale of the herpes zoster problem in Poland by 
age. This may help, among others, to assess the validity 
of an immunization programme for the population over 
50-60 years of age.

METHODOLOGY

First, we assessed the incidence of herpes zoster (the 
number of new cases per 100,000) in the Świętokrzyskie 
voivodeship in 2013 by age groups and by specific di-
agnosis, as well as by the type of healthcare received – 
primary healthcare, ambulatory healthcare and hospital 
care – and by the form of herpes zoster. The data come 
from the Świętokrzyskie branch of the National Health 
Fund (NFZ). The size of individual age groups was 
determined based on data from the Central Statistical 
Office of Poland (GUS) for 2013.

Secondly, based on data gathered by NIZP-PZH, 
we assessed in-hospital morbidity of herpes zoster in 
Poland in the years 2008-2012 by age groups.

Confidence interval (CI) for the incidence of her-
pes zoster was calculated using the WinPepi statistical 
package (17). 

Table I. The incidence of herpes zoster in the Świętokrzyskie voivodeship in 2013 by age groups 
Age Vojvodship świetokrzyskie population size N* Rate/100,000 95% confidence interval

< 18 years 249,953 270 108.0 95.52 – 121.70
18-49 years 537,558 1,074 199.8 188.03 – 212.10
> 50 years 480,728 2,953 614.3 592.38 – 636.77
Total 1,268,239 4,297 338.8 328.78 – 349.08

*Persons who have been entered in the healthcare system as diagnosed with B02 once in the year (PHC, AHC or hospital care).

Table II. The incidence of herpes zoster in the Świętokrzyskie voivodeship in 2013 by detailed diagnosis and by age (per 
100,000)

ICD-10 Diagnosis – name Below 18 years 18-49 years Over 50 years Total
B02 HERPES ZOSTER 0.2 174.9 520.7 290.2
B02.0 ZOSTER ENCEPHALITIS (G05.1*) 0.0 1.5 4.6 2.7
B02.1 ZOSTER MENINGITIS (G02.0*) 0.0 0.0 0.4 0.2
B02.2 ZOSTER WITH OTHER NERVOUS SYSTEM 

INVOLVEMENT
0.0 0.0 1.5 0.6

B02.3 ZOSTER OCULAR DISEASE 0.0 0.0 1.5 0.6
B02.7 DISSEMINATED ZOSTER 0.2 0.0 0.8 0.4
B02.8 ZOSTER WITH OTHER COMPLICATIONS 0.9 1.3 9.4 4.4
B02.9 ZOSTER WITHOUT COMPLICATIONS 10.8 22.1 75.5 39.8
B02 Total 108.0 199.8 614.3 338.8
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RESULTS

The incidence of herpes zoster in the Świętokrzyskie 
voivodeship in 2013 by age groups is presented in 
Table I.

Table II presents the incidence (number of new 
cases/100,000) of herpes zoster in the Świętokrzyskie 
voivodeship in 2013 by detailed diagnosis (according 
to ICD-10) and by age.

Table III presents the incidence of herpes zoster and 
its types in the Świętokrzyskie voivodeship in 2013 by 
age group and healthcare type (per 100,000)

Proportions of total herpes zoster incidence rates 
(new cases) by types of healthcare received in the 
Świętokrzyskie voivodeship in 2013 are presented:

PHC/Hospitalisation – 27,1
AHC/Hospitalisation – 4,7
PHC/AHC – 5,8
Herpes zoster morbidity leading to hospitalisation 

in Poland in the years 2008-2012 by age group, based 
on NIZP-PZH data are presented in Figure 1. 

To sum up, it could be assumed (based on the 
extrapolation of the results for the Świętokrzyskie 
voivodeship) that the mean incidence of herpes zos-
ter in Poland is 338.8/100,000, and the highest rates 
are seen in the group of patients aged over 50 years 
(614.3/100,000). The incidence is 27 times higher for 
the primary healthcare compared with hospital care. 

The highest number of complications, regardless 
of the healthcare type, is seen in the group of patients 
aged over 50 years.

The rates of hospital admissions related to herpes 
zoster, according to the NIZP-PZH data for five con-
secutive years, were similar for all age groups (mean 
4.93-5.42/100,000; in the 0-19 years of age group: 
0.10-1.50/100,000; in the 20-49 years of age group: 
4.9-5.42/100,000; and in the > 50 years of age group: 
9.99-13.37/100,000), although lower (particularly in the 
50+ age group) than those based on the Świętokrzyskie 
voivodeship data (which probably resulted from differ-
ences in the methodology of data collection – official 
statistics and contract data).

Table III. The incidence of herpes zoster and its types in the Świętokrzyskie voivodeship in 2013 by age group and health-
care type (per 100,000)

Type of 
healthcare ICD-10 Diagnosis – name Below 18 

years
18-49 
years

Over 50 
years Total

A
m

bu
la

to
ry

 h
ea

lth
ca

re
 

(A
H

C
)

B02 HERPES ZOSTER 4.8 20.5 72.6 37.1
B02.0 ZOSTER ENCEPHALITIS (G05.1*) 0.0 0.2 0.4 0.2
B02.1 ZOSTER MENINGITIS (G02.0*) 0.0 0.0 0.2 0.1

B02.2 ZOSTER WITH OTHER NERVOUS SYSTEM 
INVOLVEMENT 0.0 0.0 0.2 0.1

B02.3 ZOSTER OCULAR DISEASE 0.0 0.0 0.4 0.2
B02.7 DISSEMINATED ZOSTER 0.0 0.0 0.4 0.2
B02.8 ZOSTER WITH OTHER COMPLICATIONS 0.0 0.4 2.3 1.0
B02.9 ZOSTER WITHOUT COMPLICATIONS 2.0 4.1 23.3 11.0

Total AHC   6.8 25.1 99.8 49.8

Pr
im

ar
y 

he
al

th
ca

re
 (P

H
C

) B02 HERPES ZOSTER 90.0 156.3 458.9 257.9
B02.0 ZOSTER ENCEPHALITIS (G05.1*) 1.6 1.3 4.0 2.4
B02.1 ZOSTER MENINGITIS (G02.0*) 0.0 0.0 0.2 0.1

B02.2 ZOSTER WITH OTHER NERVOUS SYSTEM 
INVOLVEMENT 0.0 0.0 0.2 0.1

B02.3 ZOSTER OCULAR DISEASE 0.0 0.0 0.4 0.2
B02.7 DISSEMINATED ZOSTER 0.0 0.0 0.2 0.1
B02.8 ZOSTER WITH OTHER COMPLICATIONS 1.2 0.6 1.5 1.0
B02.9 ZOSTER WITHOUT COMPLICATIONS 7.2 16.6 43.9 25.1

Total PHC   100.0 174.7 509.2 286.8

H
os

pi
ta

l c
ar

e 
(H

O
SP

) B02 HERPES ZOSTER 0.4 0.6 5.8 2.5
B02.0 ZOSTER ENCEPHALITIS (G05.1*) 0.0 0.0 0.2 0.1

B02.2 ZOSTER WITH OTHER NERVOUS SYSTEM 
INVOLVEMENT 0.0 0.0 1.0 0.4

B02.3 ZOSTER OCULAR DISEASE 0.0 0.0 0.6 0.2
B02.7 DISSEMINATED ZOSTER 0.4 0.0 0.2 0.2
B02.8 ZOSTER WITH OTHER COMPLICATIONS 0.4 0.4 5.8 2.4
B02.9 ZOSTER WITHOUT COMPLICATIONS 0.0 1.7 10.6 4.7

Total HOSP   1.2 2.6 24.3 10.6



Piotr Albrecht, Marian Patrzałek, Paweł Goryński696 No 4

DISCUSSION

In this paper, we managed to show, with high likeli-
hood, the real incidence of herpes zoster by age groups 
and by the disease for the Świętokrzyskie voivodeship, 
which – it appears – may be extrapolated for the whole 
country. Based on data for the Świętokrzyskie voivode-
ship as well as the NIZP-PZH data, we were able to 
determine the scale of hospitalisations related to herpes 
zoster both for the voivodeship in question and for the 
entire country. 

What – in our opinion – is the advantage of this 
paper is the use of the NFZ data which make it possible 
to ascribe every diagnosis to a specific person (via the 
personal identification number PESEL) and see if the 
diagnosis is made again in the same year.

The mean incidence of herpes zoster for the 
Świętokrzyskie voivodeship (327.5/100,000) corre-
sponds with the results reported by Kawai K et al. (11) in 
the systematic review of 2014 (300-500/100,000) and by 
Pinchinat S et al. (18) in the systematic review of 2013 
(200-460/100,000) as well as the results reported by 
Salares L et al. (19) concerning Catalonia (427/100,000) 
and by Studahl M et al. (14) concerning Sweden.

A slightly lower than otherwise reported (consider-
ably over 900 per 100,000) (11, 18, 19) is our rate of 
herpes zoster incidence in the Świętokrzyskie voivode-
ship population over 49 years of age (588.5/100,000). 
This may be related to a still different age structure of the 
Polish society compared with the “old EU countries”.

The proportion of diagnoses for all healthcare types 
in favour of the primary healthcare reflects the fact that 

hospital admissions related to herpes zoster relate only to 
an insignificant percentage of all diagnoses (in our case, 
it was: in the group below 18 years of age: 1.2/100,000; 
in the group 18-49 years of age: 2.6/100,000; and in 
the group over 49 years of age: 24.3/100,000; mean 
10.6/100,000) – in the systematic review by Kawai K et 
al. (11) the mean was 2-25/100,000, in an Italian paper 
concerning Tuscany the mean was 8/100,000 (20), and 
in Sweden the mean was 6.9/100,000 (14). 

In Poland, the percentage of patients hospitalised 
(about 4%) is similar to that reported for Germany 
(2.7–3.7%) (13). 

Hospital admission rates for the entire country are 
comparable with those reported in the literature and 
referred to above.

Our data show that with age the frequency of her-
pes zoster complications is increasing, and the most 
common complications include encephalitis, herpes 
zoster ophthalmicus, meningitis and other nervous 
system involvement. Proportions and rates similar to 
those observed in the Świętokrzyskie voivodeship are 
reported by investigators from Germany (13), Tuscany 
(20) and Sweden (14).

CONCLUSIONS

1. As we have shown, herpes zoster, particularly in 
persons aged over 50 years, in the ageing Polish 
society, constitutes – just like in other countries – a 
serious health problem associated with frequent 
use of both primary and ambulatory healthcare, as 
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Fig. 1. In-hospital morbidity of herpes zoster in Poland in the years 2008-2012 by age groups
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well as numerous hospital admissions due to severe 
complications.

2. It appears that active immunisation against herpes 
zoster in the elderly would be beneficial from the 
perspective of both individuals and the society.
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ABSTRACT

Surgical staff might be considered at most risk of accidental viral infection due to their higher exposure to blood. 
AIM. To evaluate surgical staff concerns about occupational HIV infection, to determine contributing factors, to 
assess their sero-status regarding this pathogen, and the frequency of the Δ32 allele of the CCR5 gene.
METHODS. With the use of a self-administered anonymous questionnaire a cross-sectional sero-survey was 
conducted from February 2009-January 2010 among doctors/nurses from the surgical/ gynaecological wards of 
16 randomly selected hospitals in Western Pomerania, Poland. Fear level was measured by the use of the VAS 
scale (range 0-10). Serum samples were tested by ELISA. Genotyping was performed using a PCR-AFLP assay.
RESULTS. Response rate 84.9%; 427 participants, 88.3% females; 84.8% nurses, 15.2% doctors (median age 42 
years, range 22-61 years). More than two thirds of respondents (67.2%) overestimated HIV single exposure risk. 
The median level of occupational HIV fear was 6.67. The prevalence of anti-HIV was 0.0% (95%CI: 0-0.9%); 
1.2% (95%CI: 0.5%-2.9%) of participants were homozygotes Δ32/Δ32. The stepwise regression model revealed 
that job category (nurse) was associated with HIV fear (p<0.001). 
CONCLUSIONS. The risk of contracting occupational HIV infection remains low; no anti-HIV positive indi-
viduals were found among surgical staff, one in one hundred were resistant to HIV infection. Staff members, 
especially nurses, were much concerned with acquiring an occupational HIV infection, possibly due to the lack 
of knowledge on single exposure risk. Educational actions and better access to specialists which would help 
surgical staff in managing anxiety at the workplace is urgently needed. 
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INTRODUCTION

Most studies define the risk of occupational infec-
tion with blood-borne viruses for health care workers 
(HCWs) as influenced by the prevalence of infections 
in the general population, a probability of transmission 
by single exposure, the frequency of exposure and a lack 
of post-exposure prophylaxis (1). 

Surgical staff might be considered at most risk of 
accidental viral infection due to their higher exposure 
to blood (2-5). As an example, a study in selected 
British hospitals, carried out on staff who took part in 
operations, found that one in four members reported 
receiving at least one needle-stick injury during a surgi-
cal procedure in the preceding 12 months (4). By their 
final year of training, 99% of surgeons within residency 
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programs in general surgery in the United States had 
experienced a needle-stick injury; for 53%, the injury 
involved a high-risk patient (5). Even when taking 
into account the comparatively low prevalence of HIV 
(human immunodeficiency virus) in Europe, estimates 
of the lifetime risk of contracting HIV as a result of a 
sharps injury during surgery are as high as 0.3%, mainly 
due to the number of blood contacts experienced  (5). 

The danger of blood-borne virus contraction by 
those members of staff who are injured fuels anxiety. 
Previous studies of HCWs have documented that fear 
is a persistent reaction to the HIV epidemic and was 
largely driven by the enormity of the anticipated health, 
as well as social consequences of having a positive HIV 
test result (6-8). Moreover, the evidence shows that 
fear of contracting HIV seems to be the driving force 
for the negative attitudes toward patients infected with 
HIV and for the demand of universal testing (7,9). Al-
though anxiety tends to be greatest over an acquisition 
of HIV infection, viral hepatitis poses a greater risk (1). 
The risk of sero-conversion following inoculation with 
blood from a patient infected with HIV is approximately 
one hundred times lower than for the hepatitis B virus 
(HBV) where a patient presents HBe antigen. HIV-1 
fusion with a cell is dependent on chemokine recep-
tors CCR5 on the cytoplasmic membrane. However, 
in the Caucasian population the CCR5 gene variant is 
widely observed with 32 base pair deletion frameshit 
mutation (CCR5- Δ32) (10,11). Homozygotes for the 
Δ32 allele lack CCR5 expression on the cell surface. 
Epidemiological studies have shown that individuals 
homozygous for CCR5-Δ32 have a 100-fold reduction 
in HIV infection incidence, whereas heterozygotes who 
inherit one allel which encodes the wild type protein and 
one CCR5-Δ32 which displays delayed progression to 
AIDS compared to individuals inheriting two wild allels 
(10-12). This is the result of the lower CCR5 receptor 
expression on the cell surface which slows down the 
replication process. Of note, homozygotic mutation of 
the CCR5 receptor does not offer complete protection 
from HIV infection, the virus may reach susceptible 
cells using some other co-receptors (11). 

The paucity of studies such as this one, which aim to 
evaluate surgical staff concerns about occupational HIV 
infection, determine contributing factors, assess their 
sero-status regarding this pathogen, and the frequency 
of the Δ32 allele of CCR5 gene, have necessitated this 
survey.

METHODS

The study was conducted between February 2009 - 
January 2010 among doctors and nurses from surgical 
and gynaecological wards from 16 randomly selected 

hospitals (6 urban: 2 teaching, 4 other, and 10 provin-
cial) all located in West Pomerania, Poland, which were 
50% of the hospitals in the study area. A pilot study was 
performed in a selected teaching-urban hospital (13). 

Study instrument. After signing an informed con-
sent, all participants filled an anonymous questionnaire 
which included questions that queried them on demo-
graphics, knowledge on single HIV exposure risk, con-
cerns regarding occupational HIV infection measured 
with the use of VAS – a Visual Analog Scale (numerical 
variable taking values from 0 to 10) (14). 

Sero-testing and genetic testing. Blood samples 
were collected by venipuncture from staff present at 
the ward on the day the study was conducted after 
written consent. Enzyme immunosorbent assay (ELI-
SA) system version 3.0 was used to detect anti-HIV 
(Abbott Laboratories Inc., Abbott Park, Il, USA). All 
subjects were genotyped for the presence of the Δ32 
allele (32-bp deletion in the CCR5 gene). Genomic 
DNA was extracted from 450μl whole blood samples 
using a Genematrix Quick Blood Purification Kit (Eurx, 
Poland). Genotyping was performed at the Department 
of  Pharmacology, the Pomeranian Medical University 
using a PCR-AFLP  (polymerase chain reaction – am-
plified fragments length polymorphism) assay; slight 
modifications were introduced (12). 

Data analysis was carried out using the STATIS-
TICA PL software (StatSoft) Version 10 and R software 
(16). The outcome variable was the fear level of acquir-
ing occupational HIV infection (numerical outcome).  
Univariate analysis was used to assess the possible asso-
ciation between: demographic characteristics (age, sex, 
job category), type of ward, type of hospital, work load 
(hours/week),  number of sharp injuries sustained during 
the past 12 months, previous training in blood-borne 
pathogen infection control, and outcome variable. In 
univariate analysis, for categoric variables groups were 
compared using the chi-square test with Yates correction 
factor and Fisher’s exact test; the Mann–Whitney test 
was used for numeric variables. All variables used in 
the univariate analyses and significant (p<0.05) at the 
univariate level were then used to fit stepwise regres-
sion models. A standard regression model was built for 
the predicted outcome variable listed above. A stepwise 
analysis was used to select significant variable subsets. 
The coefficients in the regression model (betas, that are 
connected with the correlation coefficient), were used 
to assess the correlation between one of the variables 
and fear level. 

The study was approved by the Pomeranian Medical 
University Research Ethics committee.
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RESULTS

Response rate was 84.9%. Of the total 590 personnel 
eligible, 427 individuals (85.2%) consented to participate, 
377 of them (88.3%) were females. The median age for 
the study population was 42 years (range 22-61 years). 
There were 84.8% (362/427) nurses and 15.2% (65/427) 
doctors, most of whom (76.9%) were males. More than a 
half (54.3%; 232/427) of the participants were from pro-
vincial hospitals, the rest - from Szczecin city hospitals 
(27.9%; 119 from teaching hospitals, 17.8%; 76 from 
other hospitals). Over a half (53.2%; 227/427) of the 
participants worked in surgical wards, 25.1% (107/427) 
in gynaecologic wards, 16.6% (71/427) in the operating 
room, 5.1% (22/427) in the admittance area. 

The number of  working hours per month was <85 
for 5.4% (23/427) of respondents, 86-170 for 65.6% 
(280/427),  >170 for 29.0% (124/427). During the pre-
ceding year one half of respondents (50.6% (216/427) 
sustained at least one sharps injury; the mean number 
of sharps injuries per HCW per year was 1.74. More 
than three quarter of respondents (79.6%; 340/427) were 
trained in the prevention of blood-borne infections. 

Assessment of a single exposure to HIV risk. Only 
18.7% (80/427)  of participants correctly defined the risk 
of a single exposure to HIV, the rest overestimated the 
risk, assessing it as 6% (23/427; 5.4%), 30% (196/427; 
45.9%) or 60% (68/427; 15.9%); 14.1% (60/427) did 
not know the correct answer (fig. 1).
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Fig. 1. Estimation of the single HIV exposure risk by surgical staff (Westpomeranian region, Poland,  

2009-2010, n=427)  
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Fig. 1. Estimation of the single HIV exposure risk by 
surgical staff (Westpomeranian region, Poland, 
2009-2010, n=427) 

Concern regarding occupational HIV infection. 
Almost all (96.4%) surgical staff expressed concern 
regarding occupational HIV infection with a median 

(Me) level of 6.67. Results depended on gender (5 
for men, 7 for women; p<0.0001) and job category (5 
for doctors, 7 for nurses; p<0.0001). Operating room 
personnel were more concerned (Me=7) than those 
working at surgical wards (Me=6); p=0.009. Those 
sustaining 1-5 sharps injuries in the last 12 months 
were more concerned (Me=7) than those sustaining 6 
and more injuries (Me=5), however the difference was 
not statistically significant (p=0.10). No statistically 
significant differences (p>0.05) between age, number 
of working hours/week, facility location or blood-borne 
pathogen control training were found. 
After stepwise analysis 3 variables (Job category, 
Number of injuries in the last 12 months, blood-borne 
pathogen control training) - were selected for HIV fear 
level estimates. It revealed that job category (nurse) was 
associated with HIV fear  (p<0.001). 

Prevalence of  anti-HIV. No anti-HIV positive indi-
viduals were found (0%, 95%CI:0-0.9%; 0/427).

The frequency of the Δ32 allele. Out of 427 study 
participants, the extraction of genomic DNA failed in 
24, therefore 403 individuals were finally analysed. 
Among 403 individuals, 71 (17.6%; 95%CI:14.2%-
21.6%) were carriers of the mutated allele: 5 of these 
(1.2%; 95%CI:0.5%-2.9%) were homozygotes Δ32/
Δ32 and 66 (16.4%; 95%CI:13.1%-20.3%) were het-
erozygotes +/Δ32. 

DISCUSSION

To our knowledge this is the first study to investigate 
the concern regarding occupational HIV, infection in the 
light of anti-HIV, and the frequency of the Δ32 allele 
among surgical staff. No anti-HIV positive individuals 
were found. One in six participants was a carrier of 
the mutated allele Δ32/Δ32, 1.2% were homozygotes. 
Knowledge about post-exposure seroconversion rates 
was disturbingly low. Most surgical staff feared occu-
pational blood-borne HIV infection. The respondents’ 
concerns of occupationally acquired viral infection were 
associated with job category. 

According to medical literature, worldwide, the 
number of HIV infected HCWs who have acquired 
an infection at work is relatively low, when compared 
to HBV and HCV infections (18,19). However, the 
majority of surgical staff surveyed in this study feared 
acquiring occupational HIV infection which is in ac-
cordance with other findings (6-8).  Slight or moderate 
concern about contracting HIV was reported by most 
US surgeons surveyed by Patterson et al.; 8% reported 
extreme concern, only 4% - no concern (20). Moghimi 
et al. (21) conducted a study among surgeons in Iran 
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and found that concern about being infected with any 
blood-borne infection was expressed by more than 70%. 
The majority of Ugandan midwives and almost three 
quarter of Nigerian orthopaedic surgeons indicated 
concern over the risk of occupational acquisition of HIV 
(22,23). Nevertheless, the prevalence of HIV infection 
in the general population in Poland is 0.02% (24), much 
lower than among African populations, which suggests 
that the occupational risk for acquiring HIV for those 
working in the health sector is notably low. In addition, 
there are also recommendations on post-exposure pro-
phylaxis in Poland (25).  However, recommendations 
do not always mean a universal access.  

Of note, HIV prevalence among hospitalized pa-
tients is low. No anti-HIV positive case was found 
among 1652 patients admitted to the same wards from 
which the staff representing our study population were 
recruited, and among 5712 blood donors observed at the 
same time (26). In addition, for a fraction of HCWs this 
risk of acquiring HIV is even less than for other workers 
due to the presence of genetic resistance: 1.2% of surgi-
cal staff were homozygotes Δ32/Δ32. The frequency of 
the Δ32 allele among surgical staff in West Pomerania 
was similar to that reported for the population of Polish 
blood donors (27) and for newborns from a regional 
hospital (12). The low risk of occupational acquisition 
of HIV can be illustrated by some studies on surgical 
staff conducted worldwide (18,19) and by the results 
of this study. 

Sadly, despite the passage of time and gradual 
taming of the HIV/AIDS epidemic, a marked fear of 
acquiring HIV infection at work remains at the same 
level. Our previous study conducted among Polish 
surgical nurses from the region of West Pomerania in 
2003 revealed that 96% fear acquiring a HIV infection 
at work (7). As reported in that study, the high level of 
concern about acquiring an occupational HIV infection 
might fuel the universal support of routine HIV testing 
of patients. Chan et al. examined the perceptions of ac-
cidental occupational exposure to HIV among nurses in 
Bangkok, Thailand (6). The nurses’ accounts revealed 
that despite the acknowledgement of the low probability 
of occupational exposure to HIV, the fear of HIV infec-
tion remained. The perceived certainty of social ostra-
cism was reinforced by the participants’ observations of 
social rejection experienced by those living with HIV/
AIDS both within and outside the healthcare sector. 

Concern regarding the acquisition of a HIV infec-
tion at work might be correlated with the erroneous 
risk assessment of contracting an infection after a 
single exposure. What is noteworthy, despite previous 
training on bloodborne infections, two third of partici-
pants overestimated the risk. This points to the need of 
improving teaching methods, especially regarding the 
blood transmission risk. 

This study is a self-reported questionnaire based 
study. Therefore, the study method is liable to recall 
and information bias. Secondly, results from the surgi-
cal and gynecological wards should be analyzed with 
caution as they may not be generalizable to the other 
wards, located in other regions of the country. Further 
studies at a national level would be of value. Thirdly, 
while we highlighted staff’ demographic, and work-
related characteristics, other factors might have also 
influenced occupational concerns.

The strength of the study was due to the administra-
tion of questionnaires from randomly selected hospitals 
with a relatively good response rate of 85%. Moreover, 
concerns about occupationally acquired HIV  were 
confronted with the results of participants’ serology 
tests and genotyping for the presence of the Δ32 allele. 

In conclusion, over 30 years after the onset of the 
HIV/AIDS epidemic, the concern of transmission of 
blood-borne pathogens from patients still exists among 
surgical staff despite complete HBV vaccination uptake 
and universal access to post-exposure prophylaxis. Sur-
gical staff seems to be ill-equipped to deal with their 
own fears. It might also might influence an unwilling-
ness to check personal serological status. 

Successful strategies aimed at reducing the high de-
gree of concern related to the occupational acquisition of 
viral infections observed among HCWs should include 
education on the risk factors and correct estimations of 
post-exposure seroconversion rates (28). It could result 
in an increase in reporting rates with subsequent test-
ing for anti-HIV when required. In addition, the wide 
implementation of preventative methods, e.g. creating 
a safe workplace with adequate access to safety equip-
ment and the strict enforcement of universal precautions 
to decrease the number of sharps injuries are matters of 
necessity.  The results also point to the establishment of 
greater access to specialists which would help surgical 
staff in managing anxiety and stress in the workplace 
and support mental health in this group. Although the 
interventions should cover all HCWs, nurses and those 
overloaded with work should be focussed on as a group 
of special interest. 

CONCLUSIONS

1.  The occupational risk for acquiring HIV for those 
working at surgical wards is low; no anti-HIV 
positive individuals were found, one in one hundred 
participants was resistant to infection with R5 HIV 
strain.

2.  Surgical staff, especially nurses, feared occupational 
blood-borne HIV infection which may be influenced 
by the lack of knowledge about single exposure risk.

3.  The results point to take adequate educational actions 
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and to establish greater access to specialists which 
would help surgical staff in decreasing concern 
related to the workplace.

REFERENCES

 1.  FritzSimons D, Francois G, De Carli G, et al. Hepatitis B 
virus, hepatitis C virus and other blood-borne infections 
in health care workers: guidelines for prevention and 
management in industrialized countries. Occup Environ 
Med  2008;65:446-51.

 2.  Cho E, Lee H, Choi M, et al. Factors associated with 
needle stick and sharp injuries among hospital nurses: 
a cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud 
2013;50(8):1025-32. 

 3.  Ganczak M, Bohatyrewicz A, Korzeń M, et al. The 
comparison of sharps injuries reported by doctors versus 
nurses from surgical wards in the context of the preva-
lence of HBV, HCV and HIV infections. Pol Przegl Chir 
2012;84(4):190-5.

 4.  Adams S, Stojkovic SG, Leveson SH. Needle stick 
injuries during surgical procedures: a multi-disciplinary 
online study. Occup Med (Lond) 2010;60(2):139-44. 

 5.  Makary MA, Al-Attar A, Holzmueller CG, et al. Needle 
stick injuries among surgeons in training. N Engl J Med 
2007;356(26):2693-9.

 6.  Chan KY, Rungpueng A, Reidpath DD. AIDS and the 
stigma of sexual promiscuity: Thai nurses’ risk percep-
tions of occupational exposure to HIV. Cult Health Sex 
2009;11(4):353-68.

 7. Ganczak M, Barss P. Fear of HIV infection and impact 
of training on the attitudes of surgical and emergency 
nurses toward inpatient HIV testing. Infect Control Hosp 
Epidemiol 2007;28(2):230-3. 

 8.  Obi SN, Waboso P, Ozumba BC. HIV/AIDS: occupation-
al risk, attitude and behaviour of surgeons in southeast 
Nigeria. Int J STD AIDS 2005;16(5):370-3.

 9. Sadoh AE, Sadoh WE, Fawole AO, et al. Attitude of 
health care workers to patients and colleagues infect-
ed with human immunodeficiency virus. SAHARA J 
2009;6(1):17-23.

10.  Carrington M, Kissner T, Gerrard B, et al. Novel alleles 
of the chemokine-receptor gene CCR5. Am J Hum Genet 
1997;61(6):1261-7.

11.  Blanpain C, Libert F, Vassart G, et al. CCR5 and HIV 
infection. Receptors Channels 2002; 8(1):19-31.

12.  Jagodzinski PP, Lecybyl R, Ignacak M, et al. Distribu-
tion of 32 alelle of the CCR5 gene in the popu-lation of 
Poland. J Hum Genet 2000,45:271-4.

13.  Gańczak M, Bohatyrewicz A, Szych Z, et al. Markery 
zakażenia HBV, HCV i HIV u personelu i pacjentów 
klinicznego oddziału ortopedii i traumatologii .Chir Narz 
Ruchu Ortop Pol  2008;73:83-8.

14.  Wewers ME, Lowe NK. A critical review of visual ana-
logue scales in the measurement of clinical phenomena. 
Res Nurs Health 1990;13:227-36.

15.  Liu R, Paxton WA, Choe S, et al. Homozygous defect 
in HIV-1 coreceptor accounts for resistance of some 

multiply-exposed individuals to HIV-1 infection. Cell 
1996;86(3):367-77.

16.  R Core Team. R: A Language and Environment for Sta-
tistical Computing. Vienna Austria; R Foundation for 
Statistical Computing: 2013. http://www.R-project.org/

17.  Venables WN, Ripley BD. Modern Applied Statistics 
with S. 4TH Ed., New York: Springer; 2002.

18.  Butsashvili M, Kamkamidze G, Kajaia M, et al. Occupa-
tional exposure to body fluids among health care workers 
in Georgia. Occup Med (Lond) 2012;62(8):620-6. 

19.  Eskandarani HA, Kehrer M, Christensen PB. No 
transmission of blood-borne viruses among hospital 
staff despite frequent blood exposure. Dan Med J 
2014;61(9):A4907.

20.  Patterson JM, Novak CB, Mackinnon SE, et al. Surgeons’ 
concern and practices of protection against blood-borne 
pathogens. Ann Surg. 1998;228(2):266-72.

21.  Moghimi M, Marashi SA, Kabir A, et al. Knowledge, 
attitude, and practice of Iranian surgeons about blood-
borne diseases. J Surg Res 2009;151(1):80-4.

22.  Obalum DC, Eyesan SU, Ogo CN, et al.  Concerns, 
attitudes, and practices of orthopaedic surgeons towards 
management of patients with HIV/AIDS in Nigeria. Int 
Orthop 2009;33(3): 851-4. 

23.  Salyer JL, Walusimbi ML, Fitzpatrick JJ. Knowledge and 
attitudes of Ugandan midwives regarding HIV. J Assoc 
Nurses AIDS Care 2008;19(2):105-13. 

24.  Niedźwiedzka-Stadnik M, Pielacha M, Rosińska 
M. HIV i AIDS w Polsce w 2012. Przegl Epidemiol 
2014;68:283-9.

25. Rymer W, Beniowski M, Mularska E. Profilaktyka poek-
spozycyjna po zakażeniu HIV. W: Horban A, Podlasin R, 
Cholewińska G, Wiercińska-Drapało A, Knysz B, Inglot 
M, Szymczak A, Bociąga-Jasik M, Jabłonowska E. red. 
Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV. Warszawa: 
PTN AIDS; 2015: 31-39. 

26. Ganczak M, Szych Z. Rationale against pre-operative 
screening for HIV at Polish hospitals: A prevalence study 
of anti-HIV in contrast with anti-HCV and HBsAg. Infect 
Control Hosp Epidemiol 2009;30:1227-9.

27.  Parczewski M, Leszczyszyn-Pynka M, Kaczmarczyk 
M, et al. Sequence variants of chemokine receptor genes 
and susceptibility to HIV-1 infection. J Appl Genet 
2009;50,159-66.

28.  Pisal H, Sutar S, Sastry J, et al. Nurses’ health education 
program in India increases HIV knowledge and reduc-
es fear. J Assoc Nurses AIDS Care 2007;18(6): 32-43.

Received: 9.07.2015
Accepted for publication: 5.10.2015

Address for correspondence:
Maria Ganczak, MD, PhD, Professor of PUM
Department of Public Health
Pomeranian Medical University
Zolnierska 48, 71-210 Szczecin, Poland
tel. +48 91 4800995
e-mail: mganczak@pum.edu.pl





PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 705 - 710 Problems of infections

©  National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene

Lucjan Kępa, Barbara Oczko-Grzesik, Barbara Sobala-Szczygieł, Anna Boroń- Kaczmarska

CHEMOKINE CXCL13 CONCENTRATION IN CEREBROSPINAL FLUID
IN PATIENTS WITH NEUROBORRELIOSIS – OWN OBSERVATIONS

Medical University of Silesia,
School of Medicine with Division of Dentistry,

Chair and Clinical Ward  of Infectious Diseases in Bytom

ABSTRACT

THE AIM of the study was to evaluate the usefulness of cerebrospinal fluid chemokine CXCL13 concentration  
assay in diagnostics of neuroborreliosis in adults.
MATERIAL AND METHODS. Investigations were carried out in 22 patients treated for neuroborreliosis , mani-
fested as lymphocytic meningitis, at the Department of Infectious Diseases, Medical University of Silesia, in 
Bytom between 2011-2013. Based on the presence or absence of anti-borrelial antibodies in the cerebrospinal 
fluid, the examined  individuals were divided into two groups on the day of admission: group I – patients with 
antiborrelial antibodies in the cerebrospinal fluid (confirmed diagnosis of neuroborreliosis), group II – patients 
without antiborrelial antibodies in the cerebrospinal fluid (possible diagnosis of neuroborreliosis). In all patients 
the cerebrospinal fluid CXCL13 level was assessed on the first day of hospitalization. Control tests were per-
formed in both groups after 14 days of therapy with antibiotics.
RESULTS. Mean cerebrospinal fluid CXCL13 concentration in group I on the 1 st day was 4123 pg/mL, and in 
group II – 3422 pg/mL. Differences in mean concentrations of this chemokine were statistically insignificant. 
No correlations between examined mean CXCL13 concentrations and other cerebrospinal fluid inflammatory 
parameters were revealed. The control tests showed the evident decrease of CXCL13 level in cerebrospinal fluid 
in both groups. Besides, in individuals of group II anti-Borrelia burgdorferi antibodies appeared in cerebrospinal 
fluid, whereas in group I, the control results of this parameter were similar to preliminary values.
CONCLUSION. The obtained results indicate a kind of usefulness of estimation of cerebrospinal fluid chemokine 
CXCL13 concentration in diagnostics of early, acute neuroborreliosis, manifested as lymphocytic meningitis, 
especially in case of anti-borrelia antibodies absence in cerebrospinal fluid. Changes in this chemokine con-
centrations, opposite to cerebrospinal fluid levels of anti-borrelia antibodies, may be prognostic in acute, early 
neuroborreliosis.

Key words: Lyme neuroborreliosis, chemokine CXCL13, cerebrospinal fluid

INTRODUCTION

Borreliosis, also referred to as Lyme disease, is the 
most prevalent tick condition, recognized in Poland 
and worldwide. The disease affects several organs and 
systems, including the central and peripheral nervous 
system (neuroborreliosis). Diagnosis of neuroborreliosis 
bases upon the history taken, the clinical image , results 
of cerebrospinal fluid test (CSF) as well as serological 
investigations (fluid presence of Borrelia burgdorferi 
antibodies proving their intrameningeal synthesis (1,2).

In many cases, patients fails to report the tick bite 
or the skin lesions of erythema migrans (EM)  nature. 
The clinical image of early neuroborreliosis may appear 
similar to other neurological conditions, including the 
viral, lymphocytic  cerebrospinal meningitis.  Most 
investigations of the cerebrospinal fluid during early 
neuroborreliosis showed increased pleocytosis with 
the dominance of lymphocytes and elevated protein 
concentration, while the fluid could show no presence 
of specific Borrelia burgdorferi antibodies.  It appears 
quite frequent that routine evaluation of CSF parameters 
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(pleocytosis and cytogram, protein, glucose and lactic 
acid concentration) fails to provide certain diagnosis of 
neuroborreliosis at the early stage of the disease. There-
fore, new cerebrospinal fluid parameters are looked for 
to enhance diagnostics of early neuroborreliosis, mani-
festing as lymphocytic cerebrospinal meningitis (2,3).

The aim of the study was to evaluate CSF concen-
tration of CXCL13 chemokine in patients with acute 
early neuroborreliosis and to show possible advantages 
of determination of such parameter in early diagnostics 
and monitoring of the disease.

MATERIALS AND METHODS

Enrolled in the study were  22 patients admitted to 
the Clinical Ward of Infectious Diseases, Medical Uni-
versity of Silesia, throughout the years 2011 –2013. The 
group included 14 men (63.6%) and 8 women (36.4%). 
The youngest patient was 19. The and the oldest – 69, 
with the median age of 38.6 years.

All the patients were admitted to the Ward for the 
suspicion of neuroborreliosis. Each of them reported 
tick bites, often multiple ones, during the past 1 – 3 
months. The erythema migrans was observed in 10 pa-
tients (45.45%). On admission all the patients reported 
headaches, nausea, vomiting, photofobia and subfebrile 
or febrile temperatures. Some patients reported also 
root pains of the lumbar-sacral spine (7 patients).  The 
examination performed showed meningeal symptoms 
in all the patients, while 5 patients (27.73%) showed 
symptoms of  unilateral or bilateral facial palsy  (n. VII).

On admission, the lumbar puncture and cerebro-
spinal fluid (CSF) examination were carried out in all 
patients to evaluate pleocytosis and cytogram as well 
as protein, glucose, lactic acid and CXCL13 chemokine 
concentration. CXCL13 concentration was measured by 
the immunoenzymatic method with the use of Quanti-
kine human CXCL13/BLC/BCA-1 kits  (R&D Systems, 
Minneapolis, MN, USA). 

Serum and CSF concentrations of Borrelia burgdor-
feri antibodies were measured by ELISA method with 
positive or questionable results confirmed by the West-
ern blot test (kits by BIOMEDICA, Poland). Should 
such antibodies be observed in the cerebrospinal fluid, 
the so-called antibody index, CSF/serum, was calculated 
to prove their intrameningeal synthesis.

Based on EFNS (2) criteria, the patients were di-
vided into two groups:
-  group I – patients with established diagnosis of neu-

roborreliosis (CSF presence of Borrelia burgdorferi 
antibodies) – 14 patients (63,.64%),

-  group II – patients with tentative diagnosis of neu-
roborreliosis (no CSF presence of Borrelia burgdor-
feri antibodies) – 8 patients (36.36%)
IV treatment with antibiotics was commenced in all 

the patients: ceftriaxone (20 patients; 90.91%) or doxy-
cycline  (2 patients; 9.09%)  along with the symptomatic 
treatment. None of the patients received any antibiotic 
prior to hospitalization.

On the 14th day of treatment,  the control examina-
tion of the cerebrospinal fluid was performed in all the 
patients to measure all the aforementioned parameters.

The  mean  values of pleocytosis and concentrations 
of protein, glucose, lactic acid and CXCL13 chemokine 
between the evaluated patient groups were determined 
with the use of t Student test. Evaluation comprised also 
correlations between CSF parameters in both groups, 
using Pearson correlation coefficient. 

In all cases, informed written consent was obtained 
from the patient to perform the investigations. The study 
and its assumptions were approved of by the Bioethical 
Committee of the Silesian Academy of Medicine (at 
present: The Medical University of Silesia) in Katowice 
(NN-6501-126/06).

RESULTS

Results of the cerebrospinal fluid tests performed on 
admission to the Ward, are presented in Table I.

In group I the mean pleocytosis was 114 cells in 
1 mm3, the cytogram was dominated by lymphocytes 
(56 – 92%), the mean concentration of protein was – 
0.9  g/L, glucose – 2.5 mmol/L, lactic acid – 2.9 mmol/L 
and CXCL13 cytokine concentration was 4123 pg/mL. 
In this group the presence of Borrelia burgdorferi 
antibodies was observed in IgM class in serum of all 
the patients, with the mean titre of 132 RU/mL, and in 
IgG class in 4 patients with the mean titre of 88 RU/
mL. Borrelia burgdorferi antibodies were also present 
in the cerebrospinal fluid: IgM with the mean titre of 
69 RU/mL in 14 patients and  IgG with the mean titre 
of 54 RU/mL in 4 patients. In all cases, the calculated 

Table I. The results of CSF examination on the day of admission to the ward

Group Pleocytosis
(cell/mm3)

Protein
(g/L)

  Glucose
 (mmol/L)

Lactic acid
(mmol/L)

CXCL!3
(pg/mL)

I 114
(20-291)

0.9
(0.5-1,8)

2.5
 (1.9-3,3)

2.9
(1.9-4.0)

4123
(1138-9040)

II 99
(17-240)

0,8
(0.5-1,6)

2,7
 (1.7-3.8)

2,6
(2.0-4.8)

3422
 (904-6711)
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antibody ratio CSF/serum confirmed the intrameningeal 
synthesis.

In group II the mean pleocytosis was 99 cells in 
1 mm3 , the lymphocytes sharing from 65 to 94% and 
concentration of the remaining CSF parameters scor-
ing as follows: protein 0.8 g/L, glucose 2.7 mmol/L, 
lactic acid 2.6 mmol/L and the mean concentration of 
CXCL13 – 3422 pg/mL. The mean serum concentra-
tions of Borrelia burgdorferi antibodies was about 180 
RU/mL in IgM class and about 74 RU/mL in IgG class 
where they were observed in all patients. On the other 
hand, none of the patients showed the Borrelia burg-
dorferi antibodies in the cerebrospinal fluid.

Table II presents results of CSF follow-up after 14 
day antibiotic therapy.

In group I the mean pleocytosis was 39 cells in 1 
mm3, the cytogram showing  lymphocytes,  the mean 
concentration of protein was  0.7 g/L, glucose – 2.6 
mmol/L, lactic acid – 2.2 mmol/L and CXCL13 cytokine 
concentration was 741 pg/mL. The mean concentrations 
of Borrelia burgdorferi antibodies were as follows:  
serum IgM  – 108 RU/mL, IgG – 110 RU/mL, while 
for CSF:  IgM – 56 RU/mL, IgG – 65 RU/mL. Serum 
Borrelia burgdorferi antibodies were present in all  the 
assessed patients in both classes.

In group II the mean pleocytosis was 53 cells in 
1 mm3, the cytogram showing  lymphocytes and con-
centration of the remaining CSF parameters scoring as 
follows: protein 0.6 g/L, glucose 2.4 mmol/L, lactic acid 
2.1 mmol/L and the mean concentration of CXCL13 – 
531 pg/mL.  The mean concentration of Borrelia burg-
dorferi antibodies were as follows: serum IgM – 160 
RU/mL, IgG – 134 RU/mL; for CSF, IgM – 41 RU/mL, 
IgG – 72 RU/mL. The antibodies were present in all the 
patients, both in serum and in the cerebrospinal fluid.

Differences in mean values of pleocytosis and 
concentrations of protein, glucose, lactic acid as well 
as CXCL13 chemokine in the cerebrospinal fluid, ob-
served  between the evaluated groups were statistically 
insignificant.

DISCUSSION

Neuroborreliosis, referred to as the form of Lyme 
borreliosis, is manifested by the central and peripheral 
nervous system symptoms. The pathological process 

may be localized in any area of the nervous system 
which accounts for the extensive and complex symp-
tomatology of neuroborreliosis. The nervous system 
may become affected immediately on infection with 
Borrelia burgdorferi as well as months or years follow-
ing such infection. In some patients, the neurological 
symptoms may be preceded by other manifestations of 
borreliosis (e.g. erythema migrans) which brings about 
some major diagnostic difficulties (1-3).

Most authors have distinguished among the early 
(acute) neuroborreliosis and the late (chronic) one. 
Among other conditions, early neuroborreliosis includes 
the lymphocytic cerebrospinal meningitis, cranial 
neuropathies and acute painful radiculopathies.  The 
lymphocytic cerebrospinal meningitis, occurring dur-
ing early neuroborreliosis, may bring certain diagnostic 
obstacles, as it demands differentiation from viral men-
ingitis. This has been true especially in those patients 
who deliver no evident history of a tick bite, show no 
erythema migrans preceding the neurological symptoms 
and, first of all, those in whom Borrelia burgdorferi 
antibodies are not yet observed in the cerebrospinal 
fluid (1-3).

Pathogenesis of neuroborreliosis is a complex 
process and in spite of extensive studies, has not been 
fully recognized.   The central nervous system (CNS) 
is invaded by Borrelia burgdorferi Treponema during 
the early stage of infection. The damage of the central 
nervous system may effect directly from the treponema 
invasion, showing the experimentally proved neurot-
ropism. Interaction of the treponema with the nervous 
cells causes their damage and triggers the immuno-
logical response against the bacteria. Once penetrating 
the CNS, Borrelia burgdorferi induces expression of 
inflammatory mediators (cytokines and chemokines), 
responsible for the inflammatory condition within the 
CNS.  Only later the specific antibodies are intrameni-
ngeally synthesized against Borrelia burgdorferi (4-8).

Found among numerous chemokines having their 
role in inflammatory processes within the central ner-
vous system is chemokine CXCL13. Member of the 
family of CXC chemokines, it is a selective chemoat-
tractant of lymphocytes B and T helper B cells, acting 
through their specific receptor CXCR5. It is responsible 
for migration of B cells through the cerebral endothe-
lial cells. CXCL13 has a role in innate immunity. It 
is the first immunology line of defence, earlier than 

Table II. Follow-up CSF assay  after 14 days of therapy 

Group Pleocytosis
(cell/mm3)

Protein
(g/L)

Glucose
 (mmol/L)

Lactic acid
(mmol/L)

CXCL!3
(pg/mL)

I 39
(13-53)

0,7
   (0.4-1,6)

2,6
 (2.0-2.9)   

2,2
(1.3-3.0)

741
 (163-1957)

II 53
(12-81)

0.6
(0,3-1,1)

2.4
 (1,8-2,5)

2.1
(1,1-2,9)

531
  (139-891)
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the acquired immunity characterized by synthesis of 
antibodies  (9-13).

Numerous authors pointed to the role of CXCL13 
chemokine in differrent neurological conditions.  This 
very chemokine has also a role in pathogenesis of mul-
tiple sclerosis (14-16), in primary lymphoma of the CNS 
as well as tick-borne encephalitis (18).

Experiments showed participation of CXCL13 
chemokine in pathogenesis of borreliosis, in particular 
the neuroborreliosis. The chemokine is expressed in the 
cerebrospinal fluid by monocytes/macrophages and the 
dendritic cells.  Such process is the effect of induction 
by Borrelia burgdorferi cell membrane lipoproteins 
of CXCL13 expression in those cells , through TLR-2 
(Toll-like receptor-2) signaling pathway. CXCL13 is 
responsible for attraction of B cells (leukocytes typical 
in acute, early neuroborreliosis) to the cerebrospinal 
fluid. This process precedes the humoral immunological 
response in the CNS, comprising synthesis of specific 
Borrelia burgdorferi antibodies (19-21).

Any suspicion of neuroborreliosis should assume 
CSF test as an important element of the diagnostic 
procedure. In acute (early) neuroborreliosis, manifested 
as lymphocytic cerebrospinal meningitis, CSF shows 
elevated pleocytosis with lymphocytes dominating the 
cytogram as well as increased protein concentration, 
reflecting dysfunction of the blood-cerebrospinal fluid 
barrier . Many authors pointed to the CSF absence of 
specific Borrelia burgdorferi antibodies throughout the 
early stage of the disease  (25,26). 

In our patients, CSF investigations also showed 
pleocytosis dominated by lymphocytes in the cytogram, 
elevated protein concentration, normal glucose and in 
some patients. Insignificantly elevated concentration 
of the lactic acid. The presence of Borrelia burgdor-
feri antibodies in the cerebrospinal fluid was observed 
in 63.64% of patients (group I). In those patients tick 
bites took place earlier before the admission date than 
in group II patients. 

The absence of Borrelia burgdorferi antibodies in 
CSF may hamper or even make it impossible to deliver 
a final diagnosis of acute, early neuroborreliosis. The 
neurological symptoms manifested at this stage of 
neuroborreliosis may hinder explicit interpretation as 
in many cases they resemble symptoms of lymphocytic 
meningitis of different etiology, e.g. viral.  Therefore, 
many authors have looked for additional CSF param-
eters to improve diagnostics of early neuroborreliosis. 
The investigations carried out pointed to the role of 
chemokine CXCL13 in pathogenesis of this disease 
(20-21). Rupprecht et al. confirmed the intrameningeal 
synthesis of this chemokinę in patients with neurobor-
reliosis (27).

The clinical studied pointed to high concentration 
of CXCL13 in cerebrospinal fluid of patient with acute, 
early neuroborreliosis, both children and adults (27-33).

Most of the authors have emphasizes the usefulness 
of measurements of this chemokine in the CSF in diag-
nostics of acute (early) neuroborreliosis, manifested as 
the lymphocytic meningitis, accepting CXCL13 as an 
early CSF marker of acute neuroborreliosis, in particular  
with the absence of Borrelia burgdorferi antibodies in 
the cerebrospinal fluid (28-30,32,33).

Van Burgel et al. Showed correlation between the 
level of CXCL13 and the range of lymphocytic pleocy-
tosis (34) while other authors observed no correlation 
between concentration of this chemokine and with the 
range of pleocytosis or the titre of Borrelia burgdorferi 
antibodies in the CSF  (33).

Our patients showed high concentrations of 
CXCL13 2 chemokine in the cerebrospinal fluid in both, 
group I and II.  On the other hand, no correlation was 
observed between the concentrations and the range of 
pleocytosis in both patient groups or the titre of Borrelia 
burgdorferi antibodies in patients included in group I.

Interestingly, many authors observed rapid decrease 
of  chemokine CXCL13 concentration on the cerebro-
spinal fluid resulting from implementation of the ad-
equate and effective antibiotic therapy (27-29,31,34,35).

Our studies also showed significantly decreased 
concentration of this chemokine during the CSF test 
performed after 14 days of antibiotic therapy in both 
patient groups. On the other hand, the patients included 
in group I showed no clear effect of the therapy on the 
titre of Borrelia burgdorferi antibodies during the CSF 
follow-up, as compared to the preliminary results.

Such results seem to point to particular usefulness 
of  chemokine CXCL13 assays in the cerebrospinal 
fluid, especially in the clinically uncommon cases of 
acute, early neuroborreliosis when tests of intramenin-
geal specific Borrelia burgdorferi antibodies prove still 
negative, when differentiating between the active and 
the past infection, as well as an element differentiating 
neuroborreliosis among other neurological conditions 
(34,35).

CONCLUSIONS

Chemokine CXCL13 is a significant element of 
pathogenesis of neuroborreliosis. Elevated concentra-
tions of the chemokine in the cerebrospinal fluid is 
observed in early, acute neuroborreliosis, manifested 
as lymphocytic cerebrospinal meningitis where the 
causative therapy (antibiotic therapy) results in rapid 
decrease of its CSF concentration. There are reasons 
to accept chemokine CXCL13 as a possible diagnostic 
marker and the therapy response marker in acute neu-
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roborreliosis. A relatively scarce number of patients 
evaluated prevents any further conclusions, however 
the results obtained seem to justify further studies en-
rolling more patients.  It is worth recalling that EFNS 
recommendations regarding diagnosis and treatment 
of neuroborreliosis in Europe consider the present 
data insufficient to accept chemokine CXCL13 assays 
in CSF as a recommended routine diagnostic test or a 
method to monitor effectiveness of treatment, however, 
in line with the same recommendations, the growing 
number of reports points to the need for further studies 
in this area (2).
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ABSTRACT

Clostridium difficile infections are becoming a more serious problem as hospital-acquired infections and the 
consequence of common antibiotic therapy, also on an out-patient basis.
AIM OF THE STUDY. The aim of the study was the epidemiological and clinical analysis of patients with Clos-
tridium difficile-associated disease (CDAD) at the Clinical Department of Infectious Diseases and Hepatology, 
Bytom in 2014.
MATERIAL AND METHODS. A retrospective analysis of the medical documentation of patients with the diagnosis 
of CDAD was performed. The study group was comprised of 24 patients. The following factors were analysed: 
gender, age, recent hospitalization, use of proton-pump inhibitors, H2-receptor inhibitors, use of antibiotics, 
co-morbidities, and the  clinical course with consideration given to additional laboratory tests (CRP, creatinine, 
WBC count).
RESULTS. All patients with diagnosed CDAD had been previously hospitalized and 75% of subjects were treated 
with antibiotics in the period preceding the onset of the disease.  Recurrence of the disease was observed in 29% 
of cases, on average, 12.5 days after hospital discharge. In 16.7% of patients, CDAD resulted in death. Higher 
CRP concentrations on admission were observed in patients who died compared to the survivors  (91.1mg/l vs. 
33.6 mg/l, p= 0.015). Additionally, higher concentrations of CRP and leukocytosis were observed in patients 
with an unfavourable outcome of the disease. Respiratory insufficiency and hypotension were connected with 
a higher risk of death.    
CONCLUSION. Hospitalization, antibiotic therapy, advanced age and co-morbidities may contribute to the oc-
currence of CDAD.  In our study, initially high concentrations of CRP, respiratory insufficiency and hypotension 
were the predictive factors of a fatal outcome of the disease. The dynamics of changes in the leukocyte value 
and CRP concentration were of lesser importance.     

Key words: Clostridium difficile, risk factors, hospital-acquired infection

  
INTRODUCTION

Clostridium difficile (C. difficile) is a species of 
gram-positive, anaerobic endospore-forming bacte-
ria, resistant to environmental factors. Spores are not 
susceptible to high or low temperatures, drying or a 
number of chemical disinfecting agents. The C. difficile 
bacterium  was first described in 1935, its pathogenicity 

in animals was confirmed in 1969 and since the 1970s 
a relationship has been observed between the presence 
of this bacterium and cases of antibiotic-associated 
colitis in humans (1). It is commonly present in the 
gastrointestinal tract of humans and animals as well as 
in the external environment i.e. in the soil and water. The 
infection is acquired either through the food-borne route 
as a result of food consumption containing C. difficile 
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or through the faecal–oral route. In hospital settings the 
reservoir of this bacterium are patients with C. difficile-
associated disease (CDAD), asymptomatic carriers, 
healthcare personnel, medical equipment contaminated 
with C. difficile spores and patient  surroundings (2,3). 

There are both toxin-producing strains as well 
as strains unable to produce toxins, which are rarely 
responsible for the occurrence of antibiotic-associated 
diarrhoea. The pathogenicity of C. difficile is associated 
with the activity of toxins A and B as well as the binary 
toxin. The spectrum of clinical courses of the infection 
includes asymptomatic carriage, mild self-resolving 
diarrhoea and also severe colitis with obstruction. The 
most common symptom is diarrhoea with cramping 
abdominal pain, fever and leukocytosis. Pseudomem-
branous colitis with the presence of the so-called pseu-
domembranes is highly specific for the diagnosis of 
CDAD and occurs in clinically more severe courses of 
the disease. The most severe forms of the disease with 
the symptoms of acute abdomen, bowel obstruction or 
megacolon require surgical intervention. Clostridium 
difficile-associated diarrhoea results in the highest 
mortality rate among diarrhoeas of infectious aetiology 
in young persons without additional co-morbidities (4). 
Extraintestinal C. difficile infections are possible though 
not common and are related to the abdominal cavity or 
contaminated wounds (5). 

The following are the documented risk factors for 
CDAD: the use of antibiotics, especially of broad-
spectrum, hospitalization or stay in nursing homes, 
age > 65 years old, the use of proton pump inhibitors 
(PPIs) and H2-receptor antagonists, chemotherapy, im-
munosuppression, surgical procedures, feeding tubes 
and co-morbidities (6). The diagnosis of CDAD is as-
sociated with a high rate of recurrence (i.e. 20%) (7).

According to the reports from the USA, C. dif-
ficile infection is currently the most frequent hospital-
acquired infection and has surpassed the infection with 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (8). The 
problem is also growing in Europe and starts to occur 
in Asia and Australia (9, 10). Based on the data from 
the EUCLID Project, an increase in the incidence of 
infections was observed in Europe between 2012 and 
2013. The increase was reported from 6.6 to 7.3 cases 
per 10 000 in-patient bed-days based on hospital reports 
and a decrease from 19.0 to 17.2 based on the tests 
performed by referral laboratories. The data concern-
ing Poland indicated a decrease in the incidence of C. 
difficile infection from 8.6 to 8.2 based on reports and 
an increase from 29.4 to 48.3 based on the tests in re-
ferral units. Both data concerning Europe and Poland 
demonstrate an underestimation of CDAD cases (11). 
According to the National Institute of Public Health – 
National Institute of Hygiene (Poland), the incidence 
of C. difficile infection in 2013 and 2014 was 12.3 and 

16.7, respectively, which corresponded to 4738 and 
6425 cases (12, 13). 

The increase in the incidence and mortality is par-
tially associated with the occurrence of an epidemic 
strain of C. difficile NAP1 (North American Pulsed 
Field Type). It is characterised by an increased secretion 
of toxins A and B, the production of the binary toxin, 
enhanced ability of spore production and a clinically 
more severe course of infection. This strain was first 
isolated in Poland in 2005 (14).

AIM OF THE STUDY

The aim of the study was the epidemiological and 
clinical analysis of patients hospitalized at the Clinical 
Department of Infectious Diseases and Hepatology, 
Medical University of Silesia with the diagnosis of 
CDAD. The assessment of risk factors, severity of the 
course of the disease and effectiveness of therapy was 
made.

MATERIAL AND METHODS

A retrospective analysis of medial documentation 
was performed in 24 patients hospitalized at the Clini-
cal Department of Infectious Diseases and Hepatology, 
Medical University of Silesia in whom CDAD was 
diagnosed between 1st January 2014 to 31st December 
2014 (Table I). 

Table I. Patient characteristics, co-morbidities and symp-
toms occurring in the course of CDAD

Age: median (quartile deviation) 74 years (7)
Male gender (%) 17 (70.8%)
Use of antibiotics prior to the development of 
symptoms 18 (75.0%)

Use of IPPs 11 (45.8%)
Co-morbidities:
- ischaemic heart disease
- arterial hypertension
- diabetes mellitus
- chronic heart failure
- chronic renal failure
- hypothyroidism 
- anaemia
- gastric and/or duodenal ulcer disease
- pneumonia

15 (62.5%)
11 (45.8%)
10 (41.7%)
8 (33.3%)
6 (25%)
3 (12.5%)
3 (12.5%)
2 (8.3%)
1 (4.2%)

Patients on immunosuppression 3 (12.5%)
Hypotension 4 (16.7%)
Fever > 38.5˚ C 4 (16.7%)
Renal failure 2 (8.3%)
Respiratory insufficiency 2 (8.3%)
Intestinal obstruction 0
Encephalopathy 0
Necessity of surgical treatment 0
Death 4 (16.7%)
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Tests for C. difficile infection were conducted in 
patients admitted with symptoms of acute diarrhoea or 
the occurrence of diarrhoea during hospital stay. A two-
stage procedure of stool specimen testing was used - the 
EIA test for the detection of GLDH antigen (glutamate 
dehydrogenase) and in the case of a positive result the 
latex agglutination test for detection of toxins A/B. The 
diagnosis of CDAD was made if the presence of toxins 
A/B in stool was confirmed and other causes of acute 
diarrhoea were excluded (15). The analysis included 
the following: age, gender, previously taken antibiotics, 
PPIs and H2-receptor antagonists, co-morbidities, his-
tory of hospital stay and the course of the disease with 
consideration given to the results of selected additional 
tests (i.e. CRP, creatinine, WBC count).

The test results were described using the measures 
of location. The distributions of quantitative variables 
were analysed using the Shapiro-Wilk test. The Mann-
Whitney U test was applied due to the fact that the 
majority of distributions were not close to the normal 
distribution. The level of significance was set at p = 
0.05. Statistical significance of the relationship between 
two variables of dichotomous nature was analysed using 
the test and the strength of relationship was assessed 
using the Yule’s association coefficient (). Statistical 
analysis was performed using Statistica v.10 (StatSoft 
Inc., Tulsa, OK, USA).

RESULTS

All 24 patients observed at the department had 
been hospitalized prior to the occurrence of symptoms 
of the disease and 22 fulfilled the diagnostic criteria 
for hospital-associated diarrhoea. Eighteen patients 
received antibiotics during and/or before hospital stay 
(most commonly ciprofloxacin, and next in the follow-
ing order: amoxicillin with clavulanic acid, cefuroxime, 
cefotaxime and amikacin). Table II presents the length 
of hospitalization, duration of antibiotic therapy and the 
time to potential recurrence (in 7 patients). 

Ten patients (41.7%) were treated with metronida-
zole (3x500 mg p.o. for 10-14 days), 8 patients (33.3%) 

with vancomycin (4x125-500 mg p.o. for 10-14 days). 
Five patients (20.8%) were initially administered oral 
metronidazole, however, due to no response after 5 
days these patients were switched to oral vancomycin 
(10-14 days). One patient (4.1%) was treated with both 
metronidazole (3x500 mg i.v.) and vancomycin (4x500 
mg p.o.) for 14 days.

In 4 patients (16.7%) the course of the disease was 
severe and resulted in death. In 3 cases the direct cause 
of death was an exacerbation of chronic heart failure 
in the course of CDAD and in 1 case pneumonia with 
respiratory insufficiency as a complication of CDAD. 

No differences were observed in the severity of 
the disease course depending on the gender or age. Pa-
tient characteristics with the list of co-morbidities and 
symptoms occurring during hospital stay are presented 
in Table I. 

The Mann-Whitney U test was used to determine 
differences between test results and the risk of death 
in the patient. However, no statistically significant 
differences were observed in the concentration of se-
rum creatinine or WBC count measured on admission 
between patients who died in the course of the disease 
and patients in whom recovery was observed. Higher 
concentrations of CRP on admission were confirmed 
in patients who died in the course of hospitalization as 
compared to patients who were successfully treated. 
Higher leukocytosis and higher concentration of CRP 
were observed at the end of hospital stay in patients 
whose treatment was unsuccessful (Table III).

Table III. Median of the laboratory test results in CDAD 
patients

Test
Outcome of 

hospitalization P
recovery death

Creatinine concentration on admis-
sion (mmol/L) 92.0 87.9 1.000

WBC count on admission (G/L) 10.5 15.4 0.261
CRP concentration on admission 
(mg/L) 33.6 91.1 0.019*

WBC count prior to the end of hos-
pitalization (G/L) 6.04 15.3 0.013*

CRP concentration prior to the end 
of hospitalization (mg/L) 16.3 91.1 0.018*

* p < 0.05

None of the hospitalized patients presented with 
encephalopathy or intestinal obstruction. No surgical 
intervention was required either. The following were 
observed: hypotension, respiratory insufficiency, renal 
failure, fever >38.5˚C (Table I). Two dichotomous vari-
ables were compared (death during hospital stay and the 
presence of one of the above-mentioned clinical condi-
tions). Moderate correlation was observed in the case 
of respiratory insufficiency (statistically significant,  

Table II. The analysis of the duration of antibiotic therapy, 
length of hospitalization prior to the onset of the 
symptoms of the disease and time to recurrence 
(days)

Parameter median  
(quartile devi-

ation) days
Length of hospitalization prior to the onset of 
symptoms (N = 14) 10 (4.75)

Duration of antibiotic therapy prior to the onset 
of symptoms (N = 9) 12 (3.5)

Time to disease recurrence (N = 7) 12.5 (11)
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with) and hypotension (statistically significant, with). 
However, no statistically significant relationship was 
noted between renal failure or fever and death during 
hospital stay. The type of treatment (metronidazole and/
or vancomycin) did not have a  statistically significant 
influence on the occurrence of death either.

DISCUSSION

Males were predominant in the analysed group. 
However, the gender was not a risk factor for CDAD. 
Other authors also confirmed that the gender did not 
constitute a risk factor. However, attention was paid to 
a higher percentage of female patients in the general 
population with CDAD (16, 17), which was contrary 
to the observations in our study. 

Age >65 years is considered a risk factor for CDAD 
(18). Only 6 patients were younger in the analysed 
group. Some of the researchers do not confirm the cor-
relation between age and CDAD (16). However, age is 
commonly regarded as a risk factor for recurrence, a 
severe course of the disease and death (19, 20). Among 
the analysed patients recurrence was observed in 7 cases 
(mean age 77.1 years) and 4 patients died (mean age 
73.7 years).

The following are the antibiotics which particularly 
predispose to the occurrence of CDAD: fluoroquino-
lones, amoxicillin with clavulanic acid and cephalo-
sporins, especially the third generation cephalosporins 
(16). In our study group, 18 patients (75%) had been 
taking antibiotics prior to the onset of CDAD. Patients 
received ciprofloxacin, amoxicillin with clavulanic acid, 
cefuroxime and in 1 case amikacin with cefuroxime. 
The symptoms of CDAD were observed, on average, 
after 12 days of antibiotic therapy, which in some cases 
started prior to hospital admission. 

All analysed patients had been hospitalized prior 
to the onset of CDAD. The mean length of hospital 
stay was 10 days. Recent or ongoing hospitalization 
constitutes an important risk factor for CDAD even 
if it is not connected with antibiotic treatment (18). 
It  may be the result of more frequent C. difficile car-
riage among hospitalized patients as compared to the 
general population (21), medical procedures applied 
(6) or conditions of hospitalization (22). Proper sur-
veillance allows to reduce the incidence of CDAD as 
a hospital-acquired infection. Currently, an increase in 
the incidence of CDAD infection is observed, however 
with no relation to hospital treatment. This group of 
patients is significantly different from the previously 
discussed. Patients are usually younger, have a less 
frequent history of past antibiotic therapy and a more 
frequent history of PPI use (23). 

Numerous reports indicate a relationship between 
PPI use and the occurrence of CDAD (6). Apart from 
changes in gastric juice pH, a decreased expression of 
genes which are crucial for colonocyte integrity may 
also be the cause of CDAD (24). The use of PPIs may be 
associated with an increased risk of disease recurrence 
(25). The reports of other researchers do not confirm 
these findings (26). In the analysed group, 11 patients 
(45.8%) had used PPI prior to the occurrence of CDAD 
symptoms. It was 1.5 times more frequent compared to 
patients hospitalized due to other reasons. However, no 
statistically significant differences were observed. Co-
morbidities are considered to be factors predisposing 
to the development of CDAD  (27).

A clinical course of CDAD varies, ranging from 
mild diarrhoea to severe colitis resulting in death. 
Various classifications for determining and predicting 
the severity of the disease are suggested. The variables 
used for this purpose include the following laboratory 
parameters: albumin concentration, leukocytosis, serum 
lactic acid concentration, serum creatinine concentration 
as well as clinical features such as hypotension, fever, 
intestinal obstruction, respiratory insufficiency, renal 
failure and encephalopathy. Our study analysed the re-
lationship between the selected laboratory and clinical 
parameters, and the risk of death. No statistically sig-
nificant differences were observed between the serum 
creatinine concentration  or leukocytosis on admission 
and the risk of death. However, a tendency to a higher 
leukocytosis was noted in patients in whom treatment 
did not result in successful outcome. Leukocytosis prior 
to death of the patient was significantly different from 
the values obtained by patients treated successfully. 
It seems that the assessment of the dynamics of this 
parameter may be useful in the prognosis. In the study 
of Butt et al. leukocytosis > 12.0 G/L constituted one 
of the four variables associated with the risk of death 
(28). In our study the value in the group of patients who 
died was, on average, 15.4 G/L. 

Our observations concerning CRP concentration 
were similar to those presented by Butt et al. In the 
analysed group higher concentrations of CRP were ob-
served on admission in  patients who died. According to 
Butt et al., CRP concentration > 228 mg/l is associated 
with an increased risk of death, the remaining variables 
being leukocytosis (discussed above), low albumin 
concentration and respiratory rate >17/min. 

Among the analysed general symptoms accompany-
ing the disease, respiratory  insufficiency was associated 
with the risk of death, next to the decreased values of 
arterial pressure. The type of antibiotic used in the treat-
ment did not have a statistical influence on the risk of 
death occurrence.
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CONCLUSIONS

Clostridium difficile is a bacterium that commonly 
exists in the environment. The colonisation by this 
pathogen is particularly frequent in hospital settings. In 
recent years there has been an alarming increase in the 
incidence of CDAD. Risk factors such as hospitaliza-
tion, antibiotic therapy, age, co-morbidities contribute 
to the occurrence of the disease. 

The present study confirmed the relationship be-
tween CDAD and a history of hospital stay, antibiotic 
therapy and advanced age.

Initially high concentrations of CRP, respiratory 
insufficiency and hypotension were the predictors of 
death. The dynamics of changes in the leukocyte value 
and CRP concentration was also significant, however 
to a lesser extent. 
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ABSTRACT

Vancomycin-resistant enterococci are responsible for a significant percentage of hospital-acquired infections 
in the world. They can easily spread from patient to patient in the hospital environment, usually via the hands 
of medical staff. The infection most often develops in at-risk patients and poses an enormous epidemiological, 
as well as therapeutic, problem. In Poland, vancomycin-resistant enterococci are considered to be bacterial alert 
pathogens, currently viewed as particularly dangerous to public health. Until now, eight phenotypes of acquired 
vancomycin resistance have been described, but the most important clinically are VanA and VanB phenotypes 
because of their incidence and the speed of phenotype acquisition between enterococcal cells. VRE strains iso-
lated in Poland belong to the clonal complex CC17, which is widespread in Europe and worldwide. First VanA 
VRE strains were described in 1996 in Gdansk. The first isolate of VanB VRE phenotype was isolated in 1999 
from a patient undergoing long-term therapy with vancomycin and hospitalized in the intensive care unit of one 
of Warsaw’s hospitals. The latest European Antimicrobial Resistance Surveillance Network report places Poland 
among countries with a proportion of resistant strains at 10 to <25%, along with Germany, Portugal, England, 
Greece, Romania and Latvia.

Key words: vancomycin-resistant enterococci, VRE colonization, hospital-acquired infections

OBJECTIVE

The objective of the present study is to evaluate 
the epidemiologicalsituation of the incidence of VRE 
strains in Polish hospitals based on a review of the 
available literature.

INTRODUCTION

Enterococci as normal flora. The natural habitat 
of enterococci in healthy people is the mucosa of the 
gastrointestinal tract, particularly colon, the oral cav-
ity, and the urethra, and in women, also the vagina (1). 
Two main species of enterococci occur in the intestinal 
contents of healthy adults. E. faecalis (39–95%) is pre-
dominant, followed by E. faecium (3–47%) fulfilling a 
protective function against colonization of the mucosa 
by pathogenic bacteria (1). Enterococci also live in the 

gastrointestinal tract of animals and in the environment, 
water, sewage, as well as food (2,3).

First cases of VRE. For a very long time, entero-
cocci were deemed relatively pathogenic microbes 
causing infection in humans only in rare cases (2,3). 
However, their significance as agents causing infections 
has been on the increase since the 1980s, when the first 
vancomycin-resistant (VRE – Vancomycin-Resistant 
Enterococci) strains were isolated from clinical mate-
rial. In Europe, it was in England and France in 1988 
and in the US in 1989 (4). 

HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS 
CAUSED BY ENTEROCOCCI

The genus Enterococcus is the etiologic agent of in-
fections of, among others, the urinary tract, burn wounds, 
bedsores, cholangitis, endocarditis, sepsis, intra-abdom-
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inal abscesses and peritonitis (4). Infections caused by 
enterococci develop in at-risk patients, including patients 
with proliferative disorders and concomitant neutropenia, 
patients with liver failure or chronic liver disease, and 
following organ transplants, as well as in patients treated 
in intensive care units (3,4). The biggest epidemiological 
challenge is posed by infections caused by enterococci 
that start in the hospital environment. 

Enterococci display a high tolerance to abiotic 
components, e.g. the presence of disinfectants. They 
are capable of enduring extreme temperatures, high pH, 
and salt concentration (3). They can easily spread in 
the hospital environment from patient to patient, most 
frequently via the hands of medical staff (3). 

ANTIBIOTIC RESISTANCE PHENOTYPES

 Infections brought about by Enterococcus spp. also 
represent a significant therapeutic issue as these strains 
have a natural as well as acquired resistance to the ma-
jority of antibiotics commonly used in medicine. The 
genus E. faecium is naturally resistant to cephalosporins, 
low concentrations of aminoglycosides, clindamycin, 
trimethoprim/sulfamethoxazole, lincosamides and is 
characterized by decreased sensitivity to penicillin. 

Enterococci also exhibit acquired resistance mecha-
nisms, among which, currently, the greatest clinical and 
epidemiological significance is presented by resistance 
to high concentrations of aminoglycoside antibiotics 
(high-level aminoglicoside resistance; HLAR) and 
resistance to glycopeptides (vancomycin-resistant 
enterococci; VRE) (5). Eight phenotypes of acquired 
glycopeptide resistance have been described to date: 
VanA, VanB (variants B1-B3), VanD, VanE, VanG, VanL, 
VanM, and VanN. Also, one phenotype of natural resis-
tance (VanC) is known which is unique to the species E. 
gallinarum and E. casseliflavus (6). The most clinically 
significant phenotypes are VanA and VanB due to their 
prevalence and the speed of acquisition of the pheno-
type between enterococcal cells using mobile genetic 
elements in the form of plasmids and transposons. The 
location of genes associated with phenotypes VanA and 
VanB in mobile genetic elements determines a high 
epidemic potential of these strains (3,5). 

DEVELOPMENT OF VRE PHENOTYPE

The hospital environment is particularly account-
able for selective pressure and has led to the develop-
ment of multidrug-resistant enterococcal strains through 
the excessive application of many antibiotics and 
chemotherapeutics in inpatient, as well as outpatient, 
health care, including cephalosporins, aminoglycosides 

and fluoroquinolones, in the 1990s which led to the 
development of VRE strains (1). The development of 
glycopeptide resistance proceeded in two ways. In the 
US, VRE strains emerged due to the mass administra-
tion of vancomycin in the treatment of infections with 
methicillin resistant S. aureus (MRSA) strains, as well 
as per os for the treatment of antibiotic-associated 
diarrhea caused by Clostridium difficile. In the US, 
hospital reservoirs of VRE were not observed (3). 
While in Europe, the main reservoir of VRE strains was 
constituted by livestock animals (e.g. chickens) fed on 
fodder containing avoparcin (glycopeptide, banned in 
the EU in 1998). Food products of animal origin are 
considered to be one of the major vectors involved in the 
transmission of VRE strains from animals to humans. 
The second reservoir of VRE strains, also extramural, 
may be healthy people – asymptomatic carriers (7). 
Prior colonization with VRE strains may lead to VRE 
infection. However, in those with a properly function-
ing immune system, infections develop less frequently, 
because such a population of carriers is less vulnerable 
to infection. Rectal VRE carriage can persist for a very 
long time – from a few weeks to several months (8).

TREATMENT OPTIONS.

Therapeutic alternatives in the treatment of infec-
tions with multidrug-resistant enterococci, including 
those resistant to glycopeptides, are restricted to an-
tibiotics introduced to hospital use relatively recently, 
such as quinupristin/dalfopristin, linezolid, tigecycline, 
daptomycin. However, these drugs are approved for the 
treatment of few conditions and antibiotic resistance to 
them has already been described in the literature (17).

VIRULENCE FACTORS

VRE isolates reported in Poland belong to the 
CC17 clonal complex, which is widespread in Europe 
and worldwide and was separated using multilocus se-
quence typing (MLST). E. faecium strains belonging to 
the CC17 clonal complex are characterized, apart from 
resistance to vancomycin, by resistance to ciprofloxacin 
and ampicillin and certain genetic traits (9). These in-
volve the presence of potential virulence factors, among 
others, the extracellular surface protein Esp (encoded 
by the esp gene), hyaluronidase (encoded by the hylEfm 
gene) and the collagen-binding protein Acm (encoded 
by the ace gene). They facilitate enterococcal survival 
in the hospital environment. Enterococci that possess 
virulence determinants are potentially able to cause 
infection of a more severe course than strains deprived 
of them. Research is still in progress that will help to 
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understand better the differences in pathogenicity of 
pathogenic and nonpathogenic strains. (10,11,12). 

VRE IN POLAND – LEGISLATION

Their unique properties and the role in hospital-ac-
quired infections led to the classification of enterococci 
as alert pathogens. In Poland, since 1 January 2012, a 
Minister of Health regulation dated 23 December 2011 
has been in force regarding the list of alert factors, re-
cords of hospital infections, and alert factors and reports 
on the current epidemiological situation of hospitals. 
Among bacterial alert pathogens, currently considered 
particularly dangerous to public health, enterococci 
(Enterococcus spp.) resistant to glycopeptides (VRE) 
or oxazolidinone (13) were listed in second place. This 
regulation is a continuation of the obligation to monitor 
hospital-acquired infections, which is regulated in Po-
land by the Act of 5 December 2008 on preventing and 
eliminating infections and infectious diseases in people. 
The Act also imposes an obligation to prevent and 
eliminate infections and infectious diseases in people, 
including the rules and procedures for identifying and 
monitoring the epidemiological situation, taking action 
against epidemics and preventative actions to inactivate 
the sources of infection, cutting the ways in which infec-
tions and infectious diseases spread and immunization 
of individuals susceptible to infection (14). 

Disease outbreaks should be reported by Hospital 
Infection Control Teams to the regional branches of 
sanitary and epidemiological stations, and those, under 
the existing reporting system, should submit informa-
tion to the Provincial Sanitary and Epidemiological 
Stations. Subsequent stages in the epidemiological 
surveillance system are: Chief Sanitary Inspector, the 
National Institute of Public Health – National Institute 
of Hygiene, the European Centre for Disease Control 
(ECDC) and the World Health Organization (WHO). 

The most important element in the process of proper 
control of hospital-acquired infections is an appropriate 
system of registration. But suitable microbiological sur-
veillance is also a crucial element of control. It consists 
in systematic collection, analysis and interpretation 
of data on etiological agents of infections and their 
sensitivity to antibiotics. This makes it possible to 
recognize the participation of individual agents in the 
selected clinical form of infection and the assessment 
of the changes in drug resistance (15). Sensitivity of 
the existing system of epidemiological surveillance is 
difficult to assess. It depends, among others, on diag-
nostic capabilities of medical personnel and the scope 
of research in microbiological laboratories, but also on 
the fact that doctors and heads of laboratories meet the 
requirement of reporting infections and alert pathogens.

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION 
CONCERNING VRE IN POLAND 

The first VRE isolates were reported in Poland in 
1996. They were three E. faecium strains carrying the 
vanA operon, genetically unrelated, isolated from adult 
patients hospitalized in the Department of Hematology 
of the University Clinic in Gdańsk (16,17). The first 
VRE isolate with vanB phenotype, carrying the vanB2 
gene variant, was isolated in 1999 from a patient under-
going long-term vancomycin therapy hospitalized in the 
Intensive Care Unit (OIT) in one of Warsaw hospitals. 
The introduction of proper infection control procedures 
made it possible to prevent further spread of VRE in that 
hospital (18). In the period of 1999–2000, there was an 
outbreak (independent of the previous one) caused by 
enterococci with the vanB phenotype in another Warsaw 
hospital specializing in treating hematological patients 
(19). In 2005, there was a slightly different, mixed 
outbreak, caused by strains of the genus E. faecium and 
E. raffinosus carrying the vanA operon. The outbreak 
affected the Departments of: Hematology, Nephrology 
and Surgery of the University Hospital in Kraków (20). 

However, the vast majority of outbreaks registered 
in Poland and caused by VRE was and is brought about 
by two species, E. faecium and E. faecalis (17). In 2009, 
there were two outbreaks with the VRE vanA pheno-
type, which occurred simultaneously at the Department 
of Oncology and the Department of Hematology and 
Transplantation in Warsaw (21). The literature also 
describes the occurrence of VRE strains originating 
from patients of University Hospital in Wrocław (years 
2007–2009) as well as from patients after transplants 
of one of the hospitals in Warsaw (years 2010–2012) 
(10,16). In 2012 and 2013, there were 2 VRE outbreaks 
in one of the specialized hospitals in Kraków (unpub-
lished author’s data, 22,23). 

Currently, disease outbreaks caused by VRE occur 
sporadically in Poland and are local in scope (Table 
I,17). In 2012, hospital outbreaks caused by E. faecium 
VRE constituted 1.3% of alert agents causing outbreaks 
compared to the total number of reported outbreaks. In 
2013 it was 2% and in 2014, 1% (24,25). The clinical 
form of hospital-acquired infections, from which the E. 
faecium VRE etiologic agent was isolated (together with 
K. pneumoniae ESBL, S. aureus MRSA) were surgical 
site infections, which accounted for 6.3% in 2012, 6.9% 
in 2013, and 4.5% in 2014 among all clinical forms 
of hospital-acquired infections (21,22). The National 
Consultant for Medical Microbiology recognizes the 
fact that, in the upcoming years in intensive care units 
(ICU) in Poland, a bigger problem than infections with 
VRE will be the spread of infections with drug-resistant 
Gram-negative rods (KPC strains, carbapenem-resistant 
A. baumannii and multidrug-resistant P. aeruginosa) (26). 
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The occurrence of alert pathogens has become a 
major concern on a regional and global scale. In 1998, 
ECDC established the European Antimicrobial Resis-
tance Surveillance Network (EARS-Net) collecting 
data concerning invasive infections with drug-resistant 
pathogens also from our country and collating them 
with data from other European countries. The data col-
lected annually in EARS-Net (until 2009) placed Poland 
among countries in which VRE was not a significant 
epidemiological problem. The data for that period, how-
ever, should be analyzed carefully because the number 
of isolates tested derived from Poland throughout the 
year was limited, especially for E. faecium (17,28). 

In Poland, as in other European countries (apart 
from Greece), E. faecalis VRE infections are not a 
major problem for healthcare facilities. This trend has 
persisted for several years and is true even today. While 
the situation concerning E. faecium VRE is different. 
According to EARS-Net data for 2009, Poland was 
included into the group of countries with a low level 
(<5%) of infections caused by E. faecium VRE strains. 
However, at the same time, the epidemiological situa-
tion of the neighboring countries (Germany and Slova-

kia: 5 to <10%; Lithuania: 10 to <25% ) and countries 
where many Poles live and work (Ireland: 25 to <50%, 
England: 10 to <25%), as well as countries to which 
Poles like to travel (Greece: 25 to <50%, Portugal: 10 
to <25%) was different and these were the countries 
with high and the highest proportions of infections 
caused by VRE in Europe. The latest EARS-Net report 
(data for 2013) places Poland among countries with the 
percentage of resistant strains at a level exceeding 10% 
but fewer than 25% together with Germany, Portugal, 
England, Greece, Romania and Latvia. The highest pro-
portion of E. faecium VRE strains (>25%) still remains 
in Ireland (27). EARS-Net data are to be looked at with 
due attention and appropriately interpreted, because 
over the years notifiability of invasive infections caused 
by VRE in various European countries was significantly 
different on account of, among others, a variable num-
ber of laboratories which send their data over and due 
to the use of distinct guidelines according to which 
strains were classified as resistant (17,28). Perhaps the 
differences in the proportion of VRE strain occurrence 
in Europe are the result of disparate antibiotic policies 
in different countries.

CONCLUSION

Acquisition of resistance by bacteria of the genus 
Enterococcus is a result of plasticity of the genome of 
these cocci as well as continuous selective pressure 
which they are subjected to in the hospital environment. 
Heterogeneous strains and the ones more sensitive to 
antibiotics are being replaced by strains belonging to 
hyperepidemic clonal complexes of multidrug-resistant 
enterococci.

The majority of VRE outbreaks registered in Poland 
was and still is caused by the species E. faecium, which 
is the principal source of resistance to glycopeptides of 
phenotypes vanA and vanB. Epidemic outbreaks caused 
by VRE strains occur occasionally in Poland and are 
local in scope. VRE outbreaks described in the literature 
up to now have primarily occurred in facilities caring 
for oncology and oncology–hematology patients. The 
annual reports of the Provincial Sanitary–Epidemiolog-
ical Stations indicate that in the past three years there 
has been no epidemic outbreak caused by VRE in the 
Opolskie, Podlaskie, Śląskie and Zachodniopomorskie 
provinces. Unfortunately, the data published on the 
website of the Provincial Sanitary–Epidemiological 
Station are of limited value because not every institution 
includes the data from the outbreak in its statements.

Table I. Notifiability of hospital outbreaks caused by VRE 
strains in annual reports of Provincial Sanitary-
-Epidemiological Stations in the years 2012–2014. 

Province Years
 2012 2013 2014

Dolnośląskie -

2 HLAR and 
VRE spp.

(1 in nephrol-
ogy unit, 1 in 
surgical unit)

-

Lubuskie No data - -
Małopolskie 2 VREfm 2 VREfm -
Mazowieckie - 1 VREfm No data
Opolskie - - -
Podkarpackie No data No data 1 VREfm
Podlaskie - - -
Śląskie - - -
Świętokrzyskie No data No data -
Wielkopolskie - No data -
Zachodniopomorskie - - -
Kujawsko-Pomorskie 
Lubelskie, Łódzkie, Po-
morskie, Świętokrzyskie 

* * *

Legend:
- there was no disease outbreak caused by VRE strains among the 
reported outbreaks
no data – no data concerning outbreaks caused by VRE in the report 
or lack of reports on Provincial Sanitary-Epidemiological Stations 
websites (on the basis of annual reports for the years 2012–2014 
available on the websites belonging to provincial sanitary-epide-
miological stations)
VREfm – E. faecium vancomycin-resistant strains 
HLAR – resistance to high concentrations of aminoglycoside 
antibiotics
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ABSTRACT

This paper is the fourth in a series on the search for new antibacterial therapies, and covers new compounds 
belonging to the aminoglycoside, macrolide and tetracycline groups of antibiotics.
The article describes eight new substances at the clinical trial stage of development. One of them is an amino-
glycoside (plazomicin), four are macrolides, collectively known as ketolides (cethromycin, solithromycin, EDP-
420 and EDP-788), and the remaining three are members of the tetracycline group (omadacycline, eravacycline, 
sarecycline). Despite the long-term and very expensive process of collecting documentation proving the efficacy 
of antimicrobial drugs, there is a possibility, that particular compounds find use as active ingredients of medicinal 
products allowing for the triumph over the clinically relevant, dangerous bacteria.
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The present article is a continuation of the series 
“Looking for new preparations for antibacterial therapy,” 
discussing compounds introduced for the treatment of 
bacterial diseases in the twenty-first century, including 
those at the stage of clinical trials. The first part dis-
cusses new antibiotics and chemotherapeutics that have 
received marketing authorization (1), the second part 
of the series presents a group of β-lactam antibiotics 
and β-lactamase inhibitors at the stage of clinical trials 
(2), while the third part deals with new chemothera-
peutic agents from the quinolone and fluoroquinolone 
groups and also describes hybrid compounds containing 
quinolone as part of their molecular structure (3). This 
section presents new antibacterial compounds belong-
ing to the aminoglycoside, macrolide and tetracycline 
groups. Official registers and a database of clinical 
trials were used as the primary sources of information 
on the various phases of clinical trials of compounds 
described below (4).

NEW AMINOGLYCOSIDE COMPOUNDS 

Along with the fluoroquinolones and β-lactams, 
aminoglycosides are a major group of antibiotics used 

to treat infections caused by Gram-negative bacteria. 
Despite bactericidal properties, a wide range of activity 
and synergism with other antibiotics, their position is 
not dominant, because of their potential adverse effects, 
such as ototoxicity, nephrotoxicity, cellular toxicity or 
neuromuscular blockade. There are three major bacte-
rial resistance mechanisms toward the aminoglycoside 
group: (i) formation of enzymes that modify the anti-
biotic’s structure (AMEs, aminoglycoside-modifying 
enzymes); (ii) reduction of the affinity of the 30S ribo-
somal subunit for its binding site by methyltransferase 
synthesis and (iii) disruption of the active transport 
mechanism for antibiotic transport into cells by changes 
in the permeability of the outer membrane or reduced 
activity of porin channels.

There have been no new aminoglycoside antibiotics 
over the past 10 years; however, plazomicin has now 
reached the clinical trial stage. 

Plazomicin (ACHN-490, Achaogen) is consid-
ered the first representative of a new generation of 
aminoglycosides, the so-called neoglycosides. It is a 
semisynthetic derivative of sisomicin, an antimicrobial 
antibiotic with anticancer activity (5). The structural 
modifications introduced in plazomicin provide protec-
tion against a plethora of AMEs. It lacks the  3’- and 
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4’- hydroxyl groups, protecting it from the O-phos-
photransferase APH(3’) and O-nucleotidyltransferase 
ANT(4’); enzymes that generate resistance to amika-
cin. The hydroxyethyl substituent at the 6’ position 
blocks N-acetyltransferase AAC(6’). Additionally, the 
introduction of the 4-amino-2-hydroxybutanoic acid 
(HABA) at the C-1 amino position provides protection 
from the AAC(3), ANT(2”) and APH(2”) AMEs (5). 
The one known enzyme that does decrease the activity 
of plazomicin is AAC(2’)-I, produced by Providencia 
stuartii strains. Fortunately, the gene encoding this 
enzyme has not been transferred to other species of 
microorganisms (5).

Plazomicin activity remains unchanged regardless 
of the presence of AMEs produced by Staphylococcus, 
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii 
and family of Enterobacteriaceae. The lowest con-
centration of the antimicrobial agent inhibiting visible 
growth of 90% of microbial strains (MIC90, Minimal 
Inhibitory Concentration) is less than 2 µg/mL against 
Escherichia coli, serine carbapenemases producing 
Klebsiella pneumoniae, multi-drug resistant (MDR) 
Enterobacteriaceae that produces metallo-β-lactamases, 
microorganisms from the Acinetobacter species and 
Staphylococcus aureus including strains resistant to 
methicillin (MRSA, methicillin-resistant S. aureus) 
(6). Plazomicin is resistant to the extended-spectrum 
β-lactamases (ESβL), chromosomal or plasmidic 
AmpC cephalosporinases, serine carbapenemases, and 
metallo-β-lactamases, as well as KPC carbapenemases 
(Klebsiella pneumoniae carbapenemases), which makes 
it an important alternative to carbapenems (5). Howev-
er, its activity is considerably decreased by the strains 
producing NDM-1 metallo-β-lactamases (New Delhi 
metallo-β-lactamase 1) (7).

The combination of plazomicin with daptomycin 
is very favourable; the combination showed a greater 
than 2 log10 decrease in CFU/mL as compared with 
its most active constituent after 24 h. Plazomicin is 
effective against 46 of the 47 staphylococci strains, 
including MRSA and vancomycin-resistant S. aureus, 
which greatly broadens the spectrum of its activity 
(8). Moreover, plazomicin exhibits in vivo activity in a 
murine model of sepsis and neutropenia, demonstrat-
ing a linear concentration-dependent pharmacokinetic 
profile, characterized by an elimination-phase half-life 
of 3.4 and a volume of distribution at steady state of 
0.22 L/kg (9).

Four stages of phase I clinical trials evaluating the 
safety, pharmacokinetics and tolerability of parenterally 
administered plazomicin in healthy volunteers and 
renally impaired subjects have been completed. In 
addition, both single and multiple dose safety studies 
evaluating the pharmacokinetics, lung penetration and 
the effect on QT/QTc interval of plazomicin, in a con-

centration range of 1 to 15 mg/kg, for up to 10 days 
have been completed (4). A phase II clinical trial on the 
safety, efficacy and pharmacokinetics of the compound 
in patients with complicated urinary tract infection 
and acute pyelonephritis was completed in April 2012. 
The phase III clinical trials assessing the efficacy of 
plazomicin compared with colistin in patients with 
bacteraemia or hospital acquired pneumonia due to 
carbapenem-resistant Enterobacteriaceae is currently 
recruiting participants. The number of observed adverse 
effects is relatively low. There have been no incidents 
of ototoxicity or nephrotoxicity during phase I and II 
clinical trials, only rare cases of tinnitus (9).

NEW MACROLIDE COMPOUNDS 

Macrolides are a group of compounds composed of 
a large lactone ring, containing 14, 15 or 16 carbons, 
combined with a sugar molecule, usually cladinose 
and the aminosugar desosamine. The mechanism of 
action of macrolides is inhibition of mRNA transla-
tion and bacterial protein biosynthesis by reversible 
binding to peptidyltransferase within the 50S ribo-
some subunit. Macrolides exhibit activity especially 
against the Gram-positive cocci, staphylococci and 
streptococci, as well as intracellular pathogens from 
Mycoplasma, Legionella and Chlamydia species. One 
of the characteristic features of this group is a relatively 
simple and quick increase in resistance, which is usu-
ally crossover-resistance, particularly for the 14- and 
15-membered compounds, and probably results from 
the widespread use of macrolides as first-line drugs 
in antibacterial therapy. The following mechanisms 
of resistance to macrolides were observed: (i) a con-
stitutive or induced cross-resistance to all macrolides, 
lincosamides and streptogramin B (MLSB resistance) 
involving the methylation of the ribosomal binding site 
by an erythromycin resistance methylase (erm) gene; 
(ii) efflux pump systems associated with the presence 
of membrane proteins, such as transporters type ABC 
(ATP binding cassette) occurring in staphylococci and 
pump systems type MFS (major facilitator superfamily) 
responsible for the resistance of Streptococcus pneu-
moniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus aga-
lactiae and other streptococci and enterococci; (iii) 
enzymatic inactivation of macrolides by enzymes, 
including esterase, phosphotransferase and macrolide 
glycosyltransferase (10). 

Ketolides are a group of compounds with a mecha-
nism of action that is similar to the macrolides; however, 
they possess a spectrum of antibacterial activity extend-
ing to macrolide-resistant microorganisms. Regarding 
their chemical structure, ketolides contain a ketone 
group in place of the cladinose at the C-3 position and 
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also incorporate a carbamate side ring at C-11 and 
C-12. The undoubted advantage of this group is efficacy 
against macrolide-resistant bacteria. Ketolides do not 
induce MLSB-resistance and are not removed from the 
cell by efflux pump systems.

Telithromycin is the only ketolide approved for 
the treatment (Ketek, tablets, Sanofi) by the European 
Medicines Agency (EMA) and the Food and Drug Ad-
ministration (FDA). Two of the three indications for 
use, acute bacterial sinusitis and acute exacerbations 
of chronic bronchitis, were withdrawn by the FDA in 
2007 as a result of improper clinical trials (11). A com-
pound with a slightly different structure, fidaxomicin, 
belonging to the macrocyclic group of antibiotics, was 
approved by the FDA and the EMA in 2011 (Dificlir, 
tablets, Astellas Pharma) for the treatment of diarrhoea 
caused by Clostridium difficile (1). Four new ketolides, 
cethromycin, solithromycin EDP-420 and EDP-788 
(temporary names), are at the stage of clinical trials. 

Cethromycin (ABT-773; Advanced Life Sciences) 
possesses antibacterial activity and a mechanism of ac-
tion similar to telithromycin, but is distinguished by its 
favourable safety profile. It is a 3-keto-11,12-carbamic 
derivative of erythromycin A with a quinoline moiety 
attached in the O-6 position by an allyl group. Cethro-
mycin exhibits better activity than the macrolides and 
fourth generation fluoroquinolones against streptococci 
and staphylococci, with regard to S. pneumoniae strains 
resistant to penicillin and macrolides, and S. pyogenes 
that produce methylase and possess an efflux system 
(12). Thanks to its antibacterial activity against Bacillus 
anthracis (13), cethromycin received orphan drug desig-
nation for the treatment of anthrax in 2007 (Restanza). 
The efficacy of this compound is similar to azithromy-
cin, but it is better than erythromycin and clarithromycin 
against Gram-negative respiratory pathogens, including 
Haemophilus influenzae isolates producing β-lactamase 
and Moraxella catarrhalis. Thanks to its activity against 
Francisella tularensis and Yersinia pestis, cethromycin 
obtained orphan drug status for the treatment of tulare-
mia and plague in 2009 (14). 

Cethromycin exhibits a non-linear pharmacokinetic 
profile. Its maximum plasma concentration is reached 
two hours after oral administration and steady-state 
level is attained after four days of treatment. Cethro-
mycin achieves high concentrations in respiratory 
tissues. Concentrations in bronchial mucosa, follicular 
fluid and alveolar macrophages are significantly higher 
than in plasma. As a result, the compound is intended 
for use in the treatment of respiratory tract infections. 
The compound is metabolized in the liver and excreted 
primarily in the faeces; 7% of the administered dose 
is eliminated in the urine, of which 90% is unchanged 
(15). The half-life of cethromycin is 4.8–5.0 hours. The 

advantage of cethromycin over telithromycin is the lack 
of hepatotoxicity.

Two stages of phase III clinical trials evaluating 
the safety and efficacy of cethromycin compared with 
clarithromycin for the treatment of mild to moderate 
community-acquired pneumonia have been completed 
(4). The compound was administered orally at a dose 
of 300 mg, once a day for seven days. During the study, 
there were no clinically significant adverse effects. The 
FDA refused to approve cethromycin in 2009 for the 
above indications and requested more data confirm-
ing the efficacy of the compound. After receiving this 
response, Advanced Life Sciences suspended its opera-
tions due to loss of liquidity. The patent for cethromycin 
expires in 2016 (16). 

Solithromycin (CEM-101, OP-1068; Cempra 
Pharmaceuticals) is the first ketolide possessing flu-
orine in the lactone ring. The molecule possesses an 
11,12-carbamate-butyl-[1,2,3]-triazolyl-aminophenyl 
side chain. The compound exhibits in vitro antimicrobial 
activity primarily against microorganisms responsible 
for acquired pneumonia: S. pneumoniae, H. influenzae, 
M. catarrhalis, methicillin-sensitive S. aureus. Its MIC90 
values are equal to 0.03 µg/mL, 2 µg/mL, 0.12 µg/mL 
and 0.06 µg/mL for the previously stated pathogens, re-
spectively. The disadvantage of solithromycin is its lack 
of efficacy against all strains of S. aureus, particularly 
those that demonstrate constitutive MLSB resistance 
(17). Like cethromycin, telithromycin and other 16-ring 
macrolides, solithromycin is a weak inducer of resis-
tance type MLSB, so its use in the treatment of staphy-
lococcal infections allows the selective assessment of 
constitutively expressed erm methyltransferase genes 
(18,19). Solithromycin demonstrates antimicrobial ef-
ficacy against cocci, β-hemolytic streptococci resistant 
to telithromycin and Neisseria gonorrhoeae, including 
strains resistant to azithromycin. Like telithromycin, but 
in a concentration at least 10-fold higher, solithromycin 
causes abnormal visual disorders and exacerbates the 
symptoms of myasthenia gravis (20). The half-life of 
the compound is 5.1–6.5 hours after a single oral dose 
of 400–800 mg.

Phase I clinical trials evaluating the pharmaco-
kinetics and safety of solithromycin as an adjunctive 
therapy in the treatment of infections in adolescents 
aged 12–17 years was completed in September of 2014. 
The compound proved to be safe, even at a dose of 1600 
mg. Furthermore, Cempra Pharmaceuticals completed 
two stages of phase II clinical trials, the first concern-
ing the efficacy and safety of solithromycin compared 
with levofloxacin in patients with community-acquired 
pneumonia. The second stage covered the treatment of 
gonorrhoea in males and females. Cempra Pharmaceu-
ticals is currently recruiting participants for a phase III 
clinical trial assessing the efficacy and safety of oral 
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solithromycin compared to intramuscular ceftriaxone 
plus oral azithromycin in the treatment of patients with 
gonorrhoea. 

A phase III clinical trial of solithromycin compared 
with moxifloxacin in the treatment of adults with com-
munity-acquired bacterial pneumonia was completed 
at the end of 2014. To date, all solithromycin clinical 
trials used an oral dosage form; however, participants 
currently are being recruited to the next phase III study 
that will examine both oral and intravenous administra-
tion. The National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases (NDAID) began recruiting participants for 
a phase I clinical trial evaluating blood, genitourinary 
and pharyngeal pharmacokinetics of solithromycin at a 
dose of 1000 mg orally. Cempra Pharmaceuticals also is 
recruiting for a phase I study assessing the pharmacoki-
netics and safety of the compound in children and ado-
lescents ages 0–17 years. A study on the development 
of both intravenous and oral dosage forms intended for 
children is underway (20).

Entanta Pharmaceuticals is developing a new sub-
class of macrolide antibiotics, the bicyclolides. They 
are bicyclic macrolides with a bridging moiety usually 
consisting of three carbon atoms. Two compounds 
represented by the acronyms EDP-420 and EDP-788 
were patented. Due to the structural modification 
consisting of the introduction of a heteroaryl oxime 
with a bridge at the C-6 and C-11 position of the lac-
tone ring and conversion of the 9-keto group into an 
acetylamino, the first compound, EDP-420, acquired 
acid stability. The spectrum of antimicrobial activity 
is comparable to telithromycin and cethromycin; the 
compound is effective against multi-drug resistant 
strains of S. pneumoniae, including pathogens resistant 
to penicillin G and erythromycin. Currently, a phase 
II clinical trial for the efficacy, safety and tolerability 
of EDP-420 in comparison with telithromycin for the 
treatment of community-acquired bacterial pneumonia 
is ongoing (4).

Phase I clinical trials evaluating the efficacy, safety 
and tolerability of EDP-788 after administration of a sin-
gle oral dose in healthy adult volunteers was completed 
in September of 2014. A study evaluating multiple oral 
doses will begin soon. Compound EDP-788 (prodrug 
EDP-322) shows efficacy mostly against Gram-positive 
strains with regard to MRSA (21). Its spectrum of anti-
microbial activity also includes the macrolide-resistant 
isolates of S. pneumoniae and S. pyogenes. 

NEW TETRACYCLINE COMPOUNDS

Tetracyclines are a group of antibiotics that gained 
very wide use after their introduction to the market in the 
1950s, because of their range of activity. They lost their 

potential as a result of widespread usage and advertising 
encouraging their application without any restrictions. 
Early in the 1960s, information appeared about the 
rise of bacterial resistance to tetracyclines. Twenty 
years later, tetracycline resistance of Gram-positive 
pathogens causing respiratory tract infections reached 
70% (22). Widespread use of tetracyclines,  not only in 
human therapy, but also in veterinary medicine for rapid 
stimula tion of animal weight gain, also contributed to 
this situation (23). The mechanism of action of tetracy-
clines is based on binding to the 30S ribosomal subunit 
and blocking the connection of aminoacyl-tRNA to the 
acceptor. In this way it prevents introduction of new 
amino acids to the nascent peptide chain, and promotes 
a bacteriostatic effect.

Several mechanisms of bacterial resistance to tetra-
cyclines have been identified. The most common type 
is mediated by an active efflux pump system associated 
with the presence of membrane transporters type MFS, 
the next type, though considerably less common, in-
volved protection of the ribosome binding site. In very 
rare cases, tetracycline resistance involves the existence 
of antibiotic inactivating enzymes. The genes tet(M) 
and tet(O) are responsible for the ribosomal protection 
mechanism, while chromosomal determinants of the 
system efflux are encoded by a family of genotypes, in 
particular, tet(A) and tet(B) for Gram-negative bacteria 
and tet(K) and tet(L) for Gram-positive bacteria (24). 
Tigecycline belongs to a new group of glycylcycline 
antibiotics, which is the third generation of tetracyclines 
introduced to the market (Tygacil, powder for solution 
for infusion, Wyeth Europe Ltd.) (1). Omadacycline, 
eravacycline and sarecycline are new members of this 
group and are at the clinical trial stage.

Omadacycline (PTK 0796, Paratek Pharmaceuti-
cals) is a 9-aminomethylcycline, a semi-synthetic de-
rivative of minocycline, possessing in vitro antibacterial 
activity against Gram-positive and Gram-negative bac-
teria, anaerobes and atypical pathogens. Furthermore, 
this compound demonstrates efficacy not only against 
strains resistant to tetracyclines, but also to other anti-
biotics such as methicillin, vancomycin, ciprofloxacin 
and erythromycin. The MIC90 values of omadacycline 
against MRSA, vancomycin-resistant enterococci 
(VRE), and β-hemolytic streptococci are 1 µg/mL, 0.25 
µg/mL and 0.5 µg/mL, respectively, whereas against 
penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae (PRSP) 
and H. influenzae the MIC90 values are equal to 0.25 µg/
mL and 2 µg/mL (25). Omadacycline’s broad spectrum 
of in vitro antibacterial activity has been confirmed 
in vivo in several infection models. The compound is 
effective regardless of the presence of mechanisms of 
resistance to tetracyclines, whether efflux systems or 
ribosomal protection determined by the presence of 
tet(O) genes. The efficacy of a single intravenous dose 
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of omadacycline against S. pneumoniae, E. coli and 
MRSA with tet(M) and tet(K) genes in a mouse model of 
intraperitoneal infection has been demonstrated. How-
ever, the compound does not exhibit activity against P. 
aeruginosa or K. pneumoniae.

The compound is available both intravenously and 
orally. It does not cause any adverse effects on the gas-
trointestinal tract, the most common ailment resulting 
from treatment with tetracyclines. Omadacycline binds 
strongly to plasma proteins in a concentration-depen-
dent manner (minimum concentration = 0.1 µg/mL). 
This plasma-protein binding prolongs the half-life to 
14 hours, resulting in a reduction of the daily dose, 
and thus has a positive effect on the safety profile (26). 

Phase III clinical trials assessing the safety and ef-
ficacy of omadacycline compared with linezolid in the 
treatment of complicated skin and soft tissue infections 
were completed in May of 2010. Omadacycline was 
administered either orally at a dose of 150 mg, or in-
travenously at 100 mg. Paratek Pharmaceuticals started 
phase III clinical trials evaluating the safety and efficacy 
of the compound compared with linezolid in the treat-
ment of acute bacterial skin and soft tissue infections 
in July 2015 (20). Both drugs were administered either 
by injection (omadacycline) or infusion (linezolid) and 
in tablet form. The intended date of completion of this 
phase is scheduled for October 2016.  

Eravacycline (TP-434, Tetraphase Pharmaceuti-
cals) is a fully synthetic compound that is distinguished 
from the rest of the tetracycline group by its unique 
structure. It contains two structural modifications of the 
D ring: a fluorine at the C-7 position and a pyrrolidi-
noacetamido group at the C-9 position, which ensure 
broad spectrum antibacterial activity. It is effective 
against multi-drug resistant aerobic and anaerobic 
Gram-positive and Gram-negative pathogens like A. 
baumannii (MIC90 = 2 µg/mL) and Enterobacteriaceae, 
along with E. coli (MIC90 = 0.5 µg/mL) and K. pneu-
moniae  (MIC90 = 1 µg/mL) that produce β-lactamases 
with extended spectrum and resistant to carbapenems 
(27). Eravacycline does not exhibit activity against P. 
aeruginosa and Burkholderia cenocepacia. It was not 
observed to antagonise any other antibiotics effective 
against strains of these species. MIC90 values are below 
0.12 µg/mL and 0.25 µg/mL against streptococci and 
MRSA. The biofilm of uropathogenic strains of E. coli 
also showed sensitivity to eravacycline (28). Its in vitro 
activity was also confirmed in vivo in several models 
of infection. Eravacycline demonstrates improved ef-
ficacy in comparison with linezolid in a mouse model 
of inflammation pneumonia caused by MRSA or MDR 
S. pneumoniae (29). Tetraphase Pharmaceuticals com-
pleted the four stages of phase I clinical trials for this 
compound. A phase I trial evaluating the safety and 
pharmacokinetics of this compound in patients who 

underwent bronchoscopy and bronchoalveolar lavage 
after receiving seven doses of 1.0 mg/kg i.v. TP-434 
every 12 hours for four days was completed in April 
of 2013. A thorough phase I QT/QTc study to evaluate 
the effects of an intravenous infusion of eravacycline in 
comparison to moxifloxacin on cardiac repolarisation 
was completed in July 2013. 

The last two stages of phase I clinical trials assessing 
the pharmacokinetics of the compound were completed 
in March and May 2014, and they included patients 
with impaired hepatic function and end stage renal 
disease, who were administered a dose of 1.5 mg/kg. 
Good tolerability and no serious adverse effects have 
been observed (30). Tetraphase Pharmaceuticals also 
has launched two stages of phase III clinical trials (4). 
The study on efficacy and safety of eravacycline com-
pared with levofloxacin in complicated urinary tract 
infections is currently recruiting participants, whereas 
the second project will include ertapenem as a reference 
drug and therapy will involve patients with complicated 
intra-abdominal infections. All of the projects will use 
parenteral administration. 

Sarecycline (WC-3035) is a compound that, com-
pared with existing tetracyclines, exhibits superior 
antimicrobial properties, but a narrower spectrum of 
activity (31). It was developed through a collaboration 
between Paratek Pharmaceuticals and Actavis. Warner 
Chilcott completed phase II clinical trials evaluating 
safety and efficacy of sarecycline in 50 mg and 100 
mg doses compared with placebo in the treatment of 
moderate to severe acne in April 2015. Recruitment 
for phase III clinical trials started in December of 2014 
(4). Sarecycline is administered orally. The completion 
date is planned for November 2016. In addition, Paratek 
Pharmaceuticals indicates that sarecycline is also effec-
tive in the treatment of rosacea (32). 

It is also worth mentioning the compound named 
TP-271. It is a fully synthetic fluorocycline possess-
ing antibacterial activity in vitro and in vivo against 
MDR strains including respiratory isolates resistant to 
tetracyclines. TP-271 also is effective against the five 
isolates belonging to important biohazard agents: Y. 
pestis, B. anthracis, F. tularensis, Burkholderia mal-
lei and Burkholderia pseudomallei (33). Tetraphase 
Pharmaceuticals announced that the compound is in 
the advanced preclinical stage and it is available in an 
oral and parenteral form (34).

CONCLUSIONS

Microorganism resistance to antibiotics and antimi-
crobial chemotherapeutics is spreading at an alarming 
rate and effects both the strains existing in a hospital and 
a community-acquired environment, thereby reducing 
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the arsenal of available medicinal products. This is a 
signal to search for and develop new effective com-
pounds, which will become useful instruments in the 
fight against multidrug resistant isolates.

Independently of their classification, each com-
pounds offers different advantages and disadvantages in 
regard to safety, pharmacokinetics profile and spectrum 
of activity. Among the discussed compounds, it is worth-
while to pay attention to plazomicin, which may be an 
important alternative to carbapenems and combined 
with other antibiotics it may have therapeutic success. 
However, the principle advantage of solithromycin is 
its safe pharmacokinetic profile that allows adminis-
tration of the drug to children. Hopefully, thanks to 
its extremely broad spectrum of activity, efficacy, and 
a unique chemical structure, and despite the existing 
mechanisms of bacterial resistance, eravacycline will 
become a much better successor of the tetracycline 
group and its main representative, doxycycline.

Frequently, it is difficult to precisely verify informa-
tion about new antibacterial agents at the stage of clini-
cal trials due to limited access to information. All new 
compounds, regardless of which group of antibiotics 
they represent, are characterized by several superlatives 
on company websites. Therefore, it remains to be deter-
mined if  the enthusiasm of pharmaceutical companies 
will prove to be justified.
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ABSTRACT

Since decades aluminium formulations such as aluminium hydroxide and aluminium phosphate are widely 
used as adjuvants in vaccines for human use. They increase immune response induced by the vaccine antigens 
by mechanisms eg. a depot effect at the injection site, activation of the complement and stimulation of the mac-
rophages.

Many studies, both case control ones and those performed in vivo on animal models, confirmed the safety 
of aluminium adjuvants even in vaccinated infants and children.

Although some of the aluminium-adjuvanted vaccines have certain limitations such as no Th1 reactivity 
and low stability at temperatures below 2ºC, its easy use, safety profile and low manufacturing costs confirm 
its suitability.

Key words: vaccines, aluminium adjuvant, safety

INTRODUCTION

Adjuvants are commonly used agents to augment 
the immune response induced with viral or bacterial 
inactivated vaccine antigens, bacterial toxoids or poly-
saccharides but not attenuated live viral ones.

Many studies have shown that adjuvant-containing 
vaccines are capable to efficiently increase and pro-
long the maintenance of antibody response comparing 
to the unadjuvanted equivalents (1). Adjuvants were 
proven to induce a repository or depot effect at the site 
of injection with slow releasing of the antigen which 
allow for targeting the antigen to antigen-presenting 
cells (APC), stabilize epitope conformation, stimulate 
the macrophages to induce retention and activation of 
lymphocytes and activate the complement (1, 2, 3). 
Their stimulatory properties are very practical as they 
allow to reduce the amount of antigen per human dose 
and the number of required doses in the vaccination 
schedule as well (4).

Recently, the concerns about safety of aluminium-
adjuvanted vaccines have been frequently raised by 
media. It seems that aluminium attention have taken the 
place of thiomersal fear lowered lately by the competent 

international authorities statements and progressive 
elimination of thiomersal from most of the vaccines 
currently being in use.

Aluminium adjuvants were the first excipients that 
have been approved in the content of vaccines used 
in humans (5). By many decades they have success-
fully been used to enhance immune response to many 
vaccine antigens in order to improve the efficiency 
of vaccination. Aluminium hydroxide or aluminium 
phosphate have been the most common class of vaccine 
adjuvants, recognized as safe when used according to 
the recommended vaccination schedules (2). Neverthe-
less, its proven adjuvancity mechanisms are still not 
entirely understood (6). They are recognized as Th2 
type response inducers, however with low potential to 
induce cell-mediated immunity or immunity to peptide 
antigens (3). 

Firstly, aluminium adjuvants were used in the for-
mulas of diphtheria, tetanus and pertussis vaccines and 
inactivated poliomyelitis vaccines and over time they 
have been introduced into newly developed vaccines 
such as hepatitis A and B and inactivated thick-borne 
encephalitis vaccines (2). Nowadays, most of the adju-
vanted vaccines are adsorbed on aluminium hydroxide 
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and only some eg. meningococcal and pneumococcal 
conjugate ones are adsorbed on aluminium phosphate. 
The combination of these both is used rarely.

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
OF ALUMINIUM ADJUVANTS

Aluminium adjuvants are often referred as “alum”-
containing products, but this term should be rather 
avoided, as it refers to specific chemical compound, 
hydrated aluminium sulfate, which is not under scope of 
vaccine aluminium-containing adjuvant (7). Aluminium-
containing vaccines are formulated by adsorption of a 
given antigen onto aluminium hydroxide or aluminium 
phosphate gels (8). Nevertheless, commonly used names 
of aluminium hydroxide or aluminium phosphate, do not 
exactly describe their structures. Aluminium hydroxide, 
as identified using X-rays crystallography, is a crystalline 
aluminium oxyhydroxide (AlO(OH)), and aluminium 
phosphate is an amorphous aluminium hydroxyphosphate 
Al(OH)x(PO4)y (9). They are prepared by exposing aque-
ous solution of aluminium ions under alkaline conditions 
in a well-defined and monitored chemical environment 
(2). An avidity of the association between adjuvant and 
antigen is affected by many factors, such as the form of 
aluminium salt, the physico-chemical properties of the 
antigen (including molecular weight), the mode of prepa-
ration of the antigen-adjuvant complex and pH of the 
chemical environment (10). The main difference between 
aluminium oxyhydroxide and aluminium hydroxyphos-
phate reffers to theirs point of zero charge (PZC) which is 
estimated at pH 11.0 and pH 4.0 – 5.5, respectively. PZC 
represents a pH value at which electrical charge density 
on a surface of a solid submerged in an electrolyte obtains 
value of zero. This feature decides on choice of the best 
adjuvant for a given vaccine antigen according the charge 
of the last one (6). Generally, an efficient adsorption of 
antigen depends on the pH value obtained between the 
isoelectric point (IEP) of the antigen and the PZC of the 
adjuvant, due to guarantee the opposite electrical charges 
and optimal levels of electrostatic attraction and adsorp-
tion (2). Thus, aluminium hydroxide at pH of 11.0 is 
preferable for adsorption of antigens with an acidic IEP 
and aluminium phosphate at pH 4.0 - 5.5 for antigens 
with alkaline IEP (11). 

Selection of an appropriate adjuvant is important for 
the expected level of immunogenicity and finally for the 
effectiveness of the vaccine. In case of DNA vaccines, 
the use of aluminium hydroxide as an adjuvant resulted 
in decreased immunogenicity, while application of the 
aluminium phosphate instead, effectively enhanced the 
immune response (12, 13).

Despite aluminum-containing adjuvants are used on 
so frequently, they reveal some limitations. Traditional 

aluminium-adsorbed vaccines are frost sensitive and thus 
not lyophilized (2). Exposure of the adjuvanted vaccines 
to freezing temperatures causes irreversible breakage of 
the lattice made up of bonds between the adsorbent and 
antigen, resulting in compromised immunogenicity and 
increasing of the risk of adverse local reactions (14). 

SAFETY OF ALUMINIUM - ADJUVANTED 
VACCINES

Aluminium-containing adjuvants were proved for 
no evidence of risk of carcinogenicity or teratogenicity 
(15). As very high doses of aluminium can be toxic, 
safe aluminium compounds concentrations limits were 
clearly defined as 2 mg/kg per day. It should be empha-
sized, that exposure to aluminium content in vaccines 
is substantially lower than exposure originating from a 
diet (16), despite the fact that aluminium compounds in 
vaccines do not pass through the gastrointestinal tract, 
which is a significant barrier (17). 

In Europe, the maximum acceptable amount of 
aluminium in vaccines administered to humans, in ac-
cordance with the requirements of the actual edition of 
the European Pharmacopoeia is 1.25 milligrams per 
human dose.

Aluminium compounds in some circumstances 
may however cause an allergic response. The most 
commonly observed adverse reactions related to alu-
minium-adjuvanted vaccines include painful and itchy 
nodules and redness at the injection site, however they 
are usually mild and short-lived (15). 

Meta-analysis study on adverse events reported after 
immunization with aluminium-containing DTP vac-
cines administered to children, showed no evidence that 
aluminium salts in vaccine contents cause any serious 
and long-lasting adverse events (18). Up to date, only 
few cases of hypersensitivity reactions to aluminium 
such as dermatitis, either localized or systemic were 
described (19). 

Recently, there have been data published indicat-
ing a possible link between exposure to aluminium 
and development of an Alzheimer’s disease, however, 
this association still remains unproven as the estimated 
amount of aluminium absorbed by the body from the 
food is much higher than from vaccination (15). 

Global Advisory Committee on Vaccine Safety 
(GACVS), which is a scientific advisory body of the 
World Health Organization in their report issued in 
June 2012 stated, that there are no scientific evidence 
of any harm related to aluminum-adjuvanted vaccines 
and similarly no link with autism (20 - 22). Moreover, 
GACVS pointed out that many incorrect assumptions on 
suspected associations of aluminium with neurological 
disease development coupled with the lack of reliable 
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data in ecological studies, as correlation of vaccine 
aluminium exposure and its outcomes on population 
averages, were not found or recognized as valid. De-
spite that, GACVS advised to continue clinical trials 
and epidemiological studies on monitoring and tracing 
evidence of aluminium safety (22). 

Safety of HPV vaccination with aluminium-
adjuvanted vaccine was also confirmed by GACVS 
statement released on 12 March 2014. After reviewing 
evidence on cases of macrophagic myofasciitis (MMF) 
– a rare muscle disease, characterized by microscopic 
lesions contained aluminium salts, primarily related to 
immunization with aluminium-adjuvanted vaccines, 
GACVS did not find any scientific evidence on rela-
tions of aluminium present in HPV vaccine and skin 
reactions occurring at the injection site (MMF) with 
any autoimmune syndrome (23). European Medicines 
Agency reviewed of registered HPV vaccines to further 
clarify aspects of their safety profile due to probability 
of occurrence of cause-effect link between administra-
tion of the vaccine against HPV and the presence of 
rare pain syndromes and dysfunction of the autonomic 
nervous system (24). The review concluded that based 
on evidence, there is no casual link between HPV 
vaccines and development of analysed syndromes ie. 
complex regional pain syndrome (CRPS) and postural 
orthostatic tachycardia syndrome (POTS) (25).

Several studies on aluminium pharmacokinetics 
have also been performed. Study on in vivo absorption 
of aluminium-containing vaccine adjuvants has been 
performed on rabbits using the 26Al isotope as a tracer. 
Concentrations of aluminium in blood and urine of the 
animals were measured during the entire experiment. 
Based on the results, it was estimated that administration 
of a dose contained 0,85 mg of aluminium to adults, 
results in increasing of its concentration in plasma by 
approx. 0,04 ng/ml (about 0,8%) (26). According to the 
above presented data, the hypothesis that the amount 
of aluminium administered to the body via vaccination 
contributes significantly within the general exposure of 
humans to aluminium seems rather unlikely (2).

Safety of vaccines used according to the immuniza-
tion program was confirmed by pharmacokinetic studies 
conducted by the US Food and Drug Administration 
(FDA), where the estimated risk for infants was found 
extremely low (17). These results finally updated the 
results of previously performed studies on aluminium 
toxicokinetics (27) where half-life of elimination of 
aluminium from the body was estimated approximately 
as 24 hours. Recently published studies provided data 
on benefits of the use of aluminium-containing vaccines 
far outweighing any theoretical concerns about the po-
tential negative effects of aluminium on human health. 

Analysis of the Immunization Schedule in Poland 
on the amount of vaccines doses obligatory given during 

the first year of life revealed that aluminum exposure 
is much lower than those originating from American 
Immunization Schedule. According to ACIP recom-
mendations in 2011, maximal aluminium exposure in 
infants from vaccination schedule over the first year of 
life has related to 4.225 milligrams of Al3+. Adoption of 
the same criteria to Immunization Schedule in Poland 
in 2015 (28), maximal aluminium exposure in infants 
from vaccination schedule over the first year of life 
was estimated as 2.850 milligrams of Al3+ (see tab. I).

It should be noticed however, that 1,25 mg per 
human dose as maximal allowable concentration of 
aluminium present in a vaccine, is far above a real 
value. The exact concentration per human dose in most 
vaccines is even two-three times lower. For example 
according to the Summary of Product Characteristics, 
DTP (IBSS BIOMED S.A.), whole-cell vaccine against 
diphtheria, tetanus and pertussis, contains not more than 
0,7 milligrams of Al3+ per human dose and ENGERIX 
B (GSK Biologicals S.A.) or Euvax B (LG Life Sci-
ences Poland Sp z o.o.) - vaccines against hepatitis B 
for infants and children contain 0,25 milligrams of Al3+ 
per human dose.

Table I. Aluminium exposure in infants over the first year 
of life based on Immunization Schedule in Poland 
in 2015.

Type of vaccine Age of 
administration

Aluminium content 
(mg) per dose

Hep B 0 0.25
Hep B 2. month 0.25
DTP 2. month 0.7
DTP 3. – 4. month 0.7
DTP 5. – 6. month 0.7
HepB 7. month 0.25

* HepB – Hepatitis B vaccine
DTP – Diphtheria, tetanus and pertussis (whole cell) vaccine (ad-
sorbed)

CONCLUSIONS

Aluminium adjuvants are widely used in vaccines 
for over six decades, and its both efficiency and safety 
show good and established profiles. Although they 
show some limitations such as no Th1 reactivity and 
stability in temperatures below 2ºC, its easy applica-
tion, safe profile and low production costs are regarded 
as reasonable advantages, especially in vaccines used 
developing countries. Further studies on aluminium-
based adjuvants in relation to the immune response and 
stability achieved by adsorbed antigens might influence 
the development of their new derivatives or alternatives.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. The efficacy of antiseptics against bacteria and fungi is different. The choice of optimal an-
tiseptic solution is very important in prophylaxis of hospital infections. 
MATERIAL AND METHODS. In this study the efficacy of different antiseptics against some pathogens (Klebsi-
ella pneumoniae ESBL (+), Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus MRSA, 
Candida dublinensis) was analyzed. The disc diffusion, similar to the method used in antibiotic sensitivity test-
ing was applied. We assumed that the size of inhibition zone of bacterial growth corresponds with the efficacy 
of antiseptic. 
RESULTS AND CONCLUSION. The 2% alcoholic solution of chlorhexidine was the most effective antiseptic 
in our study. 

Key words: antiseptics, bacteria, fungi

INTRODUCTION

More than 150 years ago Ignaz Philipp Semmelweis 
have proven the efficacy of antiseptics against puerperal 
infections. From that time many chemical compounds 
with disinfectant properties was synthetized. Those 
substances are used in skin, objects and surfaces de-
contamination and disinfection. For all those antisep-
tics their bacteriostatic and bactericidal properties was 
confirmed. However, clinical observations concerning 
their properties and efficacy are not clear (1-4). 

The objective of the study was to analyze the ef-
ficacy of several antiseptics against some pathogens. 
The choice of bacterial and fungal species in our study 
corresponded with the high incidence of hospital infec-
tions, including infections of vascular catheters and 
bacteremia, caused by these pathogens. We assumed that 
the proper choice of optimal antiseptic might decrease 
the incidence of infections in hospitalized patients. 

MATERIAL AND METHODS

In the study species of Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae ESBL 
(+), Staphylococcus aureus MRSA, and Candida dubli-
nensis isolated from biological materials collected from 
patients hospitalized in Military Institute of Medicine in 
Warsaw, Poland, in September 2014 were used.

The following antiseptics were analyzed: (1) Brau-
nol (7,5% Providonum iodinatum; B/Braun, Melsungen, 
Germany) – sample A, (2) Braunoderm (50% Alcohol 
isopropylicus + 1% Povidonum iodinatum; B/Braun, 
Melsungen, Germany) – sample B, and (3) 0,5% solu-
tion of chlorhexidine in 70% ethanol) – sample C, (4) 
2% solution of chlohexidine in 70% ethanol) – sample 
D, (5) 4% solution of chlorhexidine in water) – sample 
E, and (6) Caphosol (supersaturated solution of calcium 
and phosphates ions; EUSA Pharma Oxford, UK) – 
sample F. Samples C, D and E were prepared by hospital 
pharmacy of Military Institute of Medicine in Warsaw. 
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At the beginning of the study a suspension of ana-
lyzed pathogens with the density of McFarland Standard 
No. 0.5 was prepared. Each suspension was distributed 
on the Mueller-Hinton agar (bioMérieux, France). Then 
the blotting-paper discs with diameter of 5 mm were 
placed on the microbial growth media. After that, on 
every disc a 10 µL of analyzed antiseptics was trans-
ferred. Then the growth media were incubated for 24 
hour in 37°C. After the incubation period the sizes of 
growth inhibition zones were noted (Fig. 1-5).  

The analyses were repeated three times.

RESULTS

We assumed that the biggest diameter of growth 
inhibition zone around the disc with antiseptic cor-
responds with the biggest antibacterial / antifungal 
efficacy of the antiseptic. The results of analyzes were 
presented in Table I. The percentage comparison of 
growth inhibition zones was shown in Table II. The 

Fig.1.  The inhibition zones of growth of Klebsiella pneu-
moniae ESBL (+)

Fig.4.  The inhibition zones of growth of Staphylococcus 
aureus MRSA

Fig.3.  The inhibition zones of growth of Pseudomonas 
aeruginosa

Fig.2.  The inhibition zones of growth of Acinetobacter 
baumannii

Fig.5.  The inhibition zones of growth of Candida dubli-
nensis

sizes of all zones were compared to the smallest one, 
which was get as 100%. The size of Caphosol (sample 
F) inhibition zone was excluded from the comparison 
because of its antiseptic properties concerning mouth 
mucosa only
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In our study the 2% solution of chlorhexidine in 
70% ethanol was the most effective antiseptic. 

DISCUSSION

The antiseptics play an important role in decreas-
ing the number of bacterial species colonizing human 
skin. The vascular catheterization is the most common 
procedure in critical care units with skin decontamina-
tion. The usefulness and effectiveness of antiseptics in 
the decreasing of incidence of catheter infections with 
bacteremia was analyzed in the literature (1-6). 

In clinical practice, skin is decontaminated with 
60% - 90% solutions of ethanol or isopropanol, or 
mixture of both. Alcohol is a potent bactericidal agent 
causing denaturation (7). Iodine with synthetic poly-
mer (povidone-iodine) has anti-bacterial activity and 
is less toxic than tincture of iodine. Povidone-iodine 
is a broad-spectrum antiseptic that destroys microbial 
protein and DNA. 

Very popular antiseptic is chlorhexidine. It is well 
tolerated by the skin and easily absorbed by the epider-
mis. Due to it chlorhexidine protects against bacterial 
growth, especially Gram-positive species, including  
Staphylococcus epidermidis, frequent etiologic fac-
tor of catheter-related infections. Chlorhexidine is 
considered more effective antiseptic in comparison to 
povidone-iodine (8,9). In our study both aqueous and 

alcohol solutions of chlorhexidine were more effective 
than povidone-iodine. It is confirmed by the literature: 
the lower incidence of catheter-related infections 
were observed when skin was decontaminated with 
chlorhexidine solutions in comparison to povidone-
iodine (1,2,10). 

Parienti et al. (5) found the lower incidence of vas-
cular catheter colonization when skin was decontami-
nated with alcohol solution of powidone-iodine in com-
parison to aqueous one. In our study we did not observed 
differences between both forms of povidone-iodine. We 
found only small disparities in sizes of growth inhibition 
zones caused by 4% solution of chlorhexidine in water 
(E sample) in comparison to 0.5% (sample C) and 2% 
(sample D) solutions of chlorhexidine in 70% ethanol. 
It corresponds with observations of other authors (1) 
that efficacy of aqueous and an alcohol solution of 
chlorhexidine is similar. 

The growth inhibition zones of 2% solution of 
chlorhexidine in 70% ethanol were larger in compari-
son to 0.5% solution of chlorhexidine in 70% ethanol. 
It confirms some guidelines (11) suggesting that skin 
should be decontaminated with alcohol solutions of 
chlorhexidine with concentration above 0.5%. 

We found no antibacterial properties of Caphosol, 
supersaturated solution of calcium and phosphate ions. 
Only its anti-inflammatory and disinfectant properties 
concerning mouth mucosa can be useful. 

Table I. The growth inhibition zones of pathogens for analyzed antiseptics

pathogen
sample

A B C D E F
K. pneumoniae ESBL + 8 ± 1 mm 9 ± 0 mm 16 ± 0 mm 18 ± 1 mm 17,3 ± 1,5 mm 6 ± 0 mm
A. baumannii 10 ± 0 mm 9 ± 0 mm 13 ± 1 mm 19 ± 1 mm 17 ± 0 mm 6 ± 0 mm
Ps. aeruginosa 8 ± 1 mm 7 ± 0 mm 14 ± 0 mm 15 ± 0 mm 15 ± 0 mm 6 ± 0 mm
S. aureus MRSA 10 ± 0 mm 10 ± 0 mm 24 ± 0 mm 29 ± 1 mm 24 ± 1 mm 6 ± 0 mm
Candida dublinensis 11 ± 0 mm 11 ± 1 mm 25 ± 0 mm 31 ± 1 mm 28 ± 1 mm 6 ± 0 mm

Sample A: Braunol (7.5% Providonum iodinatum; B/Braun, Melsungen, Germany). Sample B: Braunoderm (50% Alcohol isopropylicus 
+ 1% Povidonum iodinatum; B/Braun, Melsungen, Germany). Sample C: 0.5% solution of chlorhexidine in 70% ethanol. Sample D: 2% 
solution of chlohexidine in 70% ethanol. Sample E: 4% solution of chlorhexidine in water. Sample F: Caphosol (supersaturated solution 
of calcium and phosphates ions; EUSA Pharma Oxford, UK). 
Data were presented as mean ± standard deviation. 

Table II. The comparison of growth inhibition zones of pathogens for analyzed antiseptics, showed as a percentage.
pathogen sample

A B C D E
K. pneumoniae ESBL + 100% 112.5% 200% 225% 216.25%

A. baumannii 111.11% 100% 144.44% 211.11% 188.89%
Ps. aeruginosa 114.29% 100% 200% 241.29% 214.29%
S. aureus MRSA 100% 100% 240% 290% 240%

Candida dublinensis 100% 100% 227.27% 281.82% 254.55%
Sample A: Braunol (7.5% Providonum iodinatum; B/Braun, Melsungen, Germany). Sample B: Braunoderm (50% Alcohol isopropylicus 
+ 1% Povidonum iodinatum; B/Braun, Melsungen, Germany). Sample C: 0.5% solution of chlorhexidine in 70% ethanol. Sample D: 2% 
solution of chlohexidine in 70% ethanol. Sample E: 4% solution of chlorhexidine in water. Sample F: Caphosol (supersaturated solution 
of calcium and phosphates ions; EUSA Pharma Oxford, UK). 
Data were presented in comparison to the size of the smallest diameter of growth inhibition zone, showed as 100%. 
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The methodology of our study was similar to those 
used in laboratory testing for sensitivity of an isolated 
bacterial strain to different antibiotics. However, in 
current literature we did not found a reference model. 

CONCLUSION

The solutions of chlorhexidine were more potent 
against some pathogens in comparison to povidone-
iodine. One should consider to use 2% solution of 
chlorhexidine in ethanol rather than 0.5% one in skin 
decontamination. 
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ABSTRACT

In the past decades significant scientific progress has taken place in the knowledge about biofilms. They 
constitute multilayer conglomerates of bacteria and fungi, surrounded by carbohydrates which they produce, as 
well as substances derived from saliva and gingival fluid. Modern techniques showed significant diversity of 
the biofilm environment and a system of microbial communication (quorum sensing), enhancing their survival.

At present it is believed that the majority of infections, particularly chronic with exacerbations, are a result 
of biofilm formation, particularly in the presence of biomaterials. It should be emphasised that penetration of 
antibiotics and other antimicrobial agents into deeper layers of a biofilm is poor, causing therapeutic problems 
and necessitating sometimes removal of the implant or prosthesis.

Biofilms play an increasing role in dentistry as a result of more and more broad use in dental practice of 
plastic and implantable materials. Biofilms are produced on the surfaces of teeth as dental plaque, in the para-
nasal sinuses, on prostheses, dental implants, as well as in waterlines of a dental unit, constituting a particular 
risk for severely immunocompromised patients. New methods of therapy and prevention of infections linked to 
biofilms are under development.

Key words: biofilm, dentistry, dentures, implants, dental unit waterlines

INTRODUCTION

Microorganisms present inside or on external sur-
faces of a human body are referred to as a microbiome. 
It is calculated that a human body consists of about 1013 
cells, while a cell count of a microbiome is 10-fold 
higher and amounts to approximately 1014 cells, which 
weigh around 1 – 2 kg (1).

Physiological microbial flora – apart from its many 
other functions – plays a significant role in protection of 
the host against pathogenic microorganisms, however 
sometimes itself may cause difficult to treat infections, 
particularly if they are associated with a biofilm (2). 
Presence of foreign bodies augments biofilm forma-
tion within a host (e.g. human). In dentistry it applies 

to – among others – dentures, obturator prostheses and 
dental implants.

Too little attention is being paid to a problem of 
biofilm formation within a dental unit waterlines and 
its link to etiology of infections in the oral cavity and 
systemic infections, particularly in immunocompro-
mised patients.

STRUCTURE AND FUNCTION OF 
BIOFILMS

Biofilms are multilayered accumulations of bacteria 
or fungi, consisting of one or many species of micro-
organisms (3, 4). These structures are common in the 
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external environment (e.g. aquatic reservoirs, sewage 
pipes, taps), but also inside the macroorganisms. A 
definition of biofilm which is valid at present describes 
it as a population of sedentary cells of microorganisms, 
irreversibly bound with the base and immersed in the 
matrix of extracellular polymeric substances (produced 
by these cells), showing a modified phenotype in rela-
tion to the pace of replication of bacteria and transcrip-
tion of their genes (4).

In the process of biofilm formation, the earliest stage 
is adhesion of microbial cells to the surface, e.g. teeth 
or prostheses, as a result of interactions of superficial 
substances of the microorganism with components of 
saliva, which are present in so called acquired pellicle 
(covering the surface of the tooth enamel and necessary 
in the process of adhesion), or with substances contained 
in dental fluid (5-8). At first a reversible nonspecific 
interaction takes place between the microorganisms 
and abiotic material or live tissue, as a result of action 
of van der Waals, electrostatic and hydrofobic forces.

In the next stage a specific reaction takes place 
between the bacterial adhesins and the surface of the 
acquired pellicle. Close adherence of microbial cells to 
the underlying surface for a sufficient long period of 
time makes this bond irreversible (4). In the majority 
of cases the degree of adherence depends on microbial 
species and number of cells, speed of liquid flow, and 
physicochemical properties of a given surface. Subse-
quently microorganisms produce extracellular polymer 
substances (EPS) (3).

After the cells become irreversibly bound to the 
surface and produce extracellular polysaccharides, the 
speed and scope of the increase in the number of layers 
of the biofilm depend not only on the speed of liquid 
flow, but also on the content of nutrients, availability of 
iron, pH, osmolarity, oxygen content, concentration of 
antibacterial agents and ambient temperature (8). In the 

course of this process microcolonies are being formed 
and maturation of the biofilm ensues (fig. 1). An estab-
lished biofilm may cause pathogenic process even in 
anatomically distant sites – as a result of breaking away 
of its fragments containing aggregates of bacterial cells, 
production of endotoxin, evasion of the immunological 
response of the host, as well as formation of a niche for 
replication of bacterial cells resistant to antimicrobials.

It is known at present that the structure and func-
tion of microorganisms in the biofilm may resemble 
multicellular organisms thanks to the interactions and 
communication between the cells, even belonging to 
different species. In the biofilm matrix they function as a 
consortium, cooperating in a relatively complicated and 
coordinated manner (4). Studies of the biofilm structure 
reveal its complexity – with a system of channels, which 
enables communication of the microbial cells and 
supplies them with nutrients and oxygen, removing 
at the same time waste products of their metabolism 
(9). Metabolic diversity of the microorganisms one 
be observed within the biofilm – cells forming deeper 
layers are metabolically less active than those in the 
layers closer to the biofilm surface (10). A system of 
communication between the microorganisms (quorum 
sensing) favours their persistence in the biofilm (6, 9). 
Intercellular communication, as well as the presence of 
extracellular substances, may influence the pace of bacte-
rial growth, regulate expression of their genes, metabolic 
cooperation and competition of the cells, their physical 
contact and production of antimicrobial exoproducts (4, 
7). Within the conglomerate there could be a change of 
expression of hundreds of genes. Research also shows that 
depending on the cell density in the biofilm, a coordina-
tion of activation of specific genes is being observed, 
which may lead to further increase of its volume (11).

Infections associated with biofilm formation are 
rarely eliminated by the host immune system. Despite 

Fig. 1. Stages of biofilm formation
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the fact that bacteria forming a biofilm release the 
antigens and stimulate antibody synthesis, they are 
protected against the immune response of the host, 
because the structure of the biofilm inhibits the access 
of antibodies, lysozyme, lactoferrin and granulocytes 
to the microorganisms forming it, what favours their 
persistence. Moreover, this immune response may even 
cause damage to the neighbouring tissues, as it favours 
maintenance of the inflammatory process (4, 12).

It is believed at present that majority of bacteria and 
fungi – if not all – may form a biofilm, however research 
indicates that several species, such as Gram-positive 
cocci Staphylococcus epidermidis, Gram-negative 
rod Pseudomonas aeruginosa and a yeast-like fungus 
Candida parapsilosis, are particularly prone to produce 
biofilms (9, 13, 14). This ability of bacteria and fungi 
to adhere to abiotic surfaces and produce a biofilm are 
at present considered as important virulence factors of 
these pathogens.

Some antibiotics work on the cells which are ac-
tively dividing, therefore the cells in the deeper layers 
of the biofilm – metabolically less active – may be more 
resistant to antimicrobial agents, as well as to detergents 
and disinfecting agents or antiseptics, in comparison 
to the cells closer to the biofilm surface or planktonic 
cells (15). It is also known that antibiotic penetration 
into the biofilm is limited or remnant, which causes 
problems in therapy of these infections. Results of many 
research studies indicate, that susceptibility of bacterial 
cells forming a biofilm to antibiotics is up to 1000-fold 
lower than of the cells outside of this structure (4, 16). 
Sometimes it necessitates removal of the implant or 
prosthesis. Other mechanisms responsible for resistance 
of bacteria to antibacterial agents within the biofilm are 
inactivation of the drug by extracellular polymers or 
enzymes modifying the antibiotics (4, 10).

At present it is believed that antibiotics may modify 
the function of the biofilm. Macrolides may play an 
important role in inactivation of the bacterial cells 
within the biofilm, as a result of their ability to inhibit 
quorum sensing, as well as due to immunomodulating 
activity of this group of agents, and it is already used 
therapeutically (17).

CLINICAL SIGNIFICANCE OF BIOFILMS

At present it is calculated that biofilms are a cause 
of over 60% of all bacterial infections, particularly those 
with chronic course (6). They comprise infections as-
sociated with more and more common use of synthetic 
compounds in the form of central and peripheral vas-
cular catheters, urinary catheters, valve system for ven-
tricular shunt, stents or implants (4, 8). Biofilms are pro-
duced by microorganisms also on the surface or inside 

such structures as contact lenses, needleless connectors, 
endotracheal tubes, intrauterine devices, artificial heart 
valves, heart stimulators, peritoneal dialysis catheters, 
joint prostheses, tympanostomy tubes or laryngeal voice 
prostheses. Infections classified at present as associated 
with biofilm formation comprise also inflammatory na-
tive valvular heart disease, chronic bacterial prostatitis 
or infections linked to cystic fibrosis.

Biofilm formed inside the paranasal sinuses may be 
of great importance in dentistry due to anatomical prox-
imity of these structures. Its presence is found on the 
surface of mucous membranes of 75-100% persons with 
chronic sinusitis (18, 19). Mladina et al. documented 
the presence of a biofilm in 62/65 (95.4%) of samples 
of „healthy” mucosa of the paranasal sinuses (20).

Infections associated with biofilm formation are 
characterised by recurrence of symptoms, even after 
several courses of antibiotics, since standard antibiotic 
therapy eliminates only planktonic (free floating) cells, 
while cells adhering to the surface are able to replicate 
within the biofilm and may continue to spread even 
after antibiotic therapy is completed (8).

DENTAL BIOFILM

Dental plaque is the first – and until now the best 
– described biofilm in the human body. The newest 
molecular investigations indicate that it contains up to 
1000 species of bacteria (21, 22).

There is diversification of bacterial flora on the 
tooth surface in the supragingival plaque in compari-
son to the subgingival plaque (tab. 1). In supragingival 
plaque predominate Gram-positive bacteria, while in 
subgingival plaque – mostly Gram-negative bacteria. 
Biofilm within the supragingival plaque plays a role in 
etiology of caries of the dental crown and root (so called 
caries of the root cementum) and caries at the margin 
of a restoration (so called secondary caries). Biofilm is 
also present in the infected root canal.

Tab. I. Bacterial flora in supragingival and subgingival 
plaque (21, 25, 51, 52)

Supragingival plaque Subgingival plaque
• Streptococcus mutans
 Streptococcus salivarius
 Streptococcus mitis
 Streptococcus gordonii
• Lactobacillus acidophilus
• Actinomyces odontolyticus
 Actinomyces israelii
 Actinomyces naeslundii
• Staphylococcus aureus
• Neisseria mucosa
• Capnocytophaga ochracea
 Capnocytophaga sputigena
• Candida spp. 

• Prevotella nigrescens
 Prevotella intermedia 
• Tannerella forsythia
• Fusobacterium nucleatum
• Campylobacter spp.
• Actinobacillus spp.
• Porphyromonas gingivalis
• krętki
• Synergistes spp.
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Microorganisms being a component of a dental 
plaque, such as Streptococcus mutans and Streptococ-
cus sobrinus, are considered as primary pathogens in 
etiology of the caries of enamel and root cementum, 
while rods of the genus Lactobacillus are responsible 
for disease progression (23). Other bacteria, including 
Streptococcus oralis, Streptococcus milleri, Streptococ-
cus salivarius, as well as Enterococcus faecalis, Acti-
nomyces naeslundii and Actinomyces viscosus probably 
may also cause – under favourable conditions – a dental 
caries (24). A comprehensive review article on this topic 
has been published recently (25).

Bacteria forming a biofilm of the subgingival 
plaque cause difficulties in therapy of gingivitis and 
periodontal disease. Nonspecific bacterial flora con-
stitutes an inflammatory factor in gingivitis, while in 
periodontitis in gingival sulcus there are mainly bacteria 
such as Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Prevotella 
intermedia and Fusobacterium nucleatum (26).

DENTURE PLAQUE

A biofilm referred to as denture plaque constitutes a 
big clinical problem in dental practice due to a common 
use of dentures in a population (27). Large prosthetic 
restorations are usually made with acrylic compound, 
which creates favourable conditions for deposition of 
a denture plaque. It has been demonstrated that fungal 
cells adhere with ease to the surface of acrylic. In micro-
scopic studies the surface of acrylic appears not uniform, 
with many porosities and denture plaque with Candida 
albicans cells penetrating into all indentations on the 
acrylic surface (28). Adhesion to acrylic compounds is 
particularly strong for mycelial form of fungi, due to 
penetration of hyphae and pseudohyphae into micro-
pores of the acrylic. High humidity and the elevated 
temperature, lack of possibility of self-cleansing by sa-
liva (particularly under the plate of the upper prosthesis) 
as well as poor hygiene of the prostheses, make easier 
the deposition of denture plaque as well as replication 
of bacteria and fungi.

Dentures constitute a surface which creates favour-
able conditions for biofilm formation by bacteria and 
fungi, and their density may reach up to 1011 cells/mg 
of denture plaque (29). They are most often formed by 
yeast-like fungi Candida spp., as well as bacteria of 
the genus Streptococcus, Staphylococcus, Veillonella, 
Lactobacillus, Prevotella and Actinomyces (30, 31). 
Prosthetic stomatopathies are usually caused by fungal 
infections of Candida spp. and by bacterial infections. 
Presence of bacterial and fungal biofilms is also detected 
on the surface of obturator prostheses (32).

In prophylaxis of infections it is of utmost impor-
tance to maintain good hygiene of the oral cavity and 
dentures by the wearers of prosthetic restorations. It 
should be emphasised that these biofilms may cause not 
only local infections in the oral cavity, but also danger-
ous systemic and generalised infections (33).

IMPLANTS

Invention of dental implants constitutes an enor-
mous progress in dentistry (7). Its significance continues 
to increase in esthetic dentistry, dental traumatology and 
in maxillofacial surgery. There is however a problem 
of biofilm formation on their surface and infections as-
sociated with it, which may even necessitate removal 
of the implant. Gram-negative rods characteristic for 
periodontal disease have been detected in peri-implant 
pockets affected by an inflammatory process. It should 
be noted that also other bacteria, such as Staphylococcus 
spp, enteric rods of the Enterobacteriaceae family and 
yeast-like fungi Candida spp., not linked etiologically 
to periodontitis, have also been present. Factors linked 
to a risk of biofilm formation on a dental implant is – 
among others – type of implant surface and presence 
of adhesion proteins produced by a given microorgan-
ism, as well as other local and systemic factors (34). In 
implantology materials are being used which are char-
acterised by minimal microbial adhesion and biofilm 
formation (e.g. titanium and its alloys) (35).

BIOFILMS IN DENTAL UNIT WATERLINES

Dental unit waterlines comprise a friendly environ-
ment for microorganisms forming a biofilm, particularly 
in case of water stagnation due to its infrequent use 
(e.g. during a break in dental office’s hours). It has 
been documented that bacterial count in dental unit 
waterlines reaches 104 – 106 colony forming units (CFU) 
per milliliter of water, while the recommended limit for 
nonsurgical dental procedures should be <500 CFU/ml 
(36). According to the American Dental Association 
guidelines, water in the dental unit waterlines should 
contain <200 CFU/ml (37).

A risk of infection associated with this bacterial flora 
is particularly high in immunocompromised patients who 
require dental treatment. Among bacteria isolated from 
water filling the dental unit waterlines very common are 
non-fermenting rods, such as Pseudomonas aeruginosa 
or Acinetobacter baumannii, often responsible for op-
portunistic infections in this group of patients (38). My-
cobacteria and yeast-like fungi Candida spp. have also 
been isolated from dental unit water samples. Legionella 
pneumophila infection linked to dental treatment has been 



Biofilm in dentistry 743No 4

reported recently (39). Bzdęga et al. recommend micro-
biological testing of water from dental unit waterlines 
twice a year, including testing for Legionella spp. (40). 
It has been documented that frequency of Legionella 
pneumophila presence in water from a dental unit may 
reach 25 – 36% of apparatuses (41, 42).

Several methods are being used in prophylaxis of 
infections associated with dental unit water, such as 
filters, chemical disinfection of waterlines (according 
to the manufacturer’s recommendations) and the back-
water valves (43). Dentists are also advised to flush 
waterlines of the dental unit for 2 – 5 minutes before 
starting work on a given day and for 30 seconds before 
using water in the next patient. Another method inhib-
iting a biofilm formation within dental unit waterlines 
could be their impregnation with antimicrobial agents, 
e.g. polyvinylidene difluoride (PVDF) (44).

PERSPECTIVES FOR THERAPY OF 
BIOFILM-ASSOCIATED INFECTIONS

At present an intensive research is ongoing which 
aims at delineation of new options for therapy of in-
fections associated with biofilms through a choice of 
appropriate antibiotic (e.g. a macrolide) or use of new 
antimicrobial substances, which are active within the 
biofilm. This group of agents comprises cationic pro-
teins, cationic monomers, quorum sensing inhibitors 
(QSIs) and substances “dissolving” biofilms (45-47). 
Special hope is linked to development of broad spec-
trum substances, which could be used in patients – e.g. 
at present NVC-422 (N, N-dichloro-2, 2-dimethyltau-
rine) is under clinical trials. The results of the newest 
research show that infections associated with biofilms 
may be treated thanks to synergistic effect of antibiot-
ics combined with other substances, such as mucolytic 
agent N-acetylcysteine, ethanol or EDTA (48). More-
over, biofilms produced by Candida albicans may be 
treated with a combination of an antifungal agent (e.g. 
amphotericin B, caspofungin or fluconazole) with an 
antibiotic active against Gram-positive microorganisms, 
such as doxycycline or tigecycline (48, 49).

There is at present a trend in dental implantology to 
use materials with dual function – inhibiting microbial 
adhesion, while at the same time stimulating integra-
tion of the implant with surrounding tissues, e.g. due 
to amino acid content, such as arginine, glycine and 
asparaginic acid (50).
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ABSTRACT

INTRODUCTION. The epidemiological situation of pertussis in recent years has changed dramatically. There is 
a high percentage of cases of pertussis among adolescents and adults. Infected adults can be a source of infection 
for non-immune individuals such as infants. The best strategy to prevent illness remains the implementation of 
vaccination in accordance with the applicable schedule.
THE AIM OF THE STUDY. To assess the epidemiological situation of pertussis in Poland in 2013 in comparison 
to previous years and evaluation of 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 Sanitary-Epidemi-
ological Stations, data from the bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013” and bulletin 
“Immunizations in Poland in 2013” (MP Czarkowski et al. Warsaw 2014, NIPH-NIH, GIS). 
RESULTS. In 2013, number of registered cases of whooping cough was 2182 . The incidence was 5.7 per 100 000 
population, which was approximately two times lower in comparison with last year (12.2 cases per 100 000 
population). The majority of cases was among adolescents above 15 years of age (92%). Number of hospitalized 
persons was 705 (32.3%), of reported cases. In 2013, there were no deaths from whooping cough
SUMMARY AND CONCLUSIONS. Observed in 2013, the decrease in the incidence of pertussis in comparison 
with previous year, indicates periodicity in incidence, circulation of bacteria in the environment and remaining 
high sensitivity of the population to infection.

Key words: pertussis, epidemiology, Poland, 2013 

INTRUDUCTION

The epidemiological situation of pertussis in recent 
years has changed dramatically. There is high percent-
age of cases of pertussis among adolescents and adults. 
Infected adults can be a source of infection for non-
immune individuals such as infants. The best strategy to 

prevent illness remains the implementation of vac-
cination in accordance with the applicable schedule. 

Serological diagnosis of any suspected cases, 
including the designation of specific antibodies to per-
tussis toxin IgA and IgG should be a routine diagnostic 
procedure in both clinical and epidemiological surveil-
lance purposes. 

THE AIM OF THE STUDY

The aim of the study was to assess the epide-
miological situation of pertussis in Poland in 2013 in 
comparison to previous years and evaluation of 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 Sanitary-Epide-
miological Stations, data from the bulletin “Infectious 
diseases and poisonings in Poland in 2013” and bulletin 
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“Immunizations in Poland in 2013” (MP Czarkowski 
et al. Warsaw 2014, NIPH-NIH, GIS). Classification of 
pertussis cases were based on the case definition (“Case 
definitions for infectious disease surveillance”, 2013, 
Department of Epidemiology NIPH-NIH). According to 
the above definition clinical criteria meets a person with 
a cough lasting at least two weeks, with at least one of 
the symptoms: bouts of apnea after coughing or vomit-
ing 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 pertus-
sis, or nucleic acid detection of Bordetella pertussis in a 
clinical specimen or a significant increase in the detec-
tion 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). 

RESULTS

In 2013 the number of cases of whooping cough 
decrease. There was 2182 cases, i.e 46.6% less than in 
previous year, but more by 1-42% than in 2010-2011. 
Incidence rate in 2013 in Poland was 5.7/100 000, which 
was approximately two times lower in comparison with 
last year (12.2 cases per 100 000 population) (Tab.I. 
Pertussis in Poland in 2008-2013. Number of cases, 
incidence rate per 100 000 population and distribution 
of cases according to age).

In 2013, as in previous years, wide variation be-
tween provinces was observed. Most cases (about 50% 
of all recorded cases), occurred in the Mazowieckie, 
Podlaskie, Łódzkie (respectively: 546, 329 and 228 
cases). The lowest number of cases was reported in 
Warmińsko-Mazurskie: 12 cases. Such large differences 
in incidence between provinces may be due to low sur-
veillance sensitivity in some of them. Low surveillance 

sensitivity was confirmed by the results of Nationwide 
Pertussis Epidemiology Study (BEKi) (Tab. II. Pertussis 
in Poland in 2013. Number of cases and incidence rate 
per 100 000 population, according to province). 

Surprisingly high percentage of cases - 22.4% 
was observed among youngest age group 0-4 years. In 
addition, in 2013, over half of cases occurred among 
adolescents above 15 years of age (Tab.I. Pertussis in 
Poland in 2008-2013. Number of cases, incidence rate 
per 100 000 population and distribution of cases ac-
cording to age).

The incidence among women in 2013, as in 
previous years, was higher than among men (6.4 vs 
4.9/100 000). Higher incidence was recorded in urban 
areas (6.6/100 000), than in rural areas (4.2/100 000)  
(Tab III. Pertussis in Poland in 2013. Number of cases, 
incidence rate per 100 000 and distribution of cases ac-
cording to sex and age in urban and rural population).

Table I. Pertussis in Poland in 2008-2013. Number of cases, incidence per 100 000 and distribution of cases according to 
age

Age in 
years

2008 2009 2010 2011 2012 2013
cases inc. % cases inc. % cases inc. % cases inc. % cases inc. % cases inc. %

0 86 21.6 4.0 78 18.4 3.3 38 9.1 3.0 78 19.6 4.7 164 42.7 3.5 87 23.7 4.0
1 61 16.1 2.8 69 17.2 2.9 30 7.2 2.4 35 8.3 2.1 92 22.7 2.0 56 14.3 2.6
2 44 12.0 2.0 78 20.5 3.3 34 8.5 2.7 46 10.6 2.8 118 27.8 2.5 89 21.9 4.1
3 56 15.6 2.6 140 38.1 5.8 78 20.5 6.2 87 20.8 5.2 173 39.9 3.7 148 34.9 6.8
4 71 20.2 3.3 115 32.1 4.8 74 20.1 5.8 66 16.7 4.0 165 39.4 3.5 108 24.9 4.9

0-4 318 17.2 14.7 480 24.9 20.1 254 12.8 20.1 312 15.1 18.7 712 34.5 15.2 488 24.1 22.4
5-9 214 11.6 9.9 311 17.2 13.0 161 9.0 12.7 134 7.4 8.0 358 19.4 7.6 254 13.3 11.6

10-14 818 37.7 37.8 723 34.7 30.3 280 13.9 22.1 397 20.3 23.8 1073 56.5 22.9 303 16.4 13.9
15 i > 813 2.5 37.6 876 2.7 36.6 571 1.8 45.1 826 2.5 49.5 2541 7.8 54.2 1137 3.5 52.1
Total 2163 5.7 100.0 2390 6.3 100.0 1 266 3.3 100.0 1 669 4.3 100.0 4684 12.2 100.0 2182 5.7 100.0

Table II. Pertussis in Poland in 2013. Number of cases and 
incidence per 100 000 population, according to 
province

Province
2012 2013

Number Incidence Number Incidence
of cases rate of cases rate

Poland 4684 12.16 2182 5.67
  1. Dolnośląskie 221 7.58 98 3.37
  2. Kujawsko-
Pomorskie 260 12.39 120 5.73

  3. Lubelskie 123 5.67 21 0.97
  4. Lubuskie 23 2.25 19 1.86
  5. Łódzkie 673 26.62 329 13.07
  6. Małopolskie 419 12.51 133 3.96
  7. Mazowieckie 805 15.21 546 10.29
  8. Opolskie 58 5.73 14 1.39
  9. Podkarpackie 134 6.29 95 4.46
10. Podlaskie 407 33.92 228 19.06
11. Pomorskie 163 7.13 156 6.80
12. Śląskie 395 8.55 153 3.32
13. Świętokrzyskie 92 7.21 32 2.52
14. Warmińsko-
Mazurskie 81 5.58 12 0.83

15. Wielkopolskie 767 22.17 191 5.51
16. Zachodniopo-
morskie 63 3.66 35 2.04
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In 2013, number of people who got ill in outbreaks 
was 243- fourfold less than in previous year, however 
172 persons (8.1% of all recorded cases) have been in 
contact with people coughing more than 14 days. About 
half of the cases (1024 people) had moderate course 
of disease and 30 severe. Burden of the disease was 
unknown in 43% of cases. In 2013, 705 persons were 
hospitalized due to pertussis.

In 2013, on 2035 patients laboratory diagnosis of 
pertussis was performed- Elisa tests and immunoasseys 
and in one case PCR. There was no positive culture of 
Bordetella pertussis. 147 patients were diagnosed on 
the basis of clinical symptoms only. In 2013 there were 
no deaths from pertussis. 

According to the case definition, in 2013, there 
were: 1375 (63%) possible cases, 42 (2%) probable 
cases and 765 (35%) confirmed cases.   

Vaccination against pertussis in 2013. In 2013 
vaccine coverage of 2 years old remains on high level: 
from 98% to 99.6%, across the country. In 2013, among 
2 182 reported cases of pertussis 394 people were not 
vaccinated, as they were born before the introduction 
of mandatory vaccination or received a temporary/
permanent exemption from vaccination (18% of non 
vaccinated). In 478 cases (22%) the vaccination sta-
tus was unknown. Among the remaining cases, 833 
patients received basic vaccination (4 doses), and 335 
got primary vaccination (5 doses), 96 patients received 
3 doses of vaccination, and 46 people did not complete 
the course of primary vaccination. 

According to the Immunization Program, each child 
should receive a total of 5 doses of DTP vaccine at 2, 
3-4, 5-6 and 16-18 months of age (basic vaccination 
with whole cell pertussis) and a booster dose of acellular 
one at the age of 6. Pertussis vaccine used in Poland is 
combined with the vaccine against diphtheria and teta-
nus (DTP). In the country is also available DTP vaccine 
combined with the vaccine against Hib, inactivated po-
liomyelitis vaccine and the vaccine against hepatitis B. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS

Lower incidence of pertussis observed in 2013 as 
compared with the previous year, can be interpret as 
inter-epidemic period. It indicates the circulation of 
bacteria in the environment and growing population of 
people vulnerable to infection (people over 20 years 
old). The best prophylaxis of the infection is vaccination 
of high risk groups- currently also older age groups.
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Table III. Pertussis  in Poland in 2013. Number of cases, incidence per 100 000 and distribution of cases according to sex 
and age in urban and rural population

Age 
groups

Men Women City Country Total
cases inc. % cases inc. % cases inc. % cases inc. % cases inc. %

0 46 24.3 5.1 41 23.0 3.2 64 30.1 4.2 23 14.8 3.6 87 23.7 4.0
1 33 16.3 3.6 23 12.1 1.8 36 15.8 2.3 20 12.2 3.1 56 14.3 2.6
2 40 19.2 4.4 49 24.9 3.8 54 22.9 3.5 35 20.6 5.4 89 21.9 4.1
3 61 28.0 6.7 87 42.1 6.8 97 39.4 6.3 51 28.6 7.9 148 34.9 6.8
4 56 25.3 6.2 52 24.6 4.1 71 28.4 4.6 37 20.2 5.7 108 24.9 4.9

0-4 236 22.7 26.0 252 25.6 19.8 322 27.5 20.9 166 19.5 25.7 488 24.1 22.4
5-9 132 13.5 14.5 122 13.1 9.6 176 16.4 11.5 78 9.3 12.1 254 13.3 11.6

10-14 121 12.7 13.3 182 20.2 14.3 203 20.5 13.2 100 11.6 15.5 303 16.4 13.9
15-19 127 11.4 14.0 141 13.3 11.1 174 15.0 11.3 94 9.3 14.6 268 12.3 12.3
20 i > 292 2.0 32.2 577 3.6 45.3 662 3.5 43.1 207 1.8 32.1 869 2.8 39.8
Total 908 4.9 100.0 1 274 6.4 100.0 1537 6.6 100.0 645 4.2 100.0 2 182 5.7 100.0
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ABSTRACT

AIM. The purpose of the study was to evaluate the epidemiologic situation of salmonellosis in Poland in 2013 
compared to previous years.
MATERIALS AND METHODS. The main source of data for this study are statistical overviews included in an-
nual bulletin “Infectious Diseases in Poland in 2013”, information from sanitary station laboratories as well as 
forms of outbreak investigations obtained from the sanitary stations. Information on deaths due to infectious 
and parasitic diseases registered in Poland in 2013 and earlier years is based on the data of the Department for 
Demographic Research of Central Statistical Office. For the purpose of surveillance cases were qualified ac-
cording to the current definition.
RESULTS. In Poland in 2013, a total of 7 578 cases of zoonotic salmonellosis were reported including 7 407 
cases of intestinal salmonellosis and 171 of parenteral one. The incidence was 19,7/100 000. The criteria for a 
confirmed case were met by more than 96% of cases. The number of reported cases was lower than in previous 
year, reflecting the continued downward trend in the number of cases of salmonellosis in Poland. A very high 
percentage (more than 72%) of hospitalizations of people infected with zoonotic Salmonella continues. In the 
outbreaks the proportion of hospitalizations accounted only for 35% of all cases. Predominantly children below 
5 years of age suffer from the illness. Salmonellosis was an indicated cause of death only in 10 of the cases. In 
2013 179 outbreaks were reported, in which Salmonella was found to be the etiological agent. Majority of them 
were small household outbreaks and they cumulated for a total number of cases of 1 218. The most common 
species of Salmonella responsible for infection in Poland is S. Enteritidis. For many years, up to date a slight 
increase is observed in reported cases of the disease, but without known serotype of Salmonella. In 2013 it was 
16% and (as in previous year) it was the highest in pomorskie voivodeship (58%).
CONCLUSIONS. High percentage of hospitalizations for salmonellosis combined with the fact of rarely performed 
laboratory diagnostics of gastro- intestinal diseases indicates much underreporting of salmonellosis throughout 
the country. However decreasing number of cases registered yearly and also decreasing percentage of persons 
infected, involved in food processing leads to a conclusion of constant decreasing trend of salmonellosis prevalence.

Keywords: salmonellosis, intestinal salmonellosis, parenteral salmonellosis, epidemiology, Poland, 2013

INTRODUCTION

Salmonellosis in Poland is still the most frequent 
disease among bacterial infections presenting with 
gastro-intestinal symptoms, which is different from 
other EU countries where the main etiological agent of 
diseases of that kind is Campylobacter.

In Poland, apart from intestinal salmonellosis, also 
parenteral one is a subject of obligatory registration.

The aim of the study is to assess the epidemiological 
situation of Salmonellosis in Poland in 2013, compared 
with previous years.

MATERIAL AND METHODS

The analysis of the epidemiological situation of 
salmonellosis in Poland in 2013, was based on the 
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data from the annual bulletin “Infectious diseases and 
poisonings in Poland in 2013” (NIPH-NIH, GIS, War-
saw 2014). In addition, data submitted to NIPH-NIH 
by regional sanitary stations were used, in particular: 
forms of epidemiological investigations in outbreaks 
and information from the laboratories of sanitary sta-
tions. Classification of cases of intestinal salmonellosis 
is based on the case definition adapted by the European 
Commission in its decision of 28th  April 2008 amend-
ing Decision 2002/253/EC and introduced into routine 
surveillance in Poland in 2009.

RESULTS

In Poland in 2013, a total of 7 578 cases of zoonotic 
salmonellosis were reported (incidence 19,7/100 000) 
(Table I). Once again this is the lowest annual number 
of cases ever recorded, indicating a continuation of 
the downward trend of salmonellosis incidence in the 
country. In comparison to 2012, 866 fewer cases were 
reported, and in relation to the median for 2007-2011 de-
crease of 2 030 cases. The proportion of hospitalizations 

among cases is still very high and continues to persist 
(as in the past 10 years) at nearly 70%. The percentage 
of hospitalizations in the early 90s was little over 40%. 
Increase of the fraction of hospitalized cases among 
cases reported is one of the indicators of decreased frac-
tion of laboratory confirmations performed by doctors 
and limiting them mainly to the people who (because 
of their symptoms) required hospitalization.

That is why, similarly to previous years, over 96% 
of all salmonellosis cases felt in to “confirmed case” 
criteria (Table II).

As in previous years, cases were reported mainly 
in the summer season. In every year the increase in 
the number of cases is observed from May, with the 
peak in August, and the decrease is clearly observed 
in November. The lowest number of cases reported is 
observed from December until April.

In 2013 a significant decrease in salmonellosis 
incidence (5% in general) was observed overall in 5 
voivodeships- the largest decrease in swietokrzyskie 
and mazowieckie (over almost 40%) (Table III). 
In warminsko-mazurskie and zachodniopomorskie 

Table I. Salmonellosis in Poland in 1985-2013. Number of cases, incidence per 100 000 population, percentage of hospi-
talization and number of deaths 

Year Intestinal salmonellosis 1) Extraintestinal salmonellosis 2) Total

No. of cases Incidence 
rate % hosp. No. of cases Incidence 

rate % hosp. No. of cases Incidence 
rate % hosp. No. of 

death
1985-1989 3) 26 622 70.7 37.9 22 726 67.5 48.7 49 242 130.7 42.9 17     
1990 28 352 74.4 43.6 21 155 55.5 44.9 49 507 129.9 44.2 16     
1991 31 144 81.4 46.4 20 983 54.9 47.1 52 127 136.3 46.7 12     
1992 24 558 64.0 49.5 17 503 45.6 50.0 42 061 109.6 49.7 8     
1993 19 220 50.0 47.4 11 934 31.0 48.8 31 154 81.0 47.9 6     
1994 36 277 94.1 47.6 67 0.17 94.0 36 344 94.3 47.6 5     
1995 30 029 77.8 49.7 64 0.17 85.9 30 093 78.0 49.8 3     
1996 26 052 67.5 52.1 54 0.14 88.9 26 106 67.6 52.2 8     
1997 23 157 59.9 53.7 49 0.13 93.9 23 206 60.0 53.8 3     
1998 26 675 69.0 52.7 64 0.17 95.3 26 739 69.2 52.8 3     
1999 23 381 60.5 62.7 55 0.14 83.6 23 436 60.6 62.8 7     
2000 22 712 58.8 64.9 87 0.23 93.1 22 799 59.0 65.0 6     
2001 19 788 51.2 66.7 93 0.24 88.2 19 881 51.5 66.8 5     
2002 20 575 53.8 67.8 113 0.30 91.2 20 688 54.1 68.0 7     
2003 16 496 43.2 72.5 121 0.32 90.1 16 617 43.5 72.7 6     
2004 15 818 41.4 70.7 140 0.37 89.3 15 958 41.8 70.8 6     
2005 15 815 41.4 70.1 191 0.50 91.1 16 006 41.9 70.3 8     
2006 13 210 34.6 71.3 152 0.40 94.7 13 362 35.0 71.6 4     
2007 11 568 30.3 70.4 136 0.36 93.4 11 704 30.7 70.6 1     
2008 9 478 24.9 70.6 130 0.34 90.8 9 608 25.2 70.8 6     
2009 8 855 23.2 69.3 117 0.31 93.2 8 972 23.5 69.6 6     
2010 9 549 25.0 69.7 183 0.48 86.3 9 732 25.5 70.0 4     
2011 8 652 22.5 69.4 161 0.42 93.2 8 813 22.9 69.9 3     
2012 8 267 21.5 69.0 177 0.46 89.3 8 444 21.9 69.4 7     
2013 7 407 19.2 72.0 171 0.44 87.7 7 578 19.7 72.4 10     

1) change in registration: until 1993 only food poisoning, since 1994, food poisoning and other gastrointestinal infections 
2) change in registration: up to 1993 other salmonellosis than food poisoning, since 1994, only extraintestinal infections 
3) medians
Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, MoH/CSI. Warsaw. Annual Reports: 1985-2013
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voivodeships a significant increase in incidence was 
observed (approximately 40%).

In 2013 there were 171 cases of parenteral salmo-
nellosis reported (incidence 0,464/100 000), which is 
approximately the same number as in 2012 (177 cases) 
and over 35 cases more than the median for 2007-2011.

As in previous years, most of the cases occurred in 
children below five, with the highest incidence of 207 
per 100 000 in children under 2 years of age (Table IV). 
Parenteral salmonellosis (as in the previous years) was 

most frequently diagnosed in children under 3 years of 
age. Much lower incidence (than in 2012) was observed 
in children of 1 and 2 years of age (Table IV).

According to Central Statistical Office in Poland 
in 2013, 7 deaths where the underlying cause of sal-
monellosis was determined, including one death from 
parenteral salmonellosis.

In 2013, in the course of food-borne diseases sur-
veillance 179 outbreaks caused by Salmonella were 
reported. In those outbreaks the total number of 1 218 

Table II. Salmonellosis in Poland in 2013. Number of cases and percentage by case definition and province
Province Cases of salmonellosis

Total
probable confirmed

No. of cases % No. of cases % No. of cases %
POLSKA 270  3.6   7 308 96.4  7 578 100.0

1. Dolnośląskie 0  0.0   304 100.0  304 100.0
2. Kujawsko-pomorskie 18  3.3   525 96.7  543 100.0
3. Lubelskie 9  1.8   480 98.2  489 100.0
4. Lubuskie 23  16.5   116 83.5  139 100.0
5. Łódzkie 2  0.4   518 99.6  520 100.0
6. Małopolskie 3  0.5   593 99.5  596 100.0
7. Mazowieckie 49  4.2   1 110 95.8  1 159 100.0
8. Opolskie 4  3.3   119 96.7  123 100.0
9. Podkarpackie 25  4.1   584 95.9  609 100.0
10. Podlaskie 9  2.9   299 97.1  308 100.0
11. Pomorskie 20  3.5   558 96.5  578 100.0
12. Śląskie 8  1.5   521 98.5  529 100.0
13. Świętokrzyskie 8  4.6   165 95.4  173 100.0
14. Warmińsko-mazurskie 63  12.2   453 87.8  516 100.0
15. Wielkopolskie 20  2.9   681 97.1  701 100.0
16. Zachodniopomorskie 9  3.1   282 96.9  291 100.0

Data sources: Annual reports on cases of infectious diseases and poisonings in Poland (MZ-56)

Table III. Salmonellosis in Poland in 2007-2013. Number of cases and incidence per 100 000 population by province

Province

Salmonellosis - total Extraintestinal salmonellosis
2007-2011 
(median) 2012 2013 2007-2011 

(median) 2012 2013

No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

POLSKA 9 608 25.2 8 444 21.9 7 578 19.7 136   0.36 177   0.46 171   0.44
1. Dolnośląskie 360 12.5 317 10.9 304 10.4 5   0.17 0   0.00 5   0.17
2. Kujawsko-pomorskie 622 30.1 562 26.8 543 25.9 9   0.43 11   0.52 15   0.72
3. Lubelskie 607 28.1 579 26.7 489 22.6 2   0.09 3   0.14 6   0.28
4. Lubuskie 197 19.5 127 12.4 139 13.6 6   0.59 6   0.59 4   0.39
5. Łódzkie 660 25.9 514 20.3 520 20.7 6   0.24 7   0.28 9   0.36
6. Małopolskie 814 24.7 683 20.4 596 17.8 9   0.27 17   0.51 10   0.30
7. Mazowieckie 1 689 32.6 1 874 35.4 1 159 21.8 17   0.33 17   0.32 30   0.57
8. Opolskie 177 17.2 129 12.7 123 12.2 4   0.38 8   0.79 4   0.40
9. Podkarpackie 805 38.3 639 30.0 609 28.6 7   0.33 12   0.56 5   0.23
10. Podlaskie 342 28.7 403 33.6 308 25.7 5   0.42 5   0.42 7   0.59
11. Pomorskie 667 29.3 535 23.4 578 25.2 10   0.45 14   0.61 18   0.79
12. Śląskie 832 17.9 534 11.6 529 11.5 23   0.49 28   0.61 21   0.46
13. Świętokrzyskie 339 26.6 288 22.6 173 13.6 4   0.31 5   0.39 1   0.08
14. Warmińsko-mazurskie 536 37.6 362 24.9 516 35.6 4   0.28 7   0.48 7   0.48
15. Wielkopolskie 700 20.5 684 19.8 701 20.2 17   0.50 25   0.72 16   0.46
16. Zachodniopomorskie 381 22.5 214 12.4 291 16.9 9   0.53 12   0.70 13   0.76

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annual Reports: 2007-2013
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Table IV. Salmonellosis in Poland in 2007-2013. Number of cases, incidence per 100 000 population, and percentage of 
cases by age

Age 
group

Salmonellosis - total Extraintestinal salmonellosis
2007-2011 
(median) 2012 2013 2007-2011 

(median) 2012 2013

No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

% No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

% No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

% No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

%

Total 9 608 25.2  8 444 21.9  100.0 7 578 19.7  100.0 136   0.36 177   0.46 100.0 171   0.44 100.0 
0 926 221.7  657 171.0  7.8 506 137.6  6.7 9   2.38 11   2.86 6.2 2   0.54 1.2 
1 1 158 278.4  956 236.0  11.3 812 206.9  10.7 6   1.63 9   2.22 5.1 2   0.51 1.2 
2 844 215.4  768 181.1  9.1 681 167.9  9.0 3   0.69 5   1.18 2.8 6   1.48 3.5 
3 643 177.8  757 174.8  9.0 602 141.9  7.9 1   0.26 4   0.92 2.3 1   0.24 0.6 
4 521 137.0  601 143.7  7.1 494 114.1  6.5 1   0.29 2   0.48 1.1 1   0.23 0.6 

0 - 4 4 111 207.5  3 739 181.1  44.3 3 095 153.0  40.8 21   1.16 31   1.50 17.5 12   0.59 7.0 
5 - 9 1 148 64.4  1 315 71.3  15.6 1 229 64.4  16.2 4   0.22 5   0.27 2.8 3   0.16 1.8 
10-19 804 17.9  657 15.8  7.8 649 16.1  8.6 4   0.08 7   0.17 4.0 4   0.10 2.3 
20-29 686 11.0  515 8.7  6.1 441 7.7  5.8 5   0.08 5   0.08 2.8 2   0.03 1.2 
30-39 553 10.1  421 6.9  5.0 438 7.1  5.8 9   0.15 6   0.10 3.4 9   0.15 5.3 
40-49 447 9.0  298 6.2  3.5 295 6.1  3.9 11   0.22 9   0.19 5.1 18   0.37 10.5 
50-59 680 11.8  489 8.6  5.8 481 8.6  6.3 29   0.50 22   0.39 12.4 32   0.57 18.7 
60 + 1 160 16.2  1 010 12.8  12.0 950 11.6  12.5 64   0.90 92   1.16 52.0 91   1.12 53.2 

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annual Reports: 2007-2013

Table V. Salmonellosis in Poland in 2013. Outbreaks of foodborne infections caused by Salmonella involving 30 cases and 
more.

Number of 
cases

Number of hospi-
talization Etiological agent 

(Salmonella serotype)
Setting of outbreak 

occurance
Place of outbreak occurance

Month
(of which children age 0-14) province district

81 (0) 7 (0) Enteritidis Prison warmińsko-mazurskie olsztyński July
64 (19) 9 (9) Enteritidis Fire-station lubelskie lubartowski August
59 (54) 6 (6) Enteritidis Kindergarten zachodniopomorskie Koszalin July
50 (48) 9 (9) Enteritidis Kindergarten kujawsko-pomorskie inowrocławski October
39 (2) 7 (1) Enteritidis Restaurant mazowieckie Warszawa July

Data sources: Forms from the outbreaks study of food poisonings and intestinal infections sent to the Department of Epidemiology of 
NIPH-NIH by sanitary-epidemiological stations

people fell ill. This represents less than 16% of all 
registered cases of intestinal salmonellosis. Over 82% 
of outbreaks occurred in households. There were 6 
outbreaks, in which 30 or more cases were reported, in-
cluding 5 where over 50 cases were reported (Table V). 
In 162 outbreaks (which stands for 90% of all outbreaks 
reported) an etiological agent was determined as being 
S. Enteritidis, in 5 outbreaks- S. Typhimurium, in one- S. 
Kentucky and in the other S. Schleisscheim. Comparing 
to over 70% of all cases of Salmonellosis hospitalized 
in 2013, in outbreaks only 35% of sick people were 
hospitalized.

Information on outbreaks of food infection caused 
by Salmonella is gathered in the article “Foodborne 
infections and intoxications in Poland in 2013” in Epi-
demiological Chronicle of this issue of PE.

In 2013, among the five most common serotypes 
causing the disease, the main etiological factor in all 
voivodeships in both outbreaks and sporadic cases, 
remained S. Enteritidis (Table V, VI). This serological 

type caused 76% of all cases of salmonellosis (Table 
V, VI). In 2013 S. Typhimurium second most frequent 
isolated serotype.

In 2013 once again an increase of isolates of Sal-
monella was observed where no specific serotype was 
determined. In 2012 they amounted for 14% and in 
2013 for 16%. Most alarming situation is in pomorskie 
voivodeship, where more than 58% of all Salmonella  
isolates were determined without further serotyping, 
and also in lodzkie voivodeship (28% of isolates). It 
is also observed, that in those 2 voivodeships situation 
in this manner is worsening with every year (Table V).

In 2013 the number of persons involved in food 
processing and preparation was comparable to 2012 and 
2011. In 2013 the percentage of persons with positive 
results was 0,2% (the same as in 2012), and lower than 
in 2011 and 2010, when it amounted 0,3% and 0,5% 
respectively (table IX).
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Table VI. Salmonellosis in Poland in 2012-2013. Number of cases by serotype and province
Serotype of 
Salmonella

Poland Province
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2012 2013 

Total 8 447 7 576 304 543 489 139 520 596 1 159 123 609 308 578 529 173 516 701 289
Enteritidis 6 536 5 746 250 336 433 110 340 524 869 91 555 255 221 354 148 424 612 224
Typhimurium 322 336 18 28 11 12 13 13 37 14 31 23 14 21 8 24 41 28
Infantis 114 82 5 4 5 1 8 16 8 4 3 6 4 5 - 10 3 -
Mbandaka 77 35 1 1 - 1 1 5 - 1 - 1 1 18 1 1 1 2
Agona 26 23 - 1 - 4 4 1 5 - 3 - - 2 - - 3 -
Virchow 37 23 - 1 4 - 1 - 3 - 3 5 - 3 - 3 - -
Derby 20 18 - - - 1 1 3 2 - - 3 - - 2 3 1 2
Kentucky 5 18 - - 7 - - - - - - 2 1 2 - - 4 2
Schleissheim 12 14 - - - - - 6 - - 8 - - - - - - -
Saintpaul 11 10 - - - - - - - 1 - - - 7 - - 1 1
Stanley 15 10 - - 1 - - - 1 1 - - - 5 - 1 1 -
Hadar 7 8 - - - - 2 - - 1 1 - 1 - - - 2 1
Bredeney 2 6 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 -
Braenderup 17 5 - - - 1 1 - - 1 - - - 1 - - 1 -
Montevideo - 5 1 - - - - 1 - - - 1 1 - - - - 1
Other 100 56 5 5 1 3 3 7 8 0 4 0 1 8 0 3 3 5
Not determined 1 146 1 181 23 167 26 6 146 20 225 9 1 11 334 102 14 47 27 23

Data sources: Annual reports on salmonellosis cases by an etiological agent and age sent to the Department of Epidemiology, NIPH-
NIH by the provincional sanitary-epidemiological station 

Table VII. Salmonellosis in Poland in 2013. Number of cases by serotype and age
Serotype of 
Salmonella

Total Age group
No of cases % 0 1 2 3 4 0-4 5-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

Total 7 576 100.0 506 811 681 602 494 3 094 1 229 649 441 438 295 481 949 
Enteritidis 5 746 75.8 373 615 522 467 396 2373 1014 515 335 348 231 334 596
Typhimurium 336 4.4 18 45 20 19 18 120 41 26 18 14 11 30 76
Infantis 82 1.1 10 10 9 - - 29 1 6 8 6 6 7 19
Mbandaka 35 0.5 9 5 1 5 1 21 2 4 - - 1 1 6
Agona 23 0.3 1 4 3 - - 8 2 1 4 3 - 1 4
Virchow 23 0.3 1 1 1 - - 3 - 2 2 - 1 5 10
Derby 18 0.2 1 1 1 2 1 6 - 3 2 1 - 1 5
Kentucky 18 0.2 - 1 2 - - 3 1 2 2 2 1 1 6
Schleissheim 14 0.2 8 - - - - 8 - 1 2 - 1 1 1
Saintpaul 10 0.1 2 - - - - 2 1 1 - 3 - 1 2
Stanley 10 0.1 1 4 1 - - 6 1 - - - 1 - 2
Hadar 8 0.1 - - - - - - - - 1 - 1 2 4
Bredeney 6 0.1 1 2 - - - 3 1 1 - 1 - - -
Braenderup 5 0.1 1 1 - - - 2 - 1 - - - - 2
Montevideo 5 0.1 1 - - - - 1 - 1 1 - - - 2
Other 56 0.7 8 3 3 2 3 19 2 1 9 1 1 5 18
Not determined 1 181 15.6 71 119 118 107 75 490 163 84 57 59 40 92 196

Data sources: Annual reports on salmonellosis cases by an etiological agent and age sent to the Department of Epidemiology, NIPH-
NIH by the provincional sanitary-epidemiological station
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SUMMARY AND CONCLUSIONS

1. In Poland in 2013, a total number of 7 578 cases of 
zoonotic salmonellosis were reported (19,7/100 000). 
It indicates a continuation of the downward trend in 
the number of cases of salmonellosis in the country.

2. The most common etiological factor throughout the 

Table  VIII. Salmonellosis in Poland in 2013. Results of bacteriological examinations of different groups of persons: cases, 
convalescents, carriers, contacts, food staff and others

Tested groups Number of tested 
people

Number of people positive for Sallmonella
Total (%) S. Typhi S. Paratyphi other Salm. Shigella

Cases 20 358   1 241   6.1 - - 1 241   1
Convalescents 5 906   2 450   41.5 - 1 2 449   1
Carriers 6 553   2 116   32.3 2 1 2 113   2
Contacts 10 932   900   8.2 - - 900   3
Food handlers and other 
professionals 420 901   975   0.2 - - 975   2

Other 8 840   66   0.7 - - 66   -
Data sources: Annual reports on results of laboratory tests for Salmonella and Shigella sent to the Department of Bacteriology, NIPH-
NIH by the provincional sanitary-epidemiological station

Fig. 1. Salmonellosis in Poland in 2007-2013. Number of 
cases by month of onsetFig. 1.  Salmonellosis in Poland in 2007-2013. Number

            of cases by month of onset
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country in both outbreaks and sporadic cases is S. 
Enteritidis, and the share of infections caused by this 
serotype (in the total number of cases) reached over 
77%.

3. High percentage of cases hospitalized which lasts 
from 2003 (approximately 70% of all registered 
cases) as well as an increase in the percentage of 
isolates without further serotyping indicates deterio-
ration in performing laboratory testing in the course 
of diagnostics of diarrheal diseases. Furthermore it 
suggests also that salmonellosis, as other gastro-in-
testinal illness in Poland, is highly underreported 
and underdiagnosed disease.
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ABSTRACT

AIM. The purpose of the study is to assess the epidemiological situation of food poisonings and infections in 
Poland in 2013.
MATERIALS AND METHODS. The evaluation was based on the analysis of information from reports of epidemio-
logical investigations in outbreaks of food poisonings and infections, submitted by the sanitary-epidemiological 
stations to the Department of Epidemiology, NIZP-PZH annual bulletins (Czarkowski MP et al. “Infectious 
diseases and poisonings in Poland”, 2006 - 2013. Warsaw, NIPH-NIH and GIS).
RESULTS. In 2013 a further decrease in  the number of infections and intoxications with bacterial etiology and 
an increase in the infections of viral etiology was observed. Furthermore 2013 is another year with low number 
of cases of trichinellosis (9 cases in total).
In 2013 a total number of 491 foodborne infections and intoxications outbreaks were reported in which there were 29 179 
persons exposed and 5 664 (including 2 193 children up to 14 years of age) persons ill. Hospitalization was required for 
1 445 persons. The most frequent etiological agent in those outbreaks was Salmonella spp. – which was respon-
sible for 36,3 % of outbreaks and 21,5 % of cases. Viruses were responsible for 29,7 of outbreaks and 45,7 cases, 
in 19,3 % of outbreaks no etiological agent was established. Like in 2012 the most frequent vehicle were dishes 
made from eggs and milk combined with eggs (9,4% of outbreaks). In 65% of outbreaks reported no vehicle 
could be found. Moreover in 2013 a total number of 3 outbreaks in which more than 100 cases were reported.
CONCLUSIONS. The increase in the number of foodborne outbreaks of viral etiology shows the need of adjust-
ment some aspects of epidemiological investigations especially such features as: laboratory conformation of 
etiological agent of ill persons as well as persons involved in the food processing and meals preparing and the 
aspect of food samples testing.

Keywords: food poisonings and infections, foodborne outbreaks, epidemiology, Poland, 2013

The registry of foodborne outbreaks is carried out 
in Poland at the National Institute of Public Health - 
NIH since 1988. Based on the data collected within the 
registry, it is performed annual assessment of the epide-
miology of foodborne diseases in Poland. 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. 

MATERIAL AND METHODS

The assessment of the epidemiological situation 
of outbreaks of foodborne disease in Poland in 2013, 
was based on analysis of data from the annual bulletins 
(Czarkowski MP et al. “Infectious diseases and poison-
ings in Poland” - 2006-2013. Warsaw, NIPH-NIH and 
GIS) and the data from the reports of foodborne out-
breaks submitted to the Department of Epidemiology, 
NIPH-NIH by the Sanitary-Epidemiological Stations 
from all over the country.



Piotr Polański, Joanna Ostrek, Małgorzata Sadkowska-Todys756 No 4

RESULTS

Numbers of cases and the incidence of registered 
food poisonings and infections in Poland in the years 
2006 - 2013 with regard to their etiology are sum-
marized in Table I. In 2013, of food poisonings and 
infections caused by bacterial factors, in the case of 
identified disease entities, the number of cases and the 
incidence of 100 000 population, were lower or at the 
same level as in 2011 and much lower than the median 
for the years 2007-2013. Only in the number of cases 
of typhoid and paratyphoid fever a slight increase 
was observed. In 2013 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) 
recorded 9 053 incidence (incidence 23,5 per 100 000). 
As in previous years, the number of these cases shows 
a continuous downward trend. The number of cases 
was lower than the year before and significantly lower 
than the median for 2007-2011. Apart from warminsko- 
mazurskie voivodship (where incidence was 43,7/100 
000) in all other voivodships incicence was below 30 
per 100 000 (Table IIA). The incidence among men 
and women was similar- respectively 23,2 and 23,8 per 
100 000 (Table IIIB).

the number of cases and incidence of foodborne 
infections of viral etiology, classified as “viral, and 
other intestinal infections” was higher than the year 
2012 and much higher than the median of incidence per 
100 000 for the years 2007-2011. Comparing with the 
year 2012 a decrease in the number of viral hepatitis A 
was observed. Epidemiological situation of hepatitis A 
has been discussed in a separate article.

Regarding infections with parasitic etiology it is 
very important to note that for the second consecutive 
year the small number of trichinellosis cases is record-
ed- 9 in total, however more cases of echinococcosis 
was reported than in 2012, which will be discussed in 
another chapter.

In 2013 a comparable to previous years number of 
mushrooms poisonings were reported- 44 cases, with 
the incidence of 0,11 (Table IIB).

According to data from the Central Statistical Of-
fice in 2013 due to infections caused by Salmonella 10 
persons died. Inflammation of the small intestine and 
colon due to Clostridium diffícile – caused 210 deaths, 
and due to other bacterial and not specified causes - 77. 
Because of food poisoning caused by Clostridim bot-
ulinum 2 persons died, and due to other bacterial and 
not specified causes – 3. Rotavirus infection resulted 
in two deaths and other and unspecified viral infection 
of the intestine caused 14 deaths.

Table I. Foodborne infections and intoxications registered in Poland in 2007-2013. Number of cases and incidence per 
100 000 population

Foodborne infections and intoxications 
Median 2007-2011 2012 2013

number of 
cases

incidence 
rate

number of 
cases

incidence 
rate

number of 
cases

incidence 
rate

bacterial
Typhoid/paratyphoid fever 6 0.02  2 0.01  8 0.02  
Shigellosis 30 0.08  18 0.04  19 0.05  
Salmonellosis 9 478 24.9 8813 22.9 7578 19.70  
Staphylococcus aureus 217 0.6 283 0.73 128 0.33  
Clostridium botulinum 35 0.1 35 0.09 24 0.06  
Clostridium perfringens 4 0.0 24 0.062 18 0.05  
Other bacterial - specified 125 0.3 53 0.14 49 0.13  
Listeriosis 43 0.11  64 0.17 54 0.14  
Leptospirosis 5 0.01  4 0.01 0 0.00  
Other bacterial - unspecified 1 800 4.7 1800 4.70 1427 3.70  

viral
Viral intestinal infections 32 723 85.70  39462 102.4 42699 110.90  
children under 2 yeras old 15 853 1901.70  18066 2288.4 18530 2437.40  
Hepatitis A . 155 0.41  71 0.18 48 0.12  

parasitical
Trichinellosis 36 0.09  1 0 9 0.02  
Echinococcosis 28 0.07  28 0.07 39 0.10  
other
Acute diarrhoea in children under 2 years 11 581 1428.40  14201 1798.9 17564 2310.40  
mushroom poisonings 73 0.19  30 0.08 44 0.11  
Berries or other parts of plants poisonings 9 0.02  3 0.008 5 0.01  
Pesticide poisonings 29 0.08  30 0.08 16 0.04  

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Reports:2007 -2013
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OUTBREAKS OF FOODBORNE DISEASES

In 2013 a total number of 491 outbreaks of food-
borne diseases were reported, with 29 179 exposed 
persons, 5 664 ill persons, including 2 193 ill children 
up to 14 years of age.

Most of the outbreaks were caused by zoonotic 
Salmonella serotypes – (36,3% of the outbreaks and 
21,5% of the cases) and viruses (29,7% of the out-
breaks and 45,7% of the cases). In 19,3% of foodborne 

outbreaks no etiological agent was found (Table IV). 
Salmonella enteritidis was an etiological agent in 89,8% 
of outbreaks causing 92,7 % of cases in the group of 
zoonotic Salmonella outbreaks (Table V). There were 
also 3 parasitic outbreaks (respectively 0,6% outbreaks 
and 0,2% cases).

In recent years there has been significant increase in 
the number of outbreaks caused by Clostridium difficile. 
In 2013 48 of such outbreaks (more than 18 times than 
in 2012 and above 5 times more than in 2011 and above 

Table II A. Bacterial foodborne infections and intoxications registered in Poland in 2007-2013. Number of cases and inci-
dence per 100 000 population by province.

Province
Median 2007-2011 2012 2013

number of 
cases incidence rate number of 

cases incidence rate number of 
cases incidence rate

Poland 11 464 30.0 10054 26.1 9053 23.5
Dolnośląskie 642 22.3 616 21.1 451 15.5
Kujawsko-pomorskie 635 30.7 577 27.5 573 27.4
Lubelskie 711 32.9 628 29 516 23.9
Lubuskie 242 23.9 150 14.7 139 13.6
Łódzkie 743 29.1 518 20.5 520 20.7
Małopolskie 991 30.1 783 23.4 676 20.1
Mazowieckie 1 873 35.8 1888 35.7 1252 23.6
Opolskie 220 21.3 134 13.2 131 13
Podkarpackie 802 38.1 636 29.9 607 28.5
Podlaskie 444 37.3 442 36.8 332 27.7
Pomorskie 827 37.3 644 28.2 614 26.8
Śląskie 1 565 33.7 1326 28.7 1241 26.9
Świętokrzyskie 402 31.6 374 29.3 267 21
Warmińsko-mazurskie 538 37.7 377 26 633 43.7
Wielkopolskie 739 21.6 687 19.9 697 20.1
Zachodniopomorskie 591 34.9 274 15.9 404 23.5

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Reports:2007 -2013

Table II B. Mushroom poisonings in Poland in 2007-2013. Number of cases and incidence per 100 000 population by pro-
vince.

Province
Median 2007-2011 2012 2013

number of 
cases incidence rate number of 

cases incidence rate number of 
cases incidence rate

Poland 73 0.2 30 0.08 44 0.11
Dolnośląskie 2 0.1 1 0.03 - -
Kujawsko-pomorskie 4 0.2 - - 2 0.1
Lubelskie 8 0.4 14 0.65 2 0.09
Lubuskie 6 0.6 - - 3 0.29
Łódzkie 7.5 0.3 - - - -
Małopolskie 4 0.1 4 0.39 - -
Mazowieckie 3 0.1 - - 2 0.04
Opolskie 1 0.1 - - 5 0.5
Podkarpackie 5 0.2 1 0.03 1 0.05
Podlaskie 1.5 0.1 2 0.09 3 0.25
Pomorskie 2 0.1 - - - -
Śląskie 2 0.0 2 0.17 4 0.09
Świętokrzyskie 4.5 0.4 4 0.09 2 0.16
Warmińsko-mazurskie 1 0.1 1 0.07 4 0.28
Wielkopolskie 5 0.2 - - 7 0.2
Zachodniopomorskie 5 0.3 1 0.06 9 0.52

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Reports:2007 -2013
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15 times more than in 2010) were reported in which 217 
persons fell ill and 10 died. Most of these outbreaks took 
place in hospitals (apart from one, which was classified 
as a domestic/household outbreak).

In the years 2010-2012 an increase of cases among 
children up to 14 years of age in outbreaks was ob-
served. In 2010 a total number of 292 cases fitting this 
group was reported, in the next year there was almost 4 
times increase, which slightly increases even more in the 

Table III. Bacterial foodborne infections and intoxications registered in Poland in 2013. Number of cases, percentage and 
incidence by age, gender and residence (urban/rural)

A. urban and rural areas
Age 
group

Urban area Rual area Total
number of cases % incidence rate number of cases % incidence rate number of cases % incidence rate

0 - 4 2 113 38.1 180.3 1 328 37.9 156.0 3 441 38.0 170.1
0 278 5.0 130.9 259 7.4 166.7 537 5.9 146.0
1 507 9.1 222.4 334 9.5 203.1 841 9.3 214.3
2 495 8.9 210.0 283 8.1 166.5 778 8.6 191.8
3 450 8.1 182.8 252 7.2 141.5 702 7.8 165.5
4 383 6.9 153.4 200 5.7 109.1 583 6.4 134.6
5 - 9 907 16.3 84.7 528 15.1 63.2 1 435 15.9 75.2
10 - 19 514 26.8 23.9 395 11.3 21.1 909 4.8 22.6
20 - 29 365 13.1 10.8 249 7.1 10.5 614 3.6 10.7
30 - 39 370 9.9 9.6 202 5.8 8.7 572 2.9 9.3
40 - 49 197 7.8 6.9 152 4.3 7.6 349 2.2 7.2
50 - 59 301 9.7 8.6 239 6.8 11.5 540 3.3 9.7
60 i > 786 14.2 14.9 407 11.6 14.2 1193 7.9 14.6
Total 5 553 100.0 23.8 3 500 100.0 23.0 9 053 100.0 23.5

B. men and women
Age 
group

Men Women Total
number of cases % incidence rate number of cases % incidence rate number of cases % incidence rate

0 - 4 1 777 40.0 171.0 1 664 36.1 169.1 3 441 36.9 170.1
0 272 6.1 143.8 265 5.7 148.4 537 5.8 146.0
1 453 10.2 224.3 388 8.4 203.7 841 9.0 214.3
2 392 8.8 188.0 386 8.4 195.8 778 8.3 191.8
3 359 8.1 164.9 343 7.4 166.0 702 7.5 165.5
4 301 6.8 135.8 282 6.1 133.5 583 6.3 134.6
5 - 9 732 16.5 74.8 703 15.3 75.7 1 435 15.4 75.2
10 - 19 470 10.6 22.8 439 28.6 22.4 992.0 4.7 22.6
20 - 29 288 6.5 9.8 326 7.1 11.5 760.0 3.5 10.7
30 - 39 307 6.9 9.8 265 5.7 8.7 565.0 2.8 9.3
40 - 49 148 3.3 6.1 201 4.4 8.3 380.0 2.2 7.2
50 - 59 243 5.5 8.9 297 6.4 10.3 590.0 3.2 9.7
60 i > 479 10.8 14.4 714.0 15.5 14.8 1161.0 7.7 14.6
total 4 444 100.0 23.8 4 609 100.0 23.2 9 324 100.0 23.5

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw,

Table IV. Outbreaks of foodborne and waterborne infections and intoxications in Poland in 2012-2013. Number and per-
centage of outbreaks and cases by etiological agent.

Etiological agent
2012 2013

Outbreaks Cases Outbreaks Cases
number % number % number % number %

zoonotic Salmonella types 187 38.1 1543 26.7 178 36.3 1215 21.5
Staphylococcus aureus 5 1.0 150 2.6 5 1.0 103 1.8
Escherichia coli 5 1.0 220 3.8 2 0.4 4 0.1
other bacterial agents 42 8.6 267 4.6 58 11.8 499 8.8
viruses 133 27.1 2092 36.2 146 29.7 2590 45.7
poisonous muschrooms 2 0.4 5 0.1 4 0.8 11 0.2
parasites 0 0.0 0 0.0 3 0.6 10 0.2
unknown 117 23.8 1497 25.9 95 19.3 1232 21.8
total 491 100.0 5774 100.0 491 100.0 5664 100.0
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year 2012 (in this year the biggest number of outbreaks 
was reported in kindergartens, nurseries and schools).

There were 3 outbreaks reported in 2013 with the 
case number exceeding 100. Two of them were caused 
by noroviruses and rotavirus respectively, and the third 
one was classified as an outbreak of mixed etiology. A 
total number of 628 persons fell ill in those 3 outbreaks.

Just as in 2012, the most frequent place where 
outbreaks took place in 2013 was private household 

Table V. Outbreaks of foodborne and waterborne infections and intoxications caused by Salmonella in Poland, in 2012-
2013. Number and percentage of outbreaks and cases by serotype.

Zoonotic Salmonella types
2012 2013

Outbreaks Cases Outbreaks Cases
number % number % number % number %

S. Enteritidis 171 94.0 1441 96.3 159 89.8 1125 92.7
S. Typhimurium 7 3.8 30 2.0 5 2.8 26 2.1
S. spp 2 1.1 4 0.3 2 1.1 6 0.5
S.group B - - - - 2 1.1 16 1.3
S.group C - - - - 1 0.6 4 0.3
S.group D 2 1.1 22 1.5 6 3.4 27 2.2
S. Kentucky - - - - 1 0.6 4 0.3
S.Schleisscheim - - - - 1 0.6 5 0.4
Salmonella - total 182 100.0 1497 100.0 177 100.0 1213 100.0

Table VI. Outbreaks of foodborne infections and intoxications in Poland in 2013.  Number of outbreaks and cases by etio-
logical agent and setting.

Setting
Etiological agent

total total  
%Salmonella E.coli S. aureus other bacte-

rial agents viruses poisonous 
muschrooms parasites unknown 

agent
household, 
domestic 
kitchen

outbreaks 147 1 1 6 40 4 2 27 228 46.4

cases 638 2 9 13 168 11 6 89 936 16.5

restaurant, 
bar, hotel, 
catering

outbreaks 19 1 2 1 13 36 72 14.7

cases 267 2 62 87 412 559 1389 24.5

nursery, kin-
dergarten

outbreaks 6 1 8 1 16 3.3
cases 175 3 100 6 284 5.0

school
outbreaks 1 9 2 12 2.4
cases 20 827 72 919 16.2

school trip, 
camp

outbreaks 1 2 2 5 1.0
cases 3 59 35 97 1.7

children’s 
home, board-
ing schools

outbreaks 1 7 8 16 3.3

cases 22 197 167 386 6.8

social care
outbreaks 3 2 5 1.0
cases 52 42 94 1.7

hospital
outbreaks 1 49 55 1 11 117 23.8
cases 4 268 469 4 139 884 15.6

sanatorium, 
rehabilitation 
center

outbreaks 1 6 4 11 2.2

cases 5 258 85 348 6.1

other setting
outbreaks 2 1 1 3 2 9 1.8
cases 101 12 128 48 38 327 5.8

total
outbreaks 178 2 5 58 146 4 3 95 491
cases 1215 4 103 499 2590 11 10 1232 5664

total %
outbreaks 36.3 0.4 1.0 11.8 29.7 0.8 0.6 19.3 100.0
cases 21.5 0.1 1.8 8.8 45.7 0.2 0.2 21.8 100.0

* number of outbreaks    ** number of cases ( )

(228 outbreaks, 936 cases). Furthermore there were 
117 hospital outbreaks with 884 cases (33 outbreaks 
more than in 2012).

In 2013 there were 72 outbreaks recorded in food 
providing facilities, in which 1 389 persons fell ill 
(Table VI).

The most common vehicles in 2013 were dishes 
falling into the category of deserts (including cakes 
with cream) (6,1% of outbreaks, 4,7% of cases). In 
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319 (65,0%) of outbreaks, with 3 537 cases (62,4%) 
no vehicle was discovered (Table VII).

In 2013 the prevailing symptoms of foodborne 
diseases, depending on the etiological agent were as 
follows:
-  in diseases caused by Salmonella dominated diar-

rhea, which occurred in 88,7% of patients, fever 
(63,9%) and abdominal pain (59,5%);

-  among the cases of staphylococcal etiology vomiting 
occurred in 85,4% of patients, nausea in 60,3% and 
diarrhea in 52,2 %;

-  in diseases caused by viruses the most frequent 
symptoms were vomiting (in 66,6% of cases), diar-
rhea (in 60,3% of cases) and abdominal pain (52,2% 
of cases).
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. 
Among outbreaks reported there were 125 classified 
as strong-evidence outbreaks (with the proven link 
between the illness and food consumption), which 
was 46 more than in 2012. In 29 outbreaks evidences 
mentioned were laboratory (microbiologically) based 
(in food samples or surfaces swabs the same agent was 
discovered as in samples taken from the cases), and 
in 93 of outbreaks the epidemiological proofs were 
found (strong connection between food consumption 
and falling ill proven by epidemiological analysis or by 
descriptive epidemiology). In 3 outbreaks the potential 
etiological agent was found only in food samples or 
surface swabs, but the cases had symptoms consistent 
with the disease caused by this agent.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

1. In 2013, similarly as in previous years the number 
and the proportion of foodborne outbreaks caused 
by viruses increased.

2. From the year 2010 there is an increase of both the 
number and the proportion of children in foodborne 
outbreaks.

3. The increase in the number of foodborne outbreaks 
of viral etiology shows the need of adjustment some 
aspects of epidemiological investigations especially 
such features as: laboratory conformation of etiolog-
ical agent of persons ill as well as persons involved 
in the food processing and meals preparing and the 
aspect of food samples testing.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Lyme disease is the most common tick-borne disease, caused by spirochetes of the Borrelia 
genus transmitted by ticks of the Ixodes genus. Infection caused by Borrelia burgdorferi occur throughout Poland 
and therefore, according also to ECDC description, the whole country should be considered as endemic area. 
OBJECTIVES. The aim of this study was to assess the epidemiological situation of Lyme disease in Poland in 
2013 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 2013” 
(MP Czarkowski et al., Warsaw 2014, NIZP-PZH, GIS).
RESULTS.  In total, 12,773 cases of Lyme disease registered in Poland in 2013, i.e. 45% more cases than in 2012. 
The overall incidence in the country was 33.2 per 100,000 population. The highest incidence rate was recorded 
in Podlaskie voivodeship – 100.2 per 100,000. In 2013, 2,155 people were hospitalized due to Lyme disease. 
SUMMARY AND CONCLUSIONS. In 2013 there was a significant increase in the incidence of Lyme disease in 
Poland. In comparison to the previous year, about 45% more cases were registered in 2013. 

Key words: Lyme disease, epidemiology, Poland, 2013

INTRODUCTION

Lyme disease is the most common tick-borne dis-
ease, caused by spirochetes of the genus Borrelia trans-
mitted by ticks of the genus Ixodes. Most cases of Lyme 
disease in Poland is being recognized in the north-east 
of the country. However this trend is changing towards 
greater territorial differentiation in occurrence of the 
disease. Due to the fact that the Borrelia burgdorferi 
infection can occur throughout the country, both in for-
est areas and in city parks, as recommended by ECDC 
the whole country should be regarded as endemic. The 
ticks activity begins in May and lasts until November, 
most cases of the infection (i.e. about 80%) occur in the 
summer months (third quarter of the year). 

OBJECTIVE

The aim of this study is to assess the epidemio-
logical situation of Lyme disease in Poland in 2013 
comparison to the previous years.

MATRIALS AND METHODS

Assessment of the epidemiological situation of 
Lyme disease in Poland was based on data published 
in the annual bulletin “Infectious diseases and poi-
sonings in Poland in 2013” (MP Czarkowski et al., 
Warsaw 2014, NIZP-PZH, GIS). Lyme disease case 
classification in 2013 was based on case definitions 
developed for epidemiological surveillance in years 
2012-2013 (“Definitions of infectious disease cases 
for epidemiological surveillance” 2012, Department of 
Epidemiology NIZP-PZH). As in previous years, cases 
were classified as probable and confirmed. A case was 
classified as a probable case if a person met the clinical 
criteria for late-phase of Lyme disease or those who 
were excluded for other reasons. To be classified as 
confirmed case, patient needed to fulfill clinical criteria 
for early-phase (without laboratory confirmation) or 
both clinical and laboratory criteria. Clinical criteria 
include symptoms of early or late stage of Lyme disease. 
Laboratory criteria of case definitione are: 

*Article was written under the task No.10/EM/2014
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-  for both phases and it’s manifestations of Lyme dis-
ease - 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 spe-
cific 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 total, there were 12,773 cases of Lyme disease 
registered in Poland in 2013, i.e. 45% more cases than 
in 2012 (Tab.I). The overall incidence in the country was 
33.2 per 100,000 population and was higher by ten in 
comparison to the previous year. Substantial territorial 
diversification of disease incidence has been observed 
in the country: from 7.0 per 100,000 in Wielkopolskie 
voivodeship to 100.2 per 100,000 in Podlaskie voivode-
ship (Tab.I).  

In 2013, the number of cases in Śląskie, Podlaskie, 
Mazowieckie and Małopolskie voivodeships accounted 
for half (53%) of all cases reported to the surveillance 
in the country. In comparison with 2012, in all voivode-
ships there was an increase in number of registered 
cases - the largest in the Malopolskie (by 119%) and in 
Mazowieckie (by 96%) voivodeships (Tab.I). In other 

provinces the increase was from 12% in the Wielkopol-
skie to 47% in Podkarpackie voivodeship. 

Quarterly evaluation of Lyme disease situation in 
Poland verifies an increase in the number of clinical 
diagnoses during the period of the greatest tick activ-
ity, ie. from May to November. The number of reported 
cases in the second and third quarter of 2013 constituted 
72% of the total number of cases.

Due to Lyme disease 2155 were hospitalized 
(16.9% of all reported cases). The highest proportion 
of hospitalized cases was recorded in Pomorskie and 
Warmińsko-Mazurskie voivodeship. The lowest numer 
of hospitalized cases due to Lyme disease was notified 
from Lubuskie and Podkarpackie voivodeship. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS

In 2013, about 45% more Lyme disease cases were 
registered in Poland in comparison to the previous year. 
The increase was observed in all voivodeships of the 
country, which may indicate the improvement of the 
sensitivity of the epidemiological surveillance of the 
disease. 
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Tab.1. Borreliosis in Poland in 2013. Cases, incidence rate and hospitalisation according to province.
Poland The no of cases in quorters

No of cases Incidence/100 000 
Hospitalisation

I II III IV Number %
Province 1564 2035 4602 4572 12773 33.2 2155 16.9
1.   Dolnoślaskie 79 91 204 212 586 20.1 125 21.3
2.   Kujawsko-Pomorskie 40 60 195 135 430 20.5 103 24.0
3.   Lubelskie 83 176 267 290 816 37.8 188 23.0
4.   Lubuskie 39 37 135 139 350 34.2 8 2.3
5.   Łódzkie 44 41 101 105 291 11.6 43 14.8
6.   Malopolskie 190 286 746 595 1817 54.1 198 10.9
7.   Mazowieckie 183 234 472 580 1469 27.7 147 10.0
8.   Opolskie 74 73 145 139 431 42.8 83 19.3
9.   Podkarpackie 72 165 459 292 988 46.4 82 8.3
10. Podlaskie 218 207 390 384 1199 100.2 288 24.0
11. Pomorskie 45 58 190 214 507 22.1 176 34.7
12. Śląskie 298 361 742 877 2278 49.5 360 15.8
13. Świetokrzyskie 25 27 62 75 189 14.9 42 22.2
14. Warmińsko-Mazurskie 104 136 241 255 736 50.8 190 25.8
15. Wielkopolskie 23 33 94 91 241 7.0 48 19.9
16. Zachodniopomorskie 47 50 159 189 445 25.9 74 16.6
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ABSTRACT

PURPOSE. To model the financial and survival impact of early HIV infection detection versus late and compare 
results between the UK and Polish setting among the newly detected patients.
PATIENTS AND METHODS. A Microsoft Excel decision model (SUNRISE) was designed to generate a set 
of outcomes for a defined population. Survival was modelled on the COHERE study extrapolated to a 5-year 
horizon as a constant hazard. Hazard rates were specific to age, sex and whether detection was early or late. The 
primary outcomes for each year up to 5 years were: annual costs, numbers of infected cases, hospital admissions 
and surviving cases. Total population was observed in UK and Poland. ISPOR Budget Impact Model - Principles 
of Good Practice were utilised in SUNRISE development.
RESULTS. The projected cumulative cost-savings over 5 years in Poland and UK were 5,823,479 PLN (£1,109,234) 
and £21,608,562 respectfully. When including the value of life-years saved projected cumulative cost-savings in 
Poland and UK amounted to 8,374,018 PLN (£1,595,051) and £29,834,679 respectively. Savings were insensitive 
to transmission rates, but were sensitive in direct proportion to the percentage shift from late to early detection. 
In UK, savings were in higher proportion to Poland, due to much higher overall cost of HIV treatment (whether 
early or late HIV detected patient).
CONCLUSION. Estimated cost savings that could be translated into identification of appropriate programmes 
(providing wider coverage of HIV testing, awareness building) that would lead towards higher proportion of 
early HIV detected patients are very sensitive to the cost of HIV test and overall HIV treatment cost.

Keywords: HIV, testing, costs, savings, model, late detection

INTRODUCTION

In 2008, it was estimated that 30,000 people in Po-
land were infected with HIV (human immunodeficiency 
virus), with approximately 30.5% unaware of their con-
dition.(1) In 2014, as many as 1,085 people were newly 
infected in Poland.(2) The estimated prevalence of HIV 
in Poland and UK (United Kingdom) was 0.8 and 1.5 
per 1000 population (all age), with a greater proportion 
of infected males (1.3 and 3.7 per 1000) than females 
(0.3 and 1.9 per 1000) respectively (3,4).In 2013, it was 
estimated that 107,800 people in the United Kingdom 
(UK) were infected with HIV, with unchanged number 
of approximately 24% unaware of their condition (3).

A late diagnosis of HIV is the most important pre-
dictor of morbidity and short-term mortality in HIV 
infected individuals. A late HIV diagnosis is defined 

as a CD4 count ˂350 cells//µl within three months of 
an HIV diagnosis (3). It has been estimated that the 
difference in predicted life expectancy between early 
diagnosis (CD4 count 432 cells/µl) and late diagnosis 
(CD4 count 140 cells/µl) is 3.5 years (5). Other stud-
ies have confirmed that early detection and high CD4 
counts can result in life expectancies similar to those 
of the general population (6,7). A direct benefit of early 
detection is that infected individuals can immediately 
start antiretroviral treatment (ART) if they meet the 
treatment initiation criterion, which in Poland is a CD4 
cell count below 500 cells/µl and UK for primary in-
fection was a CD4 cell count below 350 cells/µl and in 
case of co-infection over 500 cells/µl (8,9). Individuals 
diagnosed late with HIV are six times more likely to die 
of AIDS than those diagnosed earlier (10). Not only does 
early detection increase life expectancy, it also decreases 
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the annual cost of healthcare (11-13). There has been 
an overall trend in the UK towards earlier detection; 
in 2004 it was estimated that 57% of individuals were 
diagnosed late within three months of their diagnosis 
(CD4 cell count < 350 cells/µl), which had improved 
to only 42% by 2013 (3). 

Both Polish and UK national guidelines on HIV 
testing reflect the need for earlier detection and inter-
vention (9,14). Universal screening is recommended 
in genitourinary and sexual health clinics, antenatal 
services, termination of pregnancy services, drug 
dependency programmes and healthcare services for 
individuals diagnosed with tuberculosis, hepatitis B and 
C and lymphoma. In addition, the Polskie Towarzystwo 
Naukowe (PTN) and British HIV Association (BHIVA) 
guidelines state that where the HIV prevalence in the 
local population exceeds 2 per 1000 there should be 
screening for all persons registering in general practice 
and all general medical admissions, and that the test 
should be offered to all high risk groups (9,14).

Much of the evidence for the cost-effectiveness of 
screening comes from modelling studies in the United 
States (US), where the incremental cost-effectiveness 
ratio (ICER) for routine HIV testing in an inpatient 
setting was estimated at $38,600 per Quality-adjusted 
Life Year (QALY) gained, whilst testing every five 
years for high-risk patients in the outpatient setting 
cost $50,000-$57,000 per QALY gained (15,16). When 
other variables remained constant, estimated ICERs 
fell (i.e. became more favorable) as the prevalence of 
HIV infection increased. This provides an economic 
rationale for expanding universal screening programmes 
to all geographic areas where the prevalence exceeds 
a given threshold. 

The economics of screening become even more 
favorable when indirect effects are taken into account 
(15). Early detection of HIV-positive status may reduce 
the rate of onward viral transmission, reducing the 
numbers of infected individuals and the consequent 
cost burden within the population at risk. 

This decision model (SUNRISE) predicts the im-
pact of implementing expanded testing on healthcare 
system costs and population survival over a 5-year time 
period. It illustrates these outcomes at the country level 
for Poland and UK.

MATERIAL AND METHODS

The model framework  
SUNRISE is a Microsoft Windows-compatible 

computer program with a user-friendly, graphical inter-
face. It was designed to estimate the potential budget 
and survival impact of implementing interventions to 
increase the uptake of HIV testing and achieving an 

increase in the proportion of cases that are detected 
early in a given population. 

Other user input requirements are; population size 
split by age (< 50 years, ≥ 50 years), sex, the incidence 
of newly-detected HIV cases per annum and the pro-
portion of early- and late-diagnosed patients receiving 
ART. Other input parameters are set at default values, 
though they may be altered by users to allow sensitivity 
analyses. These parameters include epidemiological 
assumptions to model survival and transmission; and the 
annual costs of HIV care contingent on disease status.

SUNRISE generates a set of outcomes for the de-
fined population under the current and future scenarios. 
The primary outcomes are annual costs, numbers of 
newly HIV infected cases, hospital admissions and 
surviving cases, for each year to a maximum 5-year 
horizon. From these primary data, differential outcomes 
between scenarios are calculated: cost savings, infected 
cases avoided and deaths avoided.

Optionally, the model also allows users to input 
additional costs to support a fuller Polish NHF (National 
Health Fund) and UK NHS (National Health Service) 
payer perspective. This feature may be used to include 
assumptions about the costs of interventions that are 
expected to bring about the user-defined shift in late to 
early diagnosis. These investment costs are deducted 
from the savings in the overall cost impact calculation. 
The calculation of cost impact can optionally include a 
monetary valuation of survival; for example, £20,000 
per life-year gained in UK and £7,000 in Poland (17). 
By monetising the flows of survival for each scenario, 
the net present value (NPV) of the intervention can be 
calculated; where NPV > 0, the decision rule would 
be to implement the intervention. The model does 
not explicitly allow for utility adjustment of survival. 
Alternatively, omitting a valuation of survival corre-
sponds to a budget impact analysis. All flows of costs 
and survival are discounted to present values at 3.5% 
per annum (18-20).

Epidemiological assumptions and data
In 2013, percentage of 50+ age group of newly-de-

tected patients was 7.7% and 16.3% in Poland and UK 
respectively.

Survival was modelled based upon the COHERE 
study(6) and extrapolated to a 5-year time horizon as a 
constant hazard. HIV detected population was divided 
into 8 categories: >200, 200-350, 350-500, >500 per µL, 
further by male or female for each early and late de-
tected group, to derive average hazard rate per annum 
in each newly-diagnosed HIV early and late detected 
group, for male (M) or female (F), resulting in Poland 
with 0.45% (M), 0.29% (F) and 2.75% (M), 1.99% (F) 
and UK with 0.40% (M), 0.25% (F) and 2.52% (M), 
1.83% (F) respectively.
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SUNRISE observed population detected early or 
late, with CD4 cell count > 350/µl or < 350/µl, respec-
tively.

Hazard rates were specific to age, sex and early or 
late detection, defined as at a CD4 cell count of > 350/
µl or < 350/µl respectively. The constant per annum risk 
of death is r, with the expected survival after one year 
in a population of HIV newly-infected patients being:

When expressed more generally, for a population 
of N patients infected with HIV, survival over time was 
represented by the hazard function:

Survival in years 1 to 5 is evaluated at the begin-
ning of each year. Therefore, the specific structure of 
the equation becomes:

Accounting for gender differences in survival rates, 
the survival function becomes:

where subscripts M and F denote male and female 
respectively, t denotes time.

This framework allows modelling of the survival 
benefits associated with a given shift in the proportion 

of late and early diagnoses.  The number of life-years 
gained over t years from a percentage point shift in the 
distribution is derived using the hazard rates associated 
with late and early HIV detection, respectively.

Based on literature review, it was assumed that 
older adults (≥ 50 years) diagnosed late have a 2.4 
times greater risk of dying within a year of diagnosis 
than those diagnosed early, and that those diagnosed 
late were 14 times more likely to die within a year of 
diagnosis than those diagnosed early (21).

The assumptions that 7.7 and 16.3 % of all newly-
diagnosed HIV infections occur in individuals aged over 
50 years, and that 80% and 64% of these are in males in 
Poland and UK, respectively, were further considered 
in order to generate the survival probabilities in Table 1 
(Panel A - Poland and Panel B - UK) (1,21,22). 

Calculation results were validated against the study 
of life expectancy data from a cohort of recently diag-
nosed individuals in the Netherlands (7). 

The assumed number of onward transmissions 
avoided per year per positive patient was 0.02773 (23). 
This value was the default for the transmission multi-
plier scalar, which represent rate of infection avoided 
if patient was early detected. It is utilized to account 
for new patients that were infected in a previous year.

Cost impact calculations
The annual cost is the sum of all categories of HIV 

clinical care from a payer perspective and includes in-
patient, outpatient and day patient care, test procedures, 

B - UK
 Age group: 15-49 Age group: 50+

Year S(t) Early S(t) Late S(t) Early S(t) Late
1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2 99.65% 97.73% 99.24% 94.55%
3 99.31% 95.51% 98.49% 89.22%
4 98.97% 93.34% 97.76% 84.02%
5 98.62% 91.22% 97.05% 78.94%

Tab I. Survival data by stage of presentation
A- Poland

 Age group: 15-49 Age group: 50+
Year S(t) Early S(t) Late S(t) Early S(t) Late

1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2 99.61% 97.53% 99.17% 94.07%
3 99.21% 95.12% 98.36% 88.28%
4 98.82% 92.77% 97.57% 82.64%
5 98.43% 90.48% 96.80% 77.15%

B Treatment costs from year 2 onwards by diagnosis category
Cost category Early 

detection
Late detec-

tion Difference

Mean inpatient care 1,380.23 zl 2,760.45 zl 1,380.23 zl
Mean outpatient care 3,177.98 zl 3,177.98 zl 0.00 zl
Mean day patient 
costs* 0.00 zl 0.00 zl 0.00 zl

Average annual cART 
costs 2,625.00 zl 3,496.50 zl 871.50 zl

Other drug costs 948.68 zl 1,918.61 zl 969.94 zl
Tests & procedures 78.49 zl 99.23 zl 20.74 zl
Total 8,210.37 zl 11,452.77 zl 3,242.40 zl

*  Polish system encompasses dayward clinics (day patient cost) un-
der the outpatient care. cART – Combination Antiretroviral Therapy

A Treatment costs in year 1 by diagnosis category
Cost category Early 

detection
Late detec-

tion Difference

Mean inpatient care 276.05 zl 2,484.41 zl. 2,208.36 zl
Mean outpatient care 2,701.28 zl 3,177.98 zl. 476.70 zl
Mean day patient costs* 0.00 zl 0.00 zl 0.00 zl
Average annual ART 
costs 1,050.00 zl 3,496.50 zl. 2,446.50 zl

Other drug costs 631.05 zl 1,786.05 zl. 1,155.00 zl
Tests & procedures 66.62 zl. 95.24 zl 28.61 zl
Total 4,725.00 z 11,040.17 zl 6,315.17 zl

* Polish system encompasses dayward clinics (day patient cost) 
under the outpatient  care.cART ART ics (day patient cost) under the

Table II  Annual costs by category according to early versus late HIV diagnosis (Poland, 2013)
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costs of ART (based upon current NHF Poland and BHI-
VA guidelines) (8,24) and other drugs. Costs for these 
resource categories were taken from data collected by 
NHF Poland, MoH Poland and the National Prospective 
Monitoring System from 1996-2006 (11,12,24,25). 
In Poland, the average annual NHF cost of HIV pa-
tient included: ART treatment reimbursement cap per 
capita 3,500 PLN (£666), hospitalisation 13,802 PLN 
(£2,629), outpatient (ambulatory) care reimbursement 
cap per capita 3,178 PLN (£605), other drug cost rang-
ing 948-1,918 PLN (£180-365), tests and procedures 63-
95 PLN (£12-18) (Table 2A) (20,24,25). Therefore, the 
higher treatment costs reported with late stage detection 
are not the result of factors correlating with the timing 
of the HIV diagnosis, but rather reflect the independent 
effect of an early vs. late diagnosis after controlling for 
other confounding factors. ISPOR Budget Impact Mod-
el - Principles of Good Practice were followed during 
SUNRISE decision model development (26).

Settings and assumptions for analyses
There were 1098 HIV, 102 newly-detected AIDS 

cases and 61 deaths registered in 2013 in Poland. This 
equates to an estimated new HIV diagnosis rate of 0.29 
per 10,000 population (27). 

There were 6,000 HIV, 320 newly-detected AIDS 
cases and 530 deaths registered in 2013 in the UK. This 
equates to an estimated new HIV diagnosis rate of 1.0 
per 10,000 population (2).

RESULTS

Figures 1 and 2 illustrate graphically the cumulative 
financial impact of achieving shifts to early diagnosis 
and its breakdown for Poland and UK, respectively. 
In each figure, the total savings under the future sce-
nario (30% shift from late to early diagnosis, 2.773% 
transmission rate) is displayed. Figure 3 represents the 
impact in terms of number of avoided HIV individuals 
due to a 30% relative shift from late to early detection. 

Poland
With 30% relative shift in HIV detection from 46% 

to 32.2% late detected HIV patients, over 5 years, would 

result in estimated direct NHF £1,438,050 (7,549,768 
PLN), £1,326 (6,960 PLN) savings per infected person, 
61 life years gained and 36 HIV infections avoided. 
If a broader societal perspective is used, monetizing 
life years saved, total savings would be £1,923,867 
(10,100,303 PLN). 

UK
In the UK, with 30% relative shift in HIV detection 

from 42% to 29.4% late detected HIV patients, over 5 
years, would result in estimated direct NHS £21,608,562 
savings, £3,471 savings per infected person, 411 life 
years gained and 212 HIV infections avoided. If a 
broader societal perspective is used, monetizing life 
years saved, total savings would be £29,834,679. 

In both, Polish and UK setting, the direct savings 
were insensitive to the transmission rate within the 
5-year analytic horizon, but were sensitive in direct 
proportion to the percentage shift from late to early 
diagnosis, such that savings would be more than tripled 
(333%), if a complete (100%) shift to early diagnosis 
were achieved. 

DISCUSSION

Savings that could be achieved from earlier detec-
tion of HIV infection in different countries were esti-
mated. The estimates critically depend on whether the 
assumed shifts in late to early detection actually occur. 
For the purposes of the analyses, we have assumed a 
30% relative shift, reducing the national proportion of 
late diagnoses from approximately 42% to 29.4% in UK 
and 46% to 32.2% in Poland. This figure was chosen 
because 30% success might be viewed as the minimum 
plausible outcome for expanded testing programme to 
be considered. As the scenarios show, the main driver 
of cost savings is the shift actually achieved from late 
to early diagnosis: a 100% shift whereby all cases were 
diagnosed early would more than triple the savings.

The cost per test in three different Polish settings 
ranged £5,71-6.28 (30-33 PLN). These costs must be 
considered indicative only and it is conceivable that, 
once implemented, they could be reduced by economies 
of scale, scope and learning effects. Evidence is lacking 

Panel A - Poland Panel B – UK

Fig I.  Financial impact of future versus current scenario for Poland and UK
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on the quantitative relationship linking the number of 
tests likely to be performed following a policy decision 
and the resulting shift to early detection. In Poland, 
1,574,320 screening tests were performed nationally in 
2013 with 0.6 HIV positive cases per 1,000, whereas 
excluding blood donors resulted in 2.7 per 1,000 (4). 
In the London and Leicester pilots, 7-11 cases were 
found per 1,000 tests administered, while in Brighton 
the pilots found fewer than 2 new cases per 1,000 tests, 
which seems surprisingly low for such a high-preva-
lence locality.

30% relative HIV detection shift to early-detection 
in Poland (from 54% to 67.8% early detected patients) 
resulted in instant 150 per year or 750 early-detected pa-
tients over the five-year span. If the NHF projected cost 
savings of £1,438,050 (7,549,764 PLN) are deployed 
to capture this 750 early-detected patients, this would 
require a detection of at least 1,630 all new HIV infected 
individuals, based on the premise that late-detected pa-
tients represent 46% of all newly-detected individuals; 
assuming a detection rate of 2 per 1,000, after 815,000 
completed tests, with the required maximum cost per 
test of £1.76 (9.26 PLN), cost savings would be neutral. 
If we assume a detection rate of 3 per 1,000, the cost 
per test could rise to a maximum of £2.64 (13.89 PLN) 

for cost savings to remain neutral. With the value of life 
years saved, cost of the test could rise to a maximum of 
£2.36 (12.39 PLN) and £3.54 (18.59 PLN), respectively. 
The cost per test in three different Polish settings ranged 
£5.71-6.28 (30-33 PLN), thus additional investment 
would be needed for potential improvement in early 
HIV detection rate (28-30). However, in Poland with a 
current fixed annual reimbursement policy per capita 
for ambulatory care and HIV antiretroviral therapy, 
there are considerable patient out of pocket expenses 
which were not captured in this study, as only direct 
cost impact to NHF was considered. 

30% relative HIV detection shift to early-detection 
in the UK (from 58% to 70.6% early detected patients) 
resulted in instant 785 per year or 3923 early-detected 
patients over the five-year span. If the NHS projected 
cost savings of £21,608,562 are deployed to capture 
this 3923 early-detected patients, it would meant that 
it would require a detection of at least 9,350 new HIV 
infected individuals, based on the premise that late 
detected patients represent 42% of all newly-detected 
individuals; assuming a detection rate of 2 per 1,000, 
after 4,672,500 completed tests, with the required 
maximum cost per test of £4.62, cost savings would be 
neutral. If we assume a detection rate of 3 per 1,000, 

Panel A - Poland

Panel B - UK

Fig II. Cumulative expenditure breakdown for Poland and UK
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the cost per test could rise to a maximum of £6.93 for 
cost savings to remain neutral. With the value of life 
years saved, cost of the test could rise to a maximum 
of £6.20 and £9.29, respectively. Increase in number 
of HIV tests performed would probably lower the cost 
of actual HIV test, which would in return further add 
value towards cost neutral HIV testing in low and mid-
dle-prevalence settings. 

The range of costs and benefits that are included in 
the economic calculation depend on the perspectives 
and attitudes of the decision-maker. For economic 
evaluations submitted to NICE and Polish HTA Agen-
cy, a formal cost-utility analysis is required. We did 
not formally utility-adjust survival in this study in the 
interests of avoiding complexity, but £7,000 in Poland 
and £20,000 in UK per life-year saved can be taken 
as a reasonable proxy for both Polish HTA Agency 
cost-utility threshold of £6,000 - £12,000 and NICE’s 
stated cost-utility threshold of £20,000-£30,000 per 
QALY gained (31). If the utility of a year spent in 
asymptomatic HIV+ infection with CD4+ cell count 
between 200 and 500 cells/µL is 0.933 (32), a valuation 
of £20,000 per LY gained corresponds to £20,000/0.933, 
or approximately £21,350 per QALY gained. Econom-

ic evaluations submitted to NICE should consider all 
relevant NHS costs, measured over the full period of 
time that they accrue. The horizon of this study was 
limited to 5 years because any investment to hasten HIV 
detection is likely to have to be self-financing within a 
short timescale, as “new” money may not be available. 
Even though relatively few deaths occur in the 5-year 
timescale, the impact of valuing life-years saved at 
£20,000 per annum becomes substantial by year 5. In 
contrast, avoidance of onward HIV transmission has 
a smaller impact on costs over the 5-year timescale of 
this analysis, but this effect does compound to become 
more significant in a lifetime analysis. 

This study has a number of limitations. The CD4 
level of 350 cells/µL within 3 months of diagnosis as a 
threshold between early and late detected patients was 
utlised in both Poland and UK scenario. Even though, 
new guidelines have raised the threshold, the impact 
would probably be similar, as higher the CD4 level, 
the greater the proportion of late detected patients (e.g. 
<500 cells/µL), but at the same time smaller the gap in 
savings between late and early detected patient. The 
cost inputs were derived from the most comprehensive 
source available in the UK: the National Prospective 

Fig. III. Difference between future (30% shift towards early detection) versus current scenario for Poland and UK
Panel A - Poland

Panel B – UK
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Monitoring System, which has been recording the care 
provided to HIV patients at 15 participating hospitals 
since 1996. The most recent UK data are from 2008, 
which were adjusted for inflation to 2013 costs.  In the 
absence of costing based on late or early detection in 
Poland, ratio based on UK resource use between the two 
groups was further applied on the average 2013 cost 
of treatment components (inpatient, outpatient cost) in 
Poland to derive total cost of late or early detection in 
treatment-naive or treatment-experienced patient (25). 
Further cost adjustment was made due to Polish NHF 
annual reimbursement cap per capita for ambulatory 
care and antiretroviral drugs which are purchased using 
tender process. We used 2013 average PLN / £ (GBP) 
currency exchange rate of 5.25, however currency ex-
change rate is subject to fluctuation that may impact the 
results. As such, GBP currency was calculated based on 
actual PLN cost. In the absence of detection rate by CD4 
cell count in Poland, UK rate was adjusted based on the 
percentage difference of newly-detected AIDS cases 
(Poland 9.3% vs UK 5.3%), which is a very conserva-
tive estimate of 46% vs 42% reported as late-detected 
HIV patients in Poland vs. UK, respectively. The rate of 
onward HIV transmission per HIV positive individual 
of 2.773% is a UK national average (23), which was 
assumed for Poland, as there was a small difference 
between two countries when comparing the ratio of 
newly detected patients to existing HIV patients (2,4). 
The actual figure is likely to vary between countries 
areas according to prevalence. In the absence of data, we 
performed sensitivity analyses around feasible ranges 
for this parameter. There was total of 36 and 211 new 
HIV infections avoided in Poland and UK over the five-
year span, respectively (Figure 3).  If the study horizon 
expanded from 5 to 10 or 15 years, there would be a 
great impact of onward transmissions, however payers 
are very hesitant to observe study results that expand 
beyond 5-year horizon.

CONCLUSIONS

Results of this study indicate that in the case of two 
financially different healthcare systems, shift from late 
to early HIV detection will create budgetary savings 
that could be re-directed towards HIV testing. However, 
re-directed funds on their own will not be enough, as 
the current cost per HIV test is above the estimated 
required cost for a breakeven point. Thus, either a cost 
drop per HIV test due to greater consumption or further 
additional investment will be required to achieve budget 
neutrality. 
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cART – Combination Antiretroviral Therapy



Vladimir Zah, Mondher Toumi772 No 4

mortality rates to those of the general population: a 7-year 
analysis. Seventeenth Conference on Retroviruses and 
Opportunistic Infections, San Francisco, USA 2010. 
Abstract 527

 7. van Sighem A, Gras L, Reiss P, et al. Life expectancy of 
recently diagnosed asymptomatic HIV-infected patients 
approaches that of uninfected individuals. Seventeenth 
Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions. San Francisco, USA 2010. Abstract 526

 8. British HIV Association. BHIVA guidelines for the treat-
ment of HIV-1 positive adults with antiretroviral therapy 
2012. HIV Medicine 2012; 13:1-85.

 9. Horban A, Podlasin R, Cholewinska G. Terms of care 
over persons infected with HIV: Recommendations PTN 
AIDS, Polish AIDS Scientific Society, 2015, ISBN 978-
83-925140-8-4.

10. Brit ish HIV Association 2011, last  accessed 
March 21, 2013; http://www.bhiva.org/News.
aspx?NewsID=870a36f4-9fea-4a31-ada0-1e5fafd927d3

11. Beck EJ, Mandalia S, Lo G, et al. Cost-effectiveness of 
early treatment with first-line NNRTI-based HAART 
regimens in the UK, 1996-2006. PLoS ONE 2011; 6: 
e20200

12. Beck EJ, Mandalia S, Sangha R, et al. The cost-effective-
ness of early access to HIV services and starting cART 
in the UK, 1996-2008. PLoS ONE 2011; 6: e27830

13. Krentz HB, Auld MC, Gill MJ. The high cost of medical 
care for patients who present late (CD4<200 cells/µL) 
with HIV infection. HIV Med 2004; 5: 93-98

14. British HIV Association, British Association of Sexual 
Health and HIV, British Infection Society. UK national 
guidelines for HIV testing 2008. London: BHIVA/
BASHH, BIS; 2008

15. Walensky RP, Freedberg KA, Weinstein MC, et al. Cost-
effectiveness of HIV testing and treatment in the United 
States. Clin Infect Dis 2007; 45: S248-S254

16. Sanders GD, Bayoumi AM, Holodniy M, et al. Cost-
effectiveness of HIV screening in patients older than 55 
years of age. Ann Intern Med 2008; 148: 889-903

17. Woods, Beth, et al. Country-level cost-effectiveness 
thresholds: initial estimates and the need for further 
research. No. 109cherp. 2015.

18. National Institute for Health and Clinical Excellence. 
Discounting of health benefits in special circumstances. 
2011

19. HM Treasury. The Green Book. Appraisal and evaluation 
in central government. London: The Stationery Office, 
2011

20. NHF Poland, Rights of the child – patient financing benefits 
for children – patients, November 2014, http://akademia.
nfz.gov.pl/wp-content/uploads/2014/11/Prezentacja_
Prezes-NFZ_Finansowanie-%C5%9Bwiadcze%C5%84-
dla-dzieci.pdf, last accessed August 28, 2015.

21. Smith RD, Delpech VC, Brown AE, et al. HIV transmis-
sion and high rates of late diagnoses among adults aged 
50 years and over. AIDS 2010; 24: 2109-2115

22. Health Protection Agency. United Kingdom New HIV 
diagnoses to end of June 2011. London: Health Protection 
Services, Colindale. August 2011.

23. National Institute for Health and Clinical Excellence, 
2011. Increasing the uptake of HIV testing among men 
who have sex with men. NICE public health guidance 
34. 2011

24. NHF Poland, Comprehensive outpatient specialist care 
over patient infected with HIV, treated drugs retroviral 
(arv) - (kaos-hiv), rules for implementation, Annex 3 
part d to Ordinance No. 82/2013 / DSOZ, President of 
the National Health Fund of 17 December 2013.

25. Minister of Health. HEALTH PROGRAM, Antiretro-
viral treatment of people living with HIV in Poland for 
the years 2012 - 2016, www.nfz-wroclaw.pl/download.
ashx?id=/46184/, last accessed August 28, 2015.

26. Sullivan et al. Budget Impact Analysis—Principles of 
Good Practice: Report of the ISPOR 2012 Budget Impact 
Analysis Good Practice II Task Force, 2013 DOI: http://
dx.doi.org/10.1016/j.jval.2013.08.2291

27. National Institute of Public Health-National Institute of 
Hygiene, Information about HIV infection and AIDS 
diseases in Poland, 2014, http://wwwold.pzh.gov.pl/old-
page/epimeld/hiv_aids/index.htm, last accessed August 
29, 2015.

28. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko – 
Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Cennik 
procedur medycznych, 8.5. Pracownia Immunochemii, 
2015, http://poliklinika.net/wp-content/uploads/2015/08/
cennik_na_2015_ujednolicony-z-_aneksem_27.08.2015.
pdf 

29. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
Hospital of Infectious Diseases in Warsaw, Cennik cen-
tralnego laboratorium analitycznego, 2015, http://www.
zakazny.pl/attachments/article/61/cennikcla.pdf

30. Wojewódzki zespół specjalistycznej opieki zdrowotnej, 
cennik badań laboratoryjnych, 2015, http://www.do-
brzynska.wroc.pl/dt-prod_img/edytor/marketing/CEN-
NIK%20BADA%C5%83%20LABORATORYJNYCH.
pdf

Received: 23.11.2015
Accepted for publication: 3.12.2015

Address for correspondence: 
Vladimir Zah
3373 Cawthra Rd., Mississauga, ON L5A2X8, Canada
Tel +1 416 953 4427
Fax +1 905 364 5313
E-mail: vzah@outcomesresearch.ca 



PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 773 - 777 Public health

©  National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene

Olga Partyka1, Mirosław J. Wysocki2

EPIDEMIOLOGY OF EYE DISEASES AND INFRASTRUCTURE OF 
OPHTHALMOLOGY IN POLAND

1 Department of Organization, Health Economics and Hospital Management
2 Department of Health Promotion and Postgraduate Education

National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene in Warsaw

ABSTRACT

ADMISSION. Untreated eye diseases are the leading cause of blindness in the world. Most people suffering 
from visual impairment is in the age group above 50 years of age. As many as 82 % of people in this group is 
suffering from eye diseases.
OBJECTIVE. The aim of this work was to present the epidemiology of eye diseases and state of infrastructure 
of ophthalmology in Poland.
MATERIAL AND METHODS. Based on data by WHO prepared review of world and Polish literature on issues 
in the field of ophthalmology and epidemiology of eye diseases. On the analysis developed epidemiological 
situation of the most common eye diseases - cataract, glaucoma and AMD - leading to loss of vision in Poland. 
Using databases CSIOZ, the Central Statistical Office and WHO listed infrastructure resources of ophthalmology 
in Poland.
RESULTS. The main eye diseases leading to blindness indicated cataract, glaucoma and macular degeneration. 
In 80% of cases, vision loss can be avoided by early detection and treatment.
CONCLUSIONS. Prevention and early detection is an essential tool for reducing the incidence of blindness, 
especially in elderly

Key words: ophthalmology, ocular diseases, epidemiology

ADMISSION

Sight is the primary sense organ of human. In con-
nection with the aging of population and the parallel 
development of the information society eye disease is 
becoming a more significant problem. Blindness caused 
by diseases resulting in lower quality of life in social 
and economic levels, contributes to the marginalization 
of suffering people. This is felt particularly by elderly, 
which have difficult to find themselves in society bas-
ing communication mainly on the image. According to 
the World Health Organization estimates 258 million 
people worldwide suffer from eye diseases - 14% of 
the counts are people blind, and 86% people suffering 
from visual impairment (1). The most common causes 
of blindness are untreated cataracts and glaucoma and 
macular degeneration or age-related macular degenera-
tion (AMD). Cataract is also, in addition to refractive 

errors, one of the main causes of eye disorders. The 
WHO says that in 80% of cases of visual impairment 
can be avoided or treated.

The problem concerns mainly the poor regions of 
the world (Africa and Asia in parts of southern and 
eastern). The highest rate of prevalence of eye disorders 
observed in China and India where it exceeds 4.5% 
per 100 people (1). The occurrence of eye diseases is 
related to regional prosperity. In developed countries, 
where spending on health care are higher, share of eye 
disorders that can be avoided it is much lower than in 
Asia and Africa. Another factor that increases the im-
portance of eye diseases is aging. Most people suffering 
from visual impairment is in the age group above 50 
years of age. As many as 82% of people in this group 
are suffering from eye diseases. WHO emphasizes that 
the increase in expenditure and implement long-term 
prevention programs and providing adequate medical 
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care for patients is an essential tool in the fight for a 
reduction a proportion of people suffering from vision 
problems.

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF EYE 
DISEASES IN POLAND

According to CSO data, every other adult wears 
glasses or contact lenses, and every fourth adult has 
a problem reading a newspaper. Refractive eye dis-
orders are the most common eye condition (approx. 
80% of cases). We distinguish here dominant in most 
cases myopia, hyperopia and presbyopia - which is a 
physiological process of aging of body and consisting 
in reduced capacity of eye accommodation (2). Among 
children under 15 years of age in 514 boys in 1000 have 
impaired vision. This ratio is higher in girls and is 694. 
Among people over 60 years of age dominate trouble 
seeing up close (presbyopia), in patients at the ripe 
old age (80+) is approx. 70% (3). Trouble seeing from 
distance - hyperopia - applies to every sixth adult. Dam-
age and eye diseases are the fourth group of diseases 
in people with disabilities (over 27%). According to 
the CSO in 2009. Poland had over 60 thousand. blind 
or visually impaired people in the age group above 15 
years. As already indicated at the beginning of the most 
common eye disease in Poland are primarily cataract, 
glaucoma and macular degeneration or age-related 
macular degeneration (AMD). note also the change in 
the organ of vision, which occur in diabetes, mainly 
diabetic retinopathy. The occurrence and severity of 
these eye diseases is closely related with age.

Cataracts (H25) indicated as the main cause of 
blindness in the world, is in Poland disease that affects 
2.4% of the total population, in particular people above 
60 years of age. According to data collected by the Cen-
tral Statistical Office in 2004 on cataracts suffered in 
Poland approx. 773 thousand. people, and in 2014 saw 
an increase in the number of patients to 800 thousand. 
Clouding of the lens often occurs in women - 70 % of 
cases. Cataracts are treated only surgically by inserting 
a new lens (4).

On the second leading cause of blindness in the 
world - glaucoma (H40) suffers at present approx. 400 
thousand. people in Poland. Progressive and irrevers-
ible damage to the optic nerve and retinal cells occurs 
as primary and secondary disease with an eye disease 
states. It is estimated that at approx. 20 % suffering 
from glaucoma has been to irreversible loss of vision 
(5). Predicting an increase in the incidence of glaucoma 
among people over 60 years of age more than 120 % 
by 2050 (6).

According to estimates in Poland from macular 
degeneration (AMD) (H35.3) suffer 1.5 million people, Ta
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130 thousand. represent patients with more danger-
ous, neovascular AMD leads to vision loss. Macular 
degeneration is the most common cause of visual loss 
in elderly. The risk increases 4-10 times with age (4). 
One group particularly vulnerable to the development 
of AMD are smokers, with uncontrolled hypertension 
and elevated cholesterol levels and obesity. Projections 
show that by 2020 the number of sufferers of AMD 
could reach 2 million (6).

The last of the most common eye diseases in Poland 
are retinal complications of diabetes. Diabetes is a big 
problem of civilization, on at least 2 million people in 
Poland. The major complications of diabetes mellitus 
in the field of the eye is diabetic resulting from chronic 
hyperglycemia. Diabetic retinopathy occurs in 28-37% 
of patients with the newly diagnosed type 2 diabetic pa-
tients are faced more than 20 years with Type 1 diabetes 
states it in 90% of patients and 60% of type 2 diabetes 
mellitus, diabetic retinopathy is the leading cause of 
blindness in people above 65 years of age. Without 
taking appropriate treatment of retinal complications 
in 12 % of cases result in irreversible loss of vision (7).

Because of eye diseases in 2013 were hospitalized in 
Poland more than 240 thousand. patients. (Tab. I) Most 
hospitalizations were in the age group above 65 years 
of age, which accounted for over 50 % of the total. The 
large increase in the number of hospitalizations occur 
in individuals over 45 years compared with younger 
groups (8). Changes in the number of hospitalizations 
over the past five years are shown in Fig.1. (Fig.1)

Table II provides a breakdown of hospitalization 
in age groups by gender. To 55 years of age can be 
observed even level of hospitalizations associated with 
diseases of the eye in men and women. Over 65 years 
women constitute the majority of patients undergoing 
hospitalization due to diseases of the eye (8). (Tab. II)

OPHTHALMOLOGY - STATE OF 
INFRASTRUCTURE

According to the registry of the Supreme Chamber 
of Physicians in Poland it had a total of 4 913 specialists 
in ophthalmology, of which 4 467 were working in the 
profession, giving a rate of 1.16 to 10 thousand. popula-
tion (9). The number of ophthalmologists ranks Poland 
in international comparisons of European leaders next to 
France (10). According to information collected by the 
Centre for Health Information Systems from 2013 years 
most ophthalmologists working in Mazowieckie - 396 
and the Silesia - 355. (Tab.III) The smallest number of 
them falls on the Opole and Podlasie region (respec-
tively 57 and 68) (11).

In 2013., on more than 170 ophthalmological hos-
pital wards were available 3298 beds (12). Most oph-
thalmological beds in the country were in Mazowieckie 
- 438 and the Silesia - 677. The lowest number of them 
was available in Lubuskie - 59 and Opole - 81. Average 
capacity utilization stood at 163.7 days. At ophthalmic 
wards in stationary mode were treated with approx. 250 
thousand. patients, which gave 75 patients in one bed. 
The average length of stay of the patient on the ward 
was 2.2 days (11).

Within the outpatient specialist care in 2012. ben-
efits in the field of ophthalmology provided approx. 
1,850 clinics. In the same year the number of patients 
admitted in ophthalmic clinics increased to 6009947 
people (13).

FINANCING OF HEALTH CARE SERVICES 
IN OPHTHALMOLOGY

Health care services in the field of ophthalmology 
are financed in kind of outpatient specialist care (AOS) 
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and hospital treatment (LSZ) under contracts signed by 
the providers with National Health Fund. These types 
represent 38% and 62 % of the NHF contracts. The 
agreements within the framework of inpatient services 
are contracted in three groups: services for the cataract 
surgery (group B12 - B15), on the corneal transplant 
(groups B04 - B06) and other services ophthalmology 
(14).

The highest share of the costs were three groups of 
services: treatment cataract surgery (group B12 - B15) 
- 525 million zł (66 % of total expenditure), treatment 
with the implementation of vitrectomy (group B16 - 
B17) - 88 million zł (11 % of total expenditure), and 
conservative treatment (group B98) - zł 70 million (9 
% of total expenditure) (4).

The amount of contracts concluded by the National 
Health Fund in 2013 totaled 1,386,964,295.42 zł and 
in relation to 2012 years there has been an increase 
of 36,957,798 zł. In ambulatory care specialist rate 
of funding of health services closed on horizontal 
508,483,004.86 zł. At the hospital treatment in 2013. 
Issued 878,481,200.56 zł. In following year, 2014, there 
has been a decline in the total financing of health care 
services in the field of ophthalmology by 2.33 % (15).

The largest number of providers who in 2014. en-
tered into an agreement with the provincial branches of 
the National Health Fund was in the Silesia province 
- 287 and Mazowieckie - 190. Overall, the AOS con-
cluded contracts with 1,730 providers. Rate financing of 
ophthalmic AOS per capita amounted to 13.29 zł in the 
country. Three regional branches NHF allocate higher 
amounts: Lower Silesia - 16.24 zł, Lodz - 15,02 zł and 
Silesia - 14,98 zł (15, 16).

NHF has signed a contract within the public hospi-
tal with 260 service providers. The largest number of 
providers was located in the Silesia province - 34 and 

equally in Mazowsze and Wielkopolska - 27. The fund-
ing rate for LSZ per capita was set at 21.91 zł. However, 
Provincial Offices of NHF- Silesia and Lower Silesia 
allocated for treatment per patient expenditures higher 
than the national average (respectively 27,43 and 26,40 
zł zł) (15,16).

PREVENTIVE HEALTH PROGRAMS

The occurrence of eye diseases depends mainly on 
two factors: the economic - wealth of the population and 
demographic - the aging of the population.

 In most cases, as emphasized by WHO, can be pre-
vented or effectively treat vision problems before they 
lead to permanent disability. This requires, however, 
provide funding for conducting long-term prevention 
programs and to develop appropriate tools delimiting 
running programs. One such program is implemented 
in 1999. Vision 2020 developed in cooperation with the 
International Agency for the Prevention of Blindness 
(IAPB) (17). This document is for the chosen target 
reduction of 100 million new cases of blindness in the 
world by 2020. This will be achieved by the creation 
of central mechanisms to improve the quality of eye 
care. Related to the above program is built in 2013. 
Universal eye health: a global action plan for 2014-
2019, aiming to reduce the number of eye disorders by 
25 % until 2019 (18). WHO calls on the countries to set 
up prevention programs on a national scale. National 
health eyesight programs should define ways of reduc-
ing the incidence of eye diseases and the mechanisms 
to improve access to medical care and rehabilitation.

In Poland there are no documents on a national 
scale that directly concern the prevention of eye dis-
eases. In the drawing to the end of the National Health 
Programme for 2007-2015 can be interpreted in this 
context, the operational objective 9: “ Creating condi-
tions for healthy and active life of older people “ and 
the government’s publication of Assumptions of the 
senior long-term policy for the years 2014-2025 (19.20). 
These claims relate to a group of people above 50 years 
of age, as the most vulnerable to diseases of the eye. 
However, there is no a separate, focused on this issue 
document. When it comes to programs involving other 
age groups in most cases, these are actions at the local 
government level, on a local scale aimed at school-age 
children, for example, Preventive program for early 
detection of vision and strabismus for students in grades 
II primary schools in the Capital City Warsaw in 2014. 
For adults of working age, prevention of eye diseases 
is carried out only in individual workplaces and within 
the framework of occupational medicine.

Table III. The number of ophthalmologists working in health 
care facilities in Poland by province in 2013

Region number Indicato per 
10 000 people

Dolnośląskie 202 0.69
Kujawsko-pomorskie 132 0.63

Lubelskie 117 0.54
Lubuskie 75 0.73
Łódzkie 187 0.74

Małopolskie 178 0.53
Mazowieckie 396 0.74

Opolskie 57 0.57
Podkarpackie 115 0.54

Podlaskie 68 0.57
Pomorskie 121 0.53

Śląskie 355 0.77
Świętokrzyskie 71 0.56

Warmińsko-mazurskie 87 0.60
Wielkopolskie 90 0.26

Zachodniopomorskie 131 0.76
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SUMMARY

Eye disorders that are less or more serious degree 
affect over 50 % of the population approx. 80% of the 
cases can be prevented or effectively treated. The key 
in this subject is to create appropriate long-term health 
programs that comprehensively cover prevention, diag-
nosis, health care and rehabilitation. Due to the aging 
population issue of eye diseases will continue to grow. 
Raising public awareness through health education is an 
essential tool in the fight to maintain the best condition 
of the eye throughout his life.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Colorectal cancer is the second most common cancer in the world. Each year in Poland, 16 000 
people are diagnosed with colorectal cancer and 9 000 patients die of it. Factors that may increase a chance 
of developing colorectal cancer include: male sex, advanced age, smoking, and positive family history of this 
condition. Recently, scientists have discovered that obesity also belongs to the group of risk factors. The present 
research aims at establishing whether there exists any relationship between BMI and colorectal cancer in Poland.
METHODS. This research is based on the analysis of the results of a clinical study conducted in the period from 
May 2011 to December 2014 in another group of 319 patients undergoing colonoscopy in the district hospital in 
Wejherowo. Colonoscopy results were compared between 136 patients with colorectal cancer and/or dysplastic 
polyps and 167 healthy patients. 
RESULTS. The study revealed that the number of males, elderly people, and smokers was much bigger among 
patients with colon abnormalities than among healthy people. The multiple factor analysis demonstrates that the 
body mass index (BMI) was significantly higher among men and women diagnosed with colorectal cancer as 
compared to healthy patients. Both overweight (BMI reaching from 25.0 to 29.9 kg/m2) and obesity (BMI≥30 
kg/m2) were independent risk factors associated with colorectal cancer. 
CONCLUSIONS. An increased BMI should also be considered as an independent risk factor for colorectal cancer 
in the Polish population. This may indicate a need for conducting and increasing the frequency of colonoscopic 
examinations among patients with high BMI in Poland.

Key words: colorectal cancer, colon polyps, BMI

INTRODUCTION

According to the Polish National Cancer Registry, 
around 16 200 new cases of colorectal cancer are diag-
nosed each year in Poland (including cancer both in the 
colon and rectum). In 2005, colorectal cancer affected 
almost 9 000 men and over 7 200 women. The death 
rates from this type of cancer are as follows: 5 900 men 
and 4 800 women. All this indicates that colorectal can-
cer is the second cause of cancer-related death among 
men and the third cause of cancer-related death among 
women (1, 2). In 2007, colorectal incidence rates for 
women and men were 16.6 and 29.4 per 100 000 respec-
tively and mortality rates amounted to 9.7 (women) and 
18.5 (men) per 100 000 (1). Furthermore, since 1995, 

these rates have significantly increased among men 
and reached a plateau among women (1). In Poland, 
colorectal cancer mortality rate for men is higher than 
the average mortality rate in the member states of the 
European Union (EU). It was 50% higher than the aver-
age level of colorectal cancer mortality for EU member 
states (according to statistical data from 2009). The 
number of deaths of women diagnosed with colorectal 
cancer is slightly bigger than the average mortality level 
in Europe. Moreover, Poland belongs to one of the few 
EU member states in which colorectal cancer mortality 
rate keeps increasing (2).

Most scientific studies show that highly processed 
foods, unhealthy lifestyle, and increased obesity rates 
are the major causes of colorectal cancer. Furthermore, 
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alcohol consumption, smoking, poor consumption of 
unsaturated fatty acids, high red meat consumption, low 
level of physical activity, and obesity are considered 
by many authors of scientific papers as risk factors for 
colorectal cancer (3, 4). Scientists have also developed 
prediction models for colorectal cancer incidence based 
on population studies, that is simple questionnaires 
asking about the level of BMI being one of possible 
risk factors for CRC (5). It has been also observed that 
the patients recovered from colorectal cancer are more 
likely to develop other types of obesity-related cancers 
than patients with a healthy weight who are diagnosed 
with CRC (6). The risk of developing other types of 
cancer is, however, similar to the risk of developing 
CRC among obese patients, which indicates that over-
weight or obesity rates keep increasing and that the 
level of susceptibility for metachronous cancers after 
colorectal cancer treatment is not higher when compared 
to general population.

Dysplastic adenomas of the colon are commonly 
classified as precancerous changes. Large and advanced 
adenomas often develop into cancers in the period from 
5 to 10 years during the adenoma-adenocarcinoma 
sequence (7, 8). Even previous studies indicate a posi-
tive association between BMI and the risk of colorectal 
adenomas and colorectal cancer (9-11). The results 
of the studies were not always unambiguous. The 
relationship between obesity and colorectal cancer 
depended on sex and location of polyp in patients from 
other countries (12-14). Nevertheless, most available 
data was taken from Asia where the epidemiology of 
obesity and colorectal cancer is different from medical 
characteristics in European countries. In Poland, the 
data about obesity and colorectal cancer relationship 
is relatively small. Therefore, we decided to carry out 
the present research based on Polish clinical studies in 
order to estimate whether such an association really 
exists. In the study, we also focused on other risk fac-
tors for colorectal cancer including age, sex, alcohol 
consumption, and smoking. 

MATERIAL AND METHODS

The present research is based on a retrospective 
analysis of medical documents and charts of 319 pa-
tients who underwent colonoscopy in the Specialist 
Hospital in Wejherowo in the period from May 2011 to 
December 2014. In further stages of the said analysis, 
16 patients were excluded because of incomplete data 
in their medical documentation and due to the lack of 
possibility to supplement the given data. The results 
of 116 patients diagnosed with CRC, the results of 20 
patients with large dysplastic colorectal adenomas (ex-
ceeding 1 cm) were compared to colonoscopy results of 

healthy patients (n=167). The questionnaire (collecting 
the data about smoking history, family history of cancer 
and female hormonal history) that the patients were 
supposed to fill out on the day of colonoscopy served 
as the major source of medical information. 

Analysed data. The analysed data included age, sex, 
smoking history, alcohol consumption, family history, 
height, weight, body mass, BMI, and final diagnosis. A 
current smoker can be defined as a person who smokes 
at least one cigarette per day for a period of 12 months 
prior to the examination. A former smoker is a person 
who has not been smoking for at least 12 months prior 
to the examination. Non-smokers are a group of people 
who have never smoked a single cigarette. Alcohol 
consumption is defined as drinking at least three times 
a week. The following data was collected on the basis of 
information provided by patients. A family history may 
be defined as positive if any first and/or second-degree 
relative have/has even been afflicted with colorectal 
cancer. A surgical nurse measured the patients’ weight 
and height. BMI is described as a person’s body mass 
(weight in kilograms) divided by the square of height 
(expressed in meters) (weight [kg]/height [m2]). BMI is 
used to classify three different categories in accordance 
with BMI classification proposed by WHO: normal 
range  from 18.5 to 24.99 kg/m2, overweight from 25 
to 29.99 kg/m2, and obesity ≥30,0 kg/m2 (14). 

Statistical methods.The present research relies on 
basic methods of descriptive statistics for BMI results 
of patients from both groups. The average results of a 
student’s t-test used for arithmetic data were compared 
with the results of a Mann-Whitney test for medians. 
A ROC (Receiver Operating Characteristics) curve 
estimated the precision of BMI considered as a risk 
factor for colorectal cancer and determined a cut-off 
point. The area under the ROC curve for BMI was 
measured (based on numerical integration and Wilcoxon 
signed-rank test). Logistic regression was used to as-
sess the relation between BMI and a risk of develop-
ing colorectal cancer on the basis of age, sex, family 
history, alcohol consumption, and smoking history. 
Patients suffering from underweight and second-degree 
obesity were excluded from this analysis because their 
number was too small, that is limited to four and ten 
respectively. A multiple logistic regression included 
variables for which p<0,2 in the single factor analysis.  
A p value below 0,05 was considered as statistically 
significant. 

All statistical calculations were performed in Mi-
crosoft Excel 2003 and STATA 11.0. The head of F. 
Ceynowa Specialist Hospital in Wejherowo and the 
members of the Bioethics Committee of the Regional 
Medical Chamber in Gdańsk consented to carry out the 
said study provided that the prepared database of the 
study group was fully anonymous.
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RESULTS

Table 1 presents the characteristics of patients who 
underwent colonoscopy. In the group of patients diag-
nosed with colon abnormalities, the average age of male 
patients, people with positive family history of colorec-
tal cancer and positive smoking history was statistically 
higher than in the group of healthy people (Tab. I). BMI 
level was also 4.18 kg/m2 higher in the group of patients 
afflicted with colon abnormalities when compared to 

healthy people (Fig. 1). BMI ranges for each study 
group are pictured in Table 2. The variables shown 
above were taken into consideration in the subsequent 
multiple factor analysis of logistic regression. 

Table II.  Summary of BMI in the population of cancer pa-
tients and healthy 

study group control group

 number of 
patients

percentage 
of patients

number of 
patients

percentage 
of patients

underweight 0 0% 4 2.4%
norm 35 25.74% 112 67.07%
overweight 58 42.65% 48 28.74%
obesity I 
degree 33 24.26% 3 1.8%

obesity II 
degree 10 7.35% 0 0%

summary 136 100% 167 100%

The analysis of sex subgroups reveals significant 
differences in BMI levels between a control group and 
a group of patients with colorectal cancer both in men 
and women (Tab. III). The distribution of BMI was 
similar in both groups. 

The outcomes of the single factor logistic regres-
sion demonstrate that a chance of developing adenomas 
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Fig. 1.  Summary of BMI in the population of patients and healthy controls

Table I. Characteristics of the study population

variables control group
polyps and 
colorectal 

cancer
P value

size 167 136
age (years) 59.8 ± 7.7 64.8 ± 8.77 <0.001

gender (male) 74
(44.3%)

77
(66.3%) <0.001

positive cancer 
family history

6
(3.6%)

18
(15.5%) <0.001

alcohol 
consumption

18
(10.7%)

13
(11.2%) >0.05

smoking 31
(18.5%)

62
(53.4%) <0.001

BMI (kg/m2) 23.8 ± 2.95 27,98 ± 4,43 <0.001
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and colorectal cancer increases by 8% with each year of 
age and is 59% higher among men. Moreover, patients 
with positive family history of this type of condition are 
more likely to suffer from colorectal cancer than patients 
with negative family history. Similarly, smokers are 5 
times more likely to develop colorectal cancer than non-
smokers. The single factor logistic regression also reveals 
that a chance of suffering from adenomas and CRC is 3.9 
times higher among patients with overweight and 35.2 
times higher among patients with first-degree obesity 
when compared to patients having a normal weight. The 
outcomes of the analysis are presented in Tables IV and V.

Table IV. Odds ratios for adenomas and CRC, depending 
on demographic factors, smoking, consumption 
of alcohol, family history and place of residence 
in univariate analysis

polyps and colorectal cancer odds 
ratio P>|z| 95% CI

gender 0.41 0.000 0.25-0.65
age 1.08 0.000 1.04-1.11
place of residence. 0.93 0.764 0.58-1.50
positive cancer family history 4.63 0.001 1.80-11.88
alcohol consumption 0.97 0.924 0.47-1.98
smoking 4.94 0.000 2.95-8.26
overweight 3.87 0.000 2.26-6.63
obesity I degree 35.20 0.000 10.17-121.80

Table V. Odds ratios for adenomas and CRC, depending on 
demographic factors, smoking, family history and 
BMI in the multivariate analysis

polyps and colorectal 
cancer odds ratio P>|z| 95% CI

gender 0.21 0.000 0.11-0.42
age 1.06 0.003 1.02-1.10
positive cancer family 
history 4.18 0.013 1.34- 13.05

smoking 6.66 0.000 3.39-13.08
overweight 4.09 0.000 2.12-7.87
obesity I degree 48.21 0.000 11.99-193.92

The multiple factor regression includes all signifi-
cant variables of the single factor analysis and indicates 
that the risk of adenomas and CRC increases with age 
by 6%. This risk is also 4.2 times higher among patients 
with positive family history of this condition when 
compared to the patients with negative family history 
and 6,6 times higher among smokers when compared 
to non-smokers. Overweight people are 4 times more 
likely to be afflicted with adenoma or CRC than patients 
at a healthy weight and a chance of developing adenoma 
or CRC in patients with first-degree obesity is 48 times 
higher when compared to people with a normal weight. 

The ROC curve was drawn to assess the prognostic 
capacity of BMI in terms of adenomas and CRC. The 
area under the ROC curve amounts to 0,7578 (CI: 
0,70719- 0,80844), which means that the prognostic 
capacity is relatively high. The sensitivity and speci-
ficity for obese and overweight patients is 74.26% and 
69.46% respectively (Fig. 2). 

DISCUSSION

The present research reveals that the Polish popula-
tion with an increased BMI is 4 times more likely to 
develop colorectal cancer. BMI increases the risk of 
colorectal cancer independently from other risk factors 
(including age, sex, alcohol consumption, smoking). 
The results suggest that BMI is a significant risk fac-
tor for colorectal adenoma in both men and women. 
Thanks to weight and height measurements performed 
by a nurse women could not overestimate their height 
or underestimate their body mass. Furthermore, CRC 
is more frequent among smokers and patients with 
positive family history of this condition. Excessive 
alcohol consumption is not, however, considered as a 
risk factor for CRC.

The obtained results confirm that an increasing BMI 
is a risk factor for colorectal cancer and may lead to the 

Table III. Clinical characteristics of patients by gender 

variable

total men women

control group
polyps and 
colorectal 

cancer
P*-value control 

group

polyps and 
colorectal 

cancer
P*-value control 

group

polyps and 
colorectal 

cancer
P*-value

population 167 136 77 62 90 74
age (years) 59.8±7.69 64.±8.76 <0.001 60.3±7.9 65.3±7.6 <0.001 50.9±11.6 60.1±10.6 <0.001
place of 
residence 
(town)

58 (34.7%) 45 (33.1%) 0.76 25
(32,4%)

20
(32,2%) 0,74 33 (33.3%) 25 (33.7%) 0.95

alcohol 
consumption 18 (10.7%) 15 (11.0%) 0.92 8

 (10.4%)
5

 (8.1%) 0.14 10 
(11.1%) 10 (13.5%) 0.08

positive cancer 
family history

6 
(3.6%) 20 (14.7%) <0.001 0 

(0%) 14 (22.5%) <0.001 6 
(6.67%)

6 
(8.11%) 0.11

smoking 31 (18.5%) 72 (52.9%) <0.001 18 (23.4%) 37 (59.6%) <0.001 13 (14.4%) 35 (47.3%) <0.01
BMI (kg/m2) 23.8±2.95 27.98±4.4 <0.001 24.0±2.8 27.2±2.4 <0.001 23.6±2.2 27.2±3.8 <0.001

BMI, body mass index.
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formation of adenomas in a precancerous state. A meta-
analysis, which was published in the past and performed 
on 29 000 patients, reveals that people who suffer from 
obesity are 1,33 times more prone to developing CRC 
than patients with a normal weight (8). Moreover, the 
data collected in the said meta-analysis suggests that 
an increased BMI may provoke both colon and rectal 
cancers. Another systematic review of 141 articles 
shows that an increase in BMI by 5kg/m2 intensifies 
the frequency of developing colon cancer and rectal 
cancer in men by 24% and increases the frequency 
of developing colorectal cancer in women by 9% (3). 
Other authors of scientific studies claim that an increas-
ing level of BMI is a risk factor for colorectal adenoma 
(10). The outcomes of their studies bear witness to the 
relationship between BMI and a growing risk of devel-
oping colorectal adenoma (BMI 25-30 vs. BMI <25 and 
BMI≥30 vs. BMI <25; OR = 1.32). On the other hand, 
according to Anderson and his associates, the chance of 
colorectal cancer is higher only among women with an 
increased BMI level, which means that such a relation 
does not exist among men. Our study indicates a sig-
nificant role of obesity in developing colorectal cancer 
both in men and women (which may, however, result 
from a small number of clinical studies). Some studies 
also suggest that risk factors associated with lifestyle, 
such as smoking, alcohol consumption, age, and small 
consumption of fatty acids, may contribute to CRC (4, 
8, 9). The present research includes all the risk factors 
mentioned above except for the supply of fatty acids. 

There are several hypotheses relating to the devel-
opment of colorectal cancer induced by obesity (16). 
Patients with insulin resistance suffer from constant 
hyperinsulinemia and an increased activity of insulin-
like growth factor. Both insulin and insulin-like growth 

factor are considered as risk factors for colorectal cancer 
(17). Scientists also discovered that there is a correla-
tion between leptin concentration in fat tissue and colon 
cancer (18). Furthermore, obese people and people with 
a healthy weight have a different amount of bacterial 
flora in the large intestine. Some studies also demon-
strate that such a difference may be associated with 
chronic colitis, which increases the risk of developing 
colorectal cancer (19).

Previous similar studies reveal the existence of cor-
relation between excessive alcohol consumption and an 
increased risk of CRC. A meta-analysis of 61 studies 
confirms that people who drink in moderation (that is 
2-3 drinks per day) are more likely to develop CRC than 
people who do not drink at all. Moreover, the difference 
in the risk of developing CRC was much more visible 
in the study comparing heavy drinkers (consuming ≥4 
drinks per day) with moderate drinkers and non-drinkers 
(20). The said meta-analysis provided strong evidence 
for the existence of correlation between consuming 
more than 1 drink per day and developing colorectal 
cancer. Our study did not, however, confirm the rela-
tionship between alcohol drinking and the formation of 
adenomas and CRC in the single factor analysis, which 
may result from our data collection method (patient’s 
individual declaration is not always reliable).

Smoking is considered as a risk factor for the forma-
tion of colorectal polyps. This risk is particularly high in 
the case of advanced adenomas. A meta-analysis of 42 
studies proves that the chance of developing adenomas 
is greater both in current and former smokers than in pa-
tients who have never smoked (21). Moreover, smoking 
increases the incidence and mortality rates associated 
with CRC. A meta-analysis of 106 studies demonstrates 
that smokers are more likely to suffer from CRC than 
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non-smokers (22). According to some studies, smoking 
may cause invasive rectal cancer and does not increase 
the chance of developing cancer of other parts of the 
large intestine (23). The results of our research reveal, 
similarly to other scientific publications, that persistent 
smoking is a risk factor for colorectal cancer irrespective 
of its location (24, 25).

During our research, we had to face a few sig-
nificant limitations. Firstly, some parts of our database 
were collected from a patient questionnaire. Therefore, 
we cannot be sure about the accuracy of information 
concerning the smoking or alcohol drinking history of 
the patients. Secondly, our research does not include 
other significant risk factors such as other diseases, 
patient’s eating habits, physical activity, and the use of 
non-steroid anti-inflammatory drugs.

CONCLUSIONS

Despite the limitations specified above, the out-
comes of the present research are significant. In the 
clinical study, we confirmed the existence of risk 
factors for CRC such as male sex, smoking, and age. 
Furthermore, our research reveals a positive association 
between BMI and colorectal adenomas and colorectal 
cancer in the Polish population. We believe that the 
results of our studies may prove useful for future mas-
sive screenings. Finally, the specification of risk factors 
and the construction of prediction models for colorectal 
cancer may result in a better selection of screening 
population. Due to the increased frequency of CRC in 
men with high BMI, which has been also confirmed in 
the present research, it is recommended to intensify the 
screening programme, that is increase the frequency of 
colonoscopic examinations. In order to do so, scientists 
should create calculators assessing the risk of develop-
ing colorectal cancer on the basis of the characteristics, 
habits, and lifestyles of the Polish population.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Caries is a serious health problem affecting the Polish population, mostly due to a low level 
of health awareness, which is reflected in irregular check-ups and a tendency for patients to visit the dentist only 
when they are already experiencing pain. 
OBJECTIVE OF THE STUDY. to compare patients’ reasons for visiting dental offices and the treatment they 
received during the years 2005-2006 and 2013-2014.
MATERIAL AND METHODS. Data was obtained from 495 medical files stored in 4 randomly selected dental 
offices in Cracow. Information was gathered on age, sex, place of residence, reasons for visiting the dentist, 
referrals, frequency of dental visits and procedures performed. 
RESULTS. The study showed that women visited dental offices more frequently (56%) than men. The participants 
were aged between 1 and 91. The majority of the patients lived in large towns or cities (81.6%). Approximately 
50% of the patients visited a dental office once a month. The study showed a significant increase in one-time 
visits (from 18.5% to 30.6%). The most frequent motivation for visiting a dental office was to receive conserva-
tive treatment, while the least common reasons were prophylaxis and tooth injuries.
CONCLUSIONS. Throughout the period under review, changes occurred in the profile of the patients who visited 
dental offices during these periods. One alarming trend was the significant increase in the number of patients 
who visited dental offices only once (12%). The main reason why patients visited dental offices did not change 
- more than 60% came to have caries treated but often after a single visit they did not continue the treatment 
despite needing to do so. 

Key words: epidemiological examination, oral health status, dental treatment needs

INTRODUCTION

Polish epidemiological studies of oral health were 
conducted under the auspices of the World Health Or-
ganisation (WHO) in 1987 and 1995 while National 
Oral Health Monitoring Studies were launched in 1995.  
Patients in the youngest index age group in the popula-
tion are examined at 2 year intervals, while adolescents 
and young people ending high school are tested every 
3 and 5 years, respectively. Adults are examined at 
5-8 year intervals (1). These studies show that dental 
caries and periodontal diseases remain a major health 
problem affecting Polish society. The oral health of 
Poles is significantly worse than that of the citizens of 
other European countries. More than 50% of 3-year old 
children and practically all adults have dental caries (1). 
Despite the high standard of dental services provided 

and the still growing number of dental offices in Poland 
compared with elsewhere in Europe epidemiological 
studies show that the country is still one of the lowest 
ranked countries on the continent. A mere 28% of Poles 
have all their natural teeth – one of the worst rates in 
European Union member states (2-4). 

The objective of the study was to identify the rea-
sons why patients visited dental offices in Cracow in 
2005-2006 and 2013-2014. The study also identified 
the types of procedures that were performed.

The data obtained in our study will help assess 
whether there has been any change in the reasons for 
dental visits as well as in the kind and number of pro-
cedures performed on patients over the last few years. 
They can be a source of valuable information and 
provide guidelines for the future scope and direction 
of dental care in Poland.  
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MATERIAL AND METHODS

The study was based on information obtained from 
patient files stored at four randomly selected Cracow 
dental offices that provide services both within the 
framework of the National Health Fund and on a com-
mercial basis. We analysed the data of a total of 495 
patients visiting a specific dental office for the first time 
(243 in 2005-2006 and 252 in 2013-2014). This data 
was placed in a specially prepared questionnaire (in the 
annexe). The questionnaire provided specifics on the 
place of residence of the patients as well as their sex and 
age. The study assessed the reasons why patients visited 
the dentist, whether they had been referred to the dental 
office, what procedures were performed by the dentist, 
and whether referrals were issued. The frequency of 
patients’ later visits to dental offices was also assessed. 
A statistical analysis of the results was performed with 
Statistica software based on the Chi-square test and 
the Mann-Whitney U test. Statistical significance was 
established at p<0.05

RESULTS

The patients were classified according to sex and 
age as well as by their place of residence as there is no 
regional assignment to dental care facilities. Data was 
gathered on 281 women and 214 men. The age of the 
patients varied between 1 and 91. An analysis of the 
patients’ place of residence revealed that the majority of 
them lived in large towns (81.6%) with the vast majority 
residing in Cracow. The next largest group comprised 
patients living in the countryside (12.1%) followed by 
those from medium-sized towns (6.3%) (Tab. I).

A mere 1% of patients visiting dental offices had 
a referral latter issued by a dentist or general practitio-
ner. The referrals were for a consultation or specialist 

treatment, e.g. prosthetic treatment. On the other hand, 
21.4% of the patients obtained referrals – mainly for 
an x-ray examination (most commonly in connection 
with endodontic treatment) but also to a dental surgeon, 
orthodontist, prosthetist and ENT specialist. More refer-
rals were issued in 2013-2014 than in 2005-2006 and 
the difference was statistically significant.

An analysis of the frequency of visits made by 
patients over at least a 12-month period showed that 
the highest percentage of patients (50.7%) see a dentist 
once a month or more frequently. This percentage was 
a little higher in 2013-2014 than during the earlier time 
period. Single visits were also common among patients 
(24.6%), accounting for 18.5% of the total in 2005-
2006 and rising to 30.5% in 2013-2014. The relatively 
smallest group of patients was made up of patients who 
visited the dentist less than once a year (1.4%) (Fig. 1).

The most common reason why patients visited a 
dental office was for conservative treatment (63%). A 
larger number of patients came to have such procedures 
performed in 2005-2006 (67.1%) than was the case in 
2013-2014 (59.1%). The next most important reason, 
although one that was much less common (12.5%), 
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Fig. 1. Frequency of patients’ visits in dental office in years 2005-2006 i 2013-2014 
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Fig. 1. Frequency of patients’ visits in dental office in years 2005-2006 i 2013-2014

Table I. Characteristics of dental patients in terms of sex 
and place of residence 

Variable N=495
Years 2005, 

2006
(n1=243)

Years 2013, 
2014

(n2=252)
Sex
Women
Men

281 (56.8%)
214 (43.2%)

138 (56.8%)
105 (43.2%)

143 (56.7%)
109 (43.3%)

Place of residence
Village
Medium-sized town
Large town or city

60 (12.1%)
31(6.3%)

404 (81.6%)

22 (9.1%)
14 (5.8%)

207 (85.1%)

38 (15.1%)
17 (6.7%)

197 (78.2%)
N – number of all examined patients. n1 - number of examined 
patients in years 2005-2006. n2 - number of examined patients in 
years 2013-2014
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was tooth ache. Patients most rarely came for hygiene-
prophylactic procedures (0.4%) (Fig. 2). 

The majority of the patients coming for their first 
visit underwent a dental examination, with significantly 
more such check-ups taking place in 2013-2014 (78.9%) 
than in 2005-2006 (70.8%). A similar relationship 
was observed when treatment plans were established 
for patients that covered advice, referrals for further 
treatment and x-ray tests. The percentage of decidu-
ous teeth treated in dental offices increased twofold 
between the two time periods. Nevertheless such 
procedures are still not very common. The number of 
treated permanent teeth increased significantly. A total 
of 34.1% of patients had fillings in permanent teeth, 
dressings were applied in 8.1% of cases and root canal 
procedures were performed in another 16.8% of cases. 
On the other hand, the number of permanent teeth that 
were the subject of conservative treatment decreased 
slightly, while the number of prophylactic procedures 
performed on patients increased sharply. These included 
scaling, sand-blasting, varnishing, sealing and cauterisa-
tion with silver nitrate.  In 2005-2006 these accounted 
for 12.3% of all procedures, and this figure had risen 
to 21% in 2013-2014. The percentage of surgical pro-
cedures performed on patients had more than doubled 
in 2013-2014 compared with earlier years. Prosthetic 
treatment with removable dentures accounted for 4.2% 
of all procedures and this number was similar to the 
previous time period. On the other hand, few fixed 
prosthetic restorations were made – 2.2%. Three times 
fewer such procedures were performed in 2013-2014 
than was the case in the earlier period.

An analysis of the number of dental procedures 
performed on a patient during a single visit revealed that 
in most cases two procedures were performed (53.9%), 

both in 2005-2006 and 2013-2014. Also, a large num-
ber of patients underwent a single procedure (25.5%), 
although this percentage had dropped by almost a half 
compared with the previous period. In 2013-2014 
the number of procedures performed in one visit had 
increased statistically significantly compared with the 
previous time period. One patient underwent up to 6 
procedures on the same occasion (Tab. II). This indicates 
that patients prefer to visit the dentist for complex treat-
ment, e.g. to remove calculus and have several cavities 
filled in a single visit, rather than spread out a treatment 
plan over several or even a dozen or so visits. Thanks 
to advances in technology the patient can undergo more 
medical procedures at one time.

Table II. Number of dental procedures performed on one 
patient during one visit 

Number of 
dental pro-

cedures

n (%)
N=495

Years 2005. 
2006

(n1=243)

Years 2013. 
2014

(n2=252)
p

0 1 (0.2%) 0 1 (0.4%)

<0.001

1 126 (25.5%) 80 (32.9%) 46 (18.3%)
2 267 (53.9%) 127 (52.3%) 140 (55.6%)
3 65 (13.1%) 30 (12.3%) 35 (13.9%)
4 29 (5.9%) 5 2(.1%) 24 (9.5%)
5 6 (1.2%) 1 (0.4%) 5 (2%)
6 1 (0.2%) 0 1 (0.4%)

N – number of all examined patients. n1 - number of  examined 
patients in the years 2005-2006. n2 - number of  examined patients 
in the years 2013-2014. p – probability

DISCUSSION

To sum up, a number of changes can be observed in 
the profile of the patients visiting dental offices between 
the two study periods. The study was conducted in 

12 
 

Fig. 2. Reasons for visits to dental offices in the years 2005-2006 and 2013-2014 
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Cracow and the majority of the patients were residents 
of this city, although there was also an increase in the 
number of patients from the countryside who came to 
Cracow for treatment. The study revealed that more 
women than men visited dental offices, in particular 
to have check-ups. These observations have been con-
firmed by other authors. Women care more about their 
health, including their oral health, are more aware of 
the general medical consequences of poor hygiene and 
more regularly visit dental offices (5-8).

On the other hand, one alarming trend revealed in 
the studies is the decline in the dental visits made by 
both women and men. On the one hand, the highest 
percentage of patients make regular visits and there was 
even an increase in frequency in this group. On the other 
hand, there was a decline in the frequency of visits made 
by those patients who visit the dentist more rarely than 
once a month. There was also a significant increase in 
the number of patients who made only one-off visits to 
the dentist. This may be evidence of the existence of a 
large group of patients who only seek dental treatment 
occasionally – often when experiencing pain – or of 
patients who have no regular dentist and who often 
change their place of treatment. With the ever increas-
ing availability of dental services (a growing number of 
dental offices) patients are changing their approach to 
treatment and are keen to use new services on offer, as 
one author (9) observed in her study. The health aware-
ness of many of the patients in the study remains poor. 
The authors gave a number of reasons for why people 
did not visit a dentist, such as a fear of pain as well as 
a lack of time, need or money for treatment (5-7,9). 
According to data from the literature Poland is in third 
place in Europe when it comes the number of patients 
who do not visit a dental office regularly. Only Greece 
and Spain are above them in this respect (10).

Our studies show that the vast majority of patients 
visited a dental office for the purposes of conservative 
treatment. The next largest group of patients visited the 
dentist because of toothache. Quite a large number of 
patients also visited the dentist to have teeth extracted. 
The percentage of those who required extractions was 
especially high in 2013-2014. Our data are in accor-
dance with the results of studies conducted by other 
authors. The average patient often visits the dentist for 
surgical treatment, including standard extractions. The 
poor health awareness of patients is evident in the fact 
that they often only visit the dentist when they are ac-
tually experiencing pain (5,7,11,12). For the most part 
patients prefer to seek treatment for already existing 
complications rather than to try and prevent any disease 
from developing (13). Our studies indicate that only a 
very small number of patients visit the dentist for pro-
phylactic and hygiene procedures. In 2013-2014, on the 

other hand, more patients visited a dentist for specialist 
periodontal, endodontic and orthodontic treatment. 

During the years covered by the study there was an 
increase in the number of referrals issued for further 
treatment and for x-rays. Such results are evidence of the 
greater availability and more widespread use of x-ray 
exams and the increasing need for specialist treatment, 
which has also been noted by other authors (14-16). 

Very few children paid visits to dental offices. The 
percentage had admittedly increased in 2013-2014 
compared with the earlier period, but in relation to the 
total number of people covered in the study the amount 
of deciduous teeth treated during this period was very 
small. Likewise, other epidemiological studies show 
that children in Poland and other states around the 
world still make up a small group of patients and their 
oral health is often poor (7,17-19). Data on conserva-
tive treatment for adults is more optimistic. The studies 
we conducted during the years in question revealed a 
decline in the number of conservatively treated teeth. 
This does not change the fact that tooth decay remains 
a major social problem in Poland and in the world as a 
whole and that the majority of patients visiting dental 
offices still require some form of care (20,21).

We observed an increase in the number of pro-
phylactic-hygienic procedures performed. Although 
patients rarely visit dental offices for hygiene and 
prophylactic purposes, dentists are performing these 
procedures more and more often. Perhaps in the future 
this will have a positive impact on the oral health of 
the population. Unfortunately we have also noticed 
that quite a large number of extractions continue to be 
performed and the number of such procedures more 
than doubled during the years covered by the studies.

The studies show that the oral health of the Polish 
population remains unsatisfactory. Compared with de-
veloping countries our health care and health awareness 
are at a good level. A study conducted in India in 2012 
showed that approximately 30% of respondents aged 
15-65 had never visited a dentist despite the fact that all 
of them suffered from dental problems. The majority of 
those who had visited a dentist before had done so less 
than once every 2 years.  The most popular reason for 
visiting a dental office was pain in the oral cavity and 
none of those taking part in the study had come for a 
check-up. Almost 45% of all procedures involved ex-
tractions (22).  As the authors noted in their studies, in 
highly developed countries, for example in the United 
States in 1999, the most common reason why patients 
with teeth aged over 55 visit the dentist is for a check-
up or for hygiene procedures (71.8%) (23). A similar 
picture emerges with edentulous patients (43.8%) (23). 
Moreover, patients in Western Europe and Scandina-
via visited dental offices more regularly than in other 
regions and a more frequent reason for doing so was 
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prophylaxis (24,25). Unfortunately, Polish patients do 
not usually go to see their dentist for a check-up or for 
prophylaxis, but only when they are experiencing pain, 
which significantly impedes treatment and may lead 
to premature tooth loss. The data from the literature 
show that the percentage of people who are edentulous 
or have experienced major tooth loss remains high and 
may even exceed 40% (26).

CONCLUSIONS

1. Residents of Cracow and the surrounding area are 
aware of the importance of prophylaxis in prevent-
ing oral diseases as well as of the need to go to the 
dentist for check-ups.

2. Patients are insufficiently motivated to have their 
teeth and other pathological conditions treated sys-
tematically and usually only go to the dental office 
when they are experiencing problems.

3. Not enough time is devoted in dental offices to the 
problem of prophylaxis and making patients aware 
of its importance.

4. Many patients in Cracow and the surrounding area 
cannot afford private dental treatment and can only 
take advantage of those procedures reimbursed by 
the National Health Fund, and these do not cover all 
their treatment needs.
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Year of dental visit:

Place of residence:         village                        medium-sized town             large town or city  

Sex of patient:                woman                                              man    

Age of patient: 

0-6                                               18-30                       46-60    

7-18                                              31-45                      >60        

Did the patient have a referral?                      YES                    NO  

If YES, what was the specialisation of the referring doctor? ................................................................................

Did you issue a referral for the patient?            YES                      NO  

If YES, what was the purpose of the referral? ........................................................................................................

Frequency of visits made by patient to a given dental office:

Single visit                ≤ 1 month                 1-3 months                   3-6 months   

6-12 months          less than 1 year     

Reason for patient’s visit:

1. Conservative treatment  

2. Tooth extraction  

3. Toothache  

4. Endodontic treatment  

5. Periodontal treatment  

6. Prophylactic procedures  

7. Dental trauma  

8. Prosthetic treatment  

9. Orthodontic treatment  

10. Other ……………………………………………………………………………………………………
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Performed procedure:

1. Examination and treatment plan  (Including referral   and x-ray )

2. Temporary dressing in a permanent tooth  

3. Temporary dressing in a deciduous tooth  

4. Filling in a permanent tooth  

5. Filling in a deciduous tooth  

6. Root Canal Treatment  

7. Prophylactic-hygienic procedures  

8. Surgical treatment  

9. Removable prosthetic restoration  

10. Fixed prosthetic restoration  

11. Other  
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PHYSICAL ACTIVITY AS A FACTOR PROTECTING TEENAGE BOYS 
FROM TOBACCO AND MARIHUANA USE
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ABSTRACT

OBJECTIVE. The aim of the study was to answer the question if physical activity protects teenagers from psy-
choactive substance use, and whether this relationship depends on gender and activity intensity and frequency.
SUBJECTS AND METHODS. The study was conducted in 2013/14 as part of the international HBSC study 
(Health Behaviour in School-aged Children), using the method of auditorium survey, conducted among a random 
sample of Polish teenagers. In the analysis, only answers of the oldest group of respondents (1484 students aged 
14.6-16.5) were taken into consideration. Girls constituted 52.8% of the sample; 75.6% of pupils attended 3rd 
grade of lower secondary school. The research tool was an international questionnaire containing, among oth-
ers, questions about physical activity (moderate and intense) and the use of psychoactive substances (tobacco, 
alcohol, marihuana) within 30 days prior to the survey. 
RESULTS. In respect to both moderate and intense physical activity, boys were more active than girls (p<0.001). 
Within 30 days preceding the study, 39.0% of respondents drank alcohol, 23.5% smoked cigarettes, and 10.7% 
smoked marihuana. Among the group of boys, the more physical activity they undertook, the less they smoked 
tobacco and used marihuana. With regard to alcohol in boys and among girls, for all psychoactive substances, 
association with physical activity has not been confirmed. The chance of abstinence from cigarettes and mari-
huana rose about 2-4 times in boys who devoted at least one hour four times a week to moderate physical activity.
CONCLUSION. Physical activity protects boys from tobacco and marihuana use. Preventive programs designed 
to reduce these psychoactive substances use should engage teenagers in physical activity.

Key words: physical activity, psychoactive substances use, adolescents, protective factors

INTRODUCTION

Adolescent smoking, drinking, and illicit drug use 
pose significant public health concerns (1). A majority 
of adolescents experiment with potentially addictive 
substances, which is treated as an integral element of this 
time in life, often called the “storm and stress”, “norma-
tive turmoil” or “oscillations and oppositions” period. 

According to Jessor’s theory, using psychoactive 
substances is a risky behaviour that enables satisfying 
the most important psychological needs in adolescence 
(e.g. acceptance, belonging), realizing essential devel-
opmental goals (e.g. defining one’s identity, indepen-
dence from adults), or dealing with life problems (stress 
and frustration reduction) (2). Taking risks is considered 
a way for teenagers to deal with normal developmental 

tasks, such as aiming at autonomy or satisfying the 
needs of exploration and sensation seeking.

Either conventional behaviours (e.g. continuation 
of learning, pro-social and pro-healthy behaviours) or 
typically problematic/risky ones help teenagers in the 
realization of developmental tasks. The more problem-
atic behaviours occur, the less conventional ones can be 
observed, which makes appropriate socialization more 
complicated (3). Taking risk behaviours, including the 
use and abuse of psychoactive substances by adolescents 
leads to numerous health and social consequences, 
including increased risk of diseases and disorders, ac-
cidents and injuries or conflicts with the law (4). 

Many authors indicate that teenagers’ high physical 
activity and involvement in active ways of spending 
time can be essential to preventing addictions to some 
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psychoactive substance (5-7). It was showed that spend-
ing time passively strongly predisposes to psychoactive 
substance use, especially alcohol (8). Study results 
also indicate a protective influence of physical activity 
against smoking marihuana and its consequences (9). 

However, a meta-analysis conducted by Lish and 
Sussman shows that some research results connected 
with the relationship between physical activity and 
psychoactive substances in adolescence are ambiguous 
(10). From the descriptions of research results about the 
link between physical activity and smoking, the majority 
(14 out of 15) indicated a negative connection. For alco-
hol, only 2 out of 34 studies found a negative correlation. 
For drugs (including marihuana) a negative correlation 
was indicated in 9 out of 15 study results. Potential, 
inconsistent with expectations, a positive relationship 
between adolescents participation in organized sports 
activities and the use or abuse of certain psychoactive 
substances (especially alcohol) confirms also a Farb 
and Matjasko review of studies (11) and the results of 
previous Polish studies (12).

It seems that in the interviewed age group, involve-
ment in physical activity can become a healthy substi-
tute for some risk behaviours, enabling the self-esteem 
development, acceptance among peers as well as mental 
well-being (13-14). Simultaneously, an international 
analysis indicated that increasing physical activity in 
not always linked with reduced psychoactive substance 
use (15). For that reason, the identification of factors 
modifying that connection is extremely important. 

OBJECTIVE

The aim of the paper was to answer three research 
questions:
1. Is physical activity a factor protecting teenagers from 

tobacco, alcohol and marihuana use?
2. Is the strength and direction of the relationship the 

same for moderate and intense physical activity?
3. Does the relationship between physical activity and 

different psychoactive substance use vary according 
to gender?  

SUBJECTS AND METHODS

The study was conducted in 2013/14 as part of the 
Health Behaviour in School-aged Children: A WHO 
Collaborative Cross-national survey (16). The method 
of auditorium survey, conducted at schools among 
a random sample of Polish teenagers, was applied. 
School-aged children in three age groups: 11, 13 and 
15 comprised the study group. In total, 4 545 Polish 
teenagers participated.   

In the current paper, only the oldest group’s answers 
– 1 484 people aged 14.6-16.5 were taken into account. 
Girls constituted 52.8% of the sample; the majority 
of respondents (75.6%) attended 3rd year of lower-
secondary school (gymnasium). The research tool was 
an international standard questionnaire elaborated by 
HBSC focus groups (16). It contained, among others, 
questions about:  
1. Physical activity. Two indicators were used herein:
 - MVPA indicator (moderate-to-vigorous physical 

activity) – physical activity beginning from moder-
ate to intensive (increases heart rate and causes lack 
of breath for some time); this indicator enables to 
define general physical activity, expressed as amount 
of days during last seven days when teenagers 
dedicated at least 60 minutes daily to it. Teenagers 
marked the appropriate number from 0 to 7 days. 
The question was adapted by HBSC network from 
a screening test developed by Prochaska and co-
authors (17). It was preceded by a short definition 
of moderate physical activity with information that 
physical education (PE) lessons can be included.

 - VPA indicator - (vigorous physical activity) - in-
tense physical activity (causes lack of breath and 
sweating) – it is usually an additional activity treated 
as a hobby, a way of spending free time, a relax-
ing technique. The question used in the paper was 
connected with frequency (the number of days) of 
intense physical activity undertaken outside school 
lessons. “Outside school hours, how often do you 
usually exercise in your free time so much that you 
get out of breath or sweat?”; answer categories: ev-
ery day, 4-6 times a week, 2-3 times a week, once a 
week, once a month, less than once a month, never.   

2. Use of psychoactive substances. Questions about 
smoking cigarettes, cannabis using and drinking 
alcohol within 30 days preceding the research were 
also analysed: “On how many days (if any) have you 
smoked cigarettes/drunk alcohol/taken cannabis?”, 
with 7 categories of answers from 0 (never) to 7 (in 
30 days). Considering the fact that in Poland, the 
use by adolescents other than marihuana cannabis 
is very rare, in the article was used only the term 
“marihuana”.
Statistical analyses were performed using SPSS v. 

14 statistical package. Using descriptive statistics, the 
percentage of teenagers involved in physical activity of 
varying intensity was presented. MVPA categories be-
ing in correspondence with VPA were applied. Logistic 
regression analysis was used to estimate the chance 
of abstinence from smoking, alcohol, and marihuana 
depending on frequency of involvement in various 
physical activities. The accepted level of statistical 
significance was p<0.05.
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RESULTS

1. Physical activity 
The average MVPA indicator was close to 4 days a 

week (M = 3.87; SD = 2.13), and was higher for boys 
than girls (M = 4.44, SD = 2.09; M = 3.36, SD = 2.03, 
respectively; p<0.001). The highest percentage of ex-
amined boys (41.4%) devoted at least 60 minutes within 
4-6 days to moderate physical activity; among girls, it 
was only 2-3 days (37.3%), p<0.001 (Fig. 1)

The answers to the question about VPA indicated 
that both girls and boys usually undertook intensive 
physical activity 2-3 times a week. However, a much 
higher percentage of girls than boys did not undertake 
such activity even once a week (26.7% girls vs. 16.4% 
boys; p<0.001).

2. Psychoactive substances use 
A majority of the examined teenagers did not use 

these substances within 30 days preceding the research; 
however, 23.5% smoked, 39.0% drank alcohol, and 
10.7% smoked marihuana (Fig. 2). Statistically impor-
tant differences linked with gender were observed for 
smoking. Although the percentages of non-smoking 
teenagers of both genders were similar, the percentage 
of boys who smoked every day or almost every day 
(20-30 days a month) was higher than girls (10.8% 
vs. 7.5%, respectively; p=0.015). The percentages of 
alcohol abstainers were similar (60.3% boys and 61.6% 
girls), but more than once a week (6 or more days a 
month) alcohol was drunk by 10.3% of boys and 7.3% 
of girls (p=0.004).

Fig. 1 Weekly frequency of taking up moderate (MVPA) or intensive (VPA) physical activity according to gender (%) 

Fig. 2 The frequency of psychoactive substances use by teenagers within a month preceding the research (percentage) 
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3. Physical activity vs. psychoactive substances use
Analysis of logistic regression with the frequency 

of undertaken physical activity of varying intensity as 
a main independent variable, estimated separately for 
girls and boys, indicated that moderate activity was 
protective against psychoactive substances use. This 
was especially true for boys and in the case of tobacco 
smoking and marihuana use (Tab. I). The chance of re-
maining a non-smoker increased twice for boys devoting 
at least 1 hour 4-7 days a week to moderate physical 
activity (compared with boys devoting 0-1 day). In 
the case of marihuana use, the odds of remaining an 
abstainer were four times higher. A similar calculation 
based on intensive rather than moderate physical activity 
showed no significant relationship between variables. 
Also in the case of alcohol, both high levels of physical 
activity measured MVPA and VPA didn’t increase the 
chance of abstinence.

DISCUSSION

Taking risks in adolescence is perceived as a normal 
phenomenon, and is necessary for healthy psychosocial 
development (18). Because of potential health risks 
(physical, mental, social), researchers are still looking 
for aspects that can protect teenagers from such be-
haviours as psychoactive substance use. The results of 
the herein analysed survey show that during the month 
preceding the study more than 23% of respondents 
smoked, almost 40% of them drank alcohol, and about 
11% used marihuana. Considering results of other Pol-
ish authors studies, these are similar levels of smok-
ing cigarettes and marihuana. The results of the 2011 
ESPAD study indicated that within 30 days before the 
research began, almost 30% of Polish 15-16-year-olds 
smoked, almost 60% of them drank alcohol, and 10% 
used marihuana (19).  

Many studies on the association between physical 
activity and psychoactive substance use indicated that 
physically active teenagers rarely reach for psychoactive 
substances and more often get involved in various pro-
health behaviours (20-22), although study results were 
not always clear (10-11). Dunn’s analysis showed, for 
example, that undertaking recreational physical activ-
ity and participating in group sports can be the factor 
mitigating the risk of alcohol drinking among teenage 
boys (23). To similar conclusions also lead the findings 
of other authors (11,24).

Our research took into account moderators – gender 
and two intensity levels of physical activity – that could 
affect the direction and strength of correlations between 
physical activity and psychoactive substance use. Our 
results show that physical activity was a factor protect-
ing from smoking cigarettes and using marihuana, but 

Table I. The results of multivariate logistic regression for 
estimation the chance (odds ratio OR) of non-using 
the psychoactive substances by teenagers within 30 
days prior to the study

Variables*
Boys Girls

p OR 95% IS p OR 95% IS
Non-smoking

MVPA

2-3 days 0.133 1.63 0.86-
3.10 0.217 1.33 0.85-

2.08

4-6 days 0.027 2.07 1.09-
3.95 0.025 1.77 1.08-

2.91

Daily 0.029 2.25 0.09-
4.67 0.359 1.36 0.70-

2.64
VPA

2-3 days 0.997 0.99 0.61-
1.64 0.598 0.89 0.60-

1.35

4-6 days 0.925 1.03 0.59-
1.78 0.118 0.65 0.38-

1.12

Daily 0.590 0.84 0.46-
1.56 0.092 0.58 0.31-

1.09
Non-drinking alcohol

MVPA

2-3 days 0.072 1.75 0.95-
3.21 0.514 1.15 0.76-

1.72

4-6 days 0.138 1.57 0.86-
2.87 0.234 1.31 0.84-

2.03

Daily 0.194 1.55 0.80-
2.99 0.924 1.03 0.57-

1.87
VPA

2-3 days 0.381 0.83 0.54-
1.27 0.361 0.85 0.60-

1.21

4-6 days 0.404 0.82 0.51-
1.31 0.446 1.22 0.74-

2.01

Daily 0.284 0.75 0.44-
1.27 0.156 0.66 0.37-

1.17
Marihuana non-using

MVPA

2-3 days 0.001 4.19 1.77-
9.79 0.038 2.31 1.05-

5.09

4-6 days <0.001 4.38 1.93-
9.90 0.352 1.45 0.67-

3.15

Daily 0.006 3.60 1.44-
9.00 0.329 0.63 0.24-

1.61
VPA

2-3 days 0.850 1.07 0.52-
2.22 0.255 0.58 0.35-

1.32

4-6 days 0.112 0.54 0.26-
1.15 0.897 1.07 0.40-

2.85

Daily 0.345 0.66 0.28-
1.57 0.555 0.74 0.28-

2.00
* Reference category – never or once/1 day a week

substantially only for boys. In the case of alcohol, no sig-
nificant correlation has been shown. Moore and Werch 
had similar results; depending on gender, various types 
of physical activity and different sports disciplines were 
factors protecting girls’ and boys’ health (25). Fredrics 
and Eccles also showed a protective effect of physical 
activity against the use of marijuana among boys only 
(26). The weaker (mostly statistically insignificant) cor-



Physical activity as a factor protecting from tobacco and marihuana 799No 4

relation for girls may be due to the fact that other than 
physical activity factors determine the use or non-use 
of psychoactive substances by girls or can be linked 
with their lower involvement in physical activity and 
the non-linear character of this correlation.

The results of logistic regression analysis lead to the 
conclusion that moderate physical activity connected 
with everyday exercise (walking to school, riding a 
bike, taking part in P.E.) is a factor protecting teenagers 
from tobacco and marihuana use. It can be the answer to 
the question why some of researchers indicate physical 
activity as a potential risk factor of using psychoactive 
substances (23-24). In these studies, mainly intensive 
organized free-time physical activity in relation to risky 
behaviours (curvilinear relationship) was taken into ac-
count. Study results indicate that participation in sports 
clubs, for example, can increase the risk of alcohol abuse 
because of higher peer pressure, modelling of problem 
behaviours or a strong rivalry (24, 27).   

Mazur and colleagues defined some patterns of 
health behaviours based on international comparisons. 
They found that the relationship between beneficial for 
health behaviours (such as physical activity) and risky 
ones (using psychoactive substances) also depends on 
cultural factors (15). The main observation was that 
low physical activity was linked with low intensity of 
psychoactive substance use in Polish teenagers. Polish 
girls were mainly responsible for such a model, as they 
avoid physical activity. Quite different patterns were 
observed in neighbouring countries. 

The results of our research clearly show that you 
cannot expect a simple linear relationship between 
physical activity and psychoactive substance use, nor 
a clear division between teenagers who consistently 
undertake beneficial and unbeneficial behaviours in 
both areas. Many possible patterns of behaviour can be 
observed, which seems to explain the huge discrepancy 
between the various study results on the direction and 
strength of the analysed relations (9). Future analyses of 
correlations between physical activity and psychoactive 
substance use by teenagers should take more variables 
modifying this relationship into consideration. It would 
be worth to take into account the motives of psychoac-
tive substances use in adolescents representing different 
levels of physical activity and their perception of risks 
resulting from the use of psychoactive substances (28).

SUMMARY AND CONCLUSIONS

Physical activity, especially everyday activity of 
moderate intensity, is a factor protecting teenage boys 
from tobacco and marihuana use. This means that in 
preventive programs designed to reduce these psycho-
active substances use, directed at teenagers, promoting 

physical activity ought to be taken into consideration. 
It is crucial to offer interesting sports and recreational 
physical activity that could encourage teenagers to get 
involved in such ways of spending their free time as 
well as to actively participate in P.E. at school. 
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Danuta Naruszewicz-Lesiuk

JAN KAROL KOSTRZEWSKI (1915-2005)
IN THE 100 ANNIVERSARY OF THE BIRTH

INTRODUCTION

Jan Karol Kostrzewski was born on 2 December 
1915 in Krakow in an intelligentsia family. In 1934 he 
began his medical studies at the Jagiellonian Univer-
sity. During his studies he participated, among other 
activities, in the activity of the International Associa-
tion of Students “League” and the Polish Association 
of Democratic Youth. In 1937. He was co-organizer 
of  blockade of students dormitories in Cracow, which 
was the actions to oppose the influence of right-wing 
organizations. 

He finished his courses in 1940, but the final ex-
aminations he completed in 1944 at the underground 
University of Warsaw. Diploma of physician he obtained 
after the war in 1945.

He worked as a volunteer in the Department of 
Surgery and Department of Infectious Diseases of the 
Hospital of St. Lazarus in Krakow from October 1939 
to April 1941.

In December of 1939. in Krakow, he joined the re-
sistance organization and until April 1941 served as the 
commanding officer.  Sought by the German police, in 
May 1941 he left Cracow and moved to Warsaw. Here he 
continued to serve in medical units of the underground 
Home Army (AK). Under this activity Kostrzewski 
participated in preparation of the sanitary service for the 
Warsaw-Downtown. At the Warsaw Uprising (1944) he 
was appointed wartime ensign and awarded the Cross of 
Valour. After capitulation of uprising was imprisoned in 
Stalag Lamsdorf, and then in the camp Keisensteinbruck 
close to Vienna where he led the infirmary for Polish 
POW. After the war in May and June, in the camp for 
displaced persons (DP) in Budapest he introduced mea-
sures to counter the epidemic of typhus and dysentery. 
In July 1945 he returned to Poland.

ACTIVITIES OF J K KOSTRZEWSKI 
AS AN EPIDEMIOLOGIST IN POLAND

He started his work in the National Institute of Hy-
giene in Warsaw in July 1941 in the section preparing 
vaccine against typhus first as a lice feeder.

In February of 1943. he was, at his request, sent to 
work in Antiepidemic Columns to control  typhus epi-
demic. He was the de facto manager of the Antiepidemic 
Column operating in the countyof Sokołów-Węgrów, 
then by mid 1944. in the district of Lublin.

In 1945 joined the Department of Serums and Vac-
cines Production of the National Institute of Hygiene 
in Krakow. Based on his experience from working in 
Antiepidemic Columns in 1946 he published an article 
entitled. “Case fatality from typhus in three Polish 
cities in 1940-1944” (Przegl Lek 1946, nr 7-8, 153) 
and in 1947. “Case fatality from typhus in Poland in 
1940-1943” (View the drug in 1947 No. 8-9). In 1948. 
He received the degree of Doctor of Medicine at the 
Jagiellonian University with a thesis entitled: “The sig-
nificance of the reticuloendothelial system in malaria”.

In 1951. J K Kostrzewski was assigned to organiz-
ing of the Department of Epidemiology in the National 
Institute of Hygiene, which he directed from 1953 until 
his retirement in 1978. He promoted the concept of 
epidemiology as “science and practical activity devoted 
to the conditions affecting the formation and spread of 
infectious diseases and assessing the effectiveness of 
measures and methods used in preventing and control-
ing them. “

In 1953 he published series of articles on epidemi-
ology of recurrent typhus (Bril-Zinser Disease) which 
raised wide international interest, especially its part 
concerning the forecasting the intensity of typhus in 
the interepidemic period. He studied also the problems 
of the occurrence of epidemic typhus during the war 
years 1939-1944 in Poland (J. K. Kostrzewski, Hać 
A. – Przegl Epid 1953; 7, 2: 101).

In collaboration with his colleagues from the De-
partment of Epidemiology, National Institute of Hygiene 
he studied the development of the epidemiology of 
polio and brought the current problem of the safety of 
the oral polio vaccine type 1-CHAT and type 3-WFOX. 
Of particular importance were the results of epidemio-
logical studies of safety for mass vaccination vaccine 
containing the type 3 virus, including the risk of cases 
infected in contact with vaccinated people.

In the years 1955-1960 – during the diphtheria 
epidemic that has achieved enormous dimensions - on 
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the initiative and under the direction of J K Kostrzewski 
it was developed and implemented plan to control it. 
The plan included the intensification of the vaccination 
campaign against diphtheria under the supervision of the 
WSSE and evaluation its effectiveness. J K Kostrzewski 
pointed out that the regulations of the State Administra-
tion in Poland are insufficient for the proper supervision. 
His suggestions for improvement were implemented  
and epidemiological situation of diphtheria was rela-
tively quickly brought under control.

During this period JK Kostrzewski summed up his 
observations on the occurrence of recurrent typhus in 
Poland in the years 1952-1954 and the role of relapses 
in the epidemiology of typhus.

In 1957. J K Kostrzewski took the initiative to 
create a scientific society in the field of epidemiology 
and infectious diseases - in November this year with 
the participation of specialists in infectious diseases J 
Bogdanowicz and B Kassur he called the meeting for the 
founding of the Polish Society of Epidemiologists and 
Infectious Diseases Specialists (PTEiLChZ). The statute 
of the Society, was approved on January 18, 1958.

JK Kostrzewski and his collaborators took an active 
part in the control of the last outbreaks of the smallpox 
which occured in Poland - in 1962. among the crew 
of the ship in the roadstead of Gdańsk harbor and in 
1963. in the outbreak wchich started in Wroclaw from 
one imported case.

In 1966 on the basis of his experience gained dur-
ing the smallpox outbreaks J K Kostrzewski forwarded 
the to the Ministry of Health and Social Welfare the 
initiative to set up the directive for controlling situa-
tions of importation to the country especially dangerous 
infections. This emergency plan that was published as 
“Guidelines of the Ministry of Health and Social Wel-
fare at June 2, 1966 r. In this same year he also published 
a summary of studies on reservoir of typhus in Poland 
during interepidemic periods. 

On his initiative and according to his plan, field 
study on the effectiveness of the four types of vaccines 
against typhoid fever in the years 1961-1964 was car-
ried out in Poland.. The trial covered the 1 million 400 
thousand. people from districts with high incidence of 
typhoid fever. As a result of this study the most effec-
tive against typhoid, formolowo-phenol vaccine was 
implemented for use in Poland in 1964. Epidemiological 
situation of typhoid fever, had been so much improved 
that from September 1975. mass vaccination against 
typhoid fever in the country was ceased- leaving the 
decision on vaccinations to District Sanitary Inspectors. 
The concept and methodology of this study was exem-
plary for epidemiological research in the other countries.

In 1967. J K Kostrzewski initiated research on safety 
and efficacy of different measles vaccines to chose most 

suitable preparation. Vaccination against measles were 
introduced to the Polish vaccination program in 1975. 

In addition to this superficial overview of his ac-
tivities in NIH it should be mentioned that under his 
guidance were organized numerous training courses 
of hygiene and epidemiology. Every employee of the 
Department of Epidemiology was required to obtain a 
specialization and / or preparing a doctoral dissertation.

Within the Department he supervised 9 doctoral 
theses, and many others outside the NIH.

The initiative of J K Kostrzewski to publish exten-
sive reviews on descriptive epidemiology of Infectious 
Diseases in Poland: “Infectious diseases in Poland and 
their control for the years 1919-1962”, “Infectious 
diseases in Poland and their control for the years 1961-
1973”, “Infectious diseases in Poland and their control 
for the years 1970-1979”.

Special place as a base for training of epidemiolo-
gists takes edited by J. Kostrzewskiego and CR Lowe 
Fri.: „Epidemiology. A guide to teaching methods”. 
WHO 1971.

EPIDEMIOLOGY OF NON INFECTIOUS 
DISEASES – THE ROLE OF JK 

KOSTRZEWSKI IN WIDENING OF THE 
SCOPE OF EPIDEMIOLOGY IN POLAND

On 6 October 1964. at the joint meeting of the Polish 
Society of Epidemiologists and Infectious Diseases Spe-
cialists and the Scientific Committee for Hygiene and 
Organization of Health Services of Polish Academy of 
Sciences, J. K. Kostrzewski and K Lachowicz presented 
a program lecture:  “Tasks and prospects of epidemiol-
ogy in Poland.” It pointed out that the experience gained  
within epidemiology of Infectious Diseases can be used 
in studies of noncommunicable diseases. The authors 
postulated to undertake efforts for the development of 
methodology for planning and evaluation of the state of 
health of the population, risk factors and their effects. 

It was the starting point for studding the effect of 
air pollution on the occurrence of non-specific respira-
tory diseases.  Almost simultaneously were undertaken 
duties on epidemiology of cardiovascular disease, psy-
choneurological, cancer and so on.

Those studies initiated wider scope for assessing 
the public Health in Poland.

J K KOSTRZEWSKI AS AN ORGANIZER 
AND PROMOTER OF HEALTH CONCERNS

In 1961. J K. Kostrzewski was appointed as the 
Chief Sanitary Inspector and also Undersecretary of 
State in the Ministry of Health and Social Welfare.
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In 1963. resolution of the Economic Committee 
of the Council of Ministers has been entrusted to him 
the duties of the Government Plenipotentiary for the 
development of food and nutrition program in Poland. 
This program was to be implemented according to the 
agreement of the Polish Government and the United 
Nations Development Programme and the World Food 
and Agriculture Organization (FAO).

J K Kostrzewski contributed to the organization 
of Food and Nutrition Institute in Warsaw. He was  
involved in the creation of this Institute, both its or-
ganization and founding. He also served with a great 
deal of dedication at the completion of such important 
investments at the Medical University of Lublin like 
buildings of Medical College, College Pathologicum 
and dormitories. 

At the time when he served his term in GIS, the Bill 
on Controlling Communicable Diseases ( November 13, 
1963 r., Dz. U. No. 50, item. 279) was enacted. It has 
to be emphasized that it was after 28 years of the previ-
ous law on prevention of infectious diseases dated. 21 
February 1935 r. (Dz. U. RP No. 27, pos. 198). With the 
new Act six implementing regulations and guidelines 
were issued. The Act of 1963. was so comprehensive 
and modern that next was issued only after 38 years, 
in September 2001.

In addition, prof. J Kostrzewski when he served as 
Chief Sanitary Inspector promote the development of 
premises for the implementation of mass vaccinations 
structured in the form of both routine immunization 
programs and vaccination campaigns organized for 
emergency needs. During his work as Chief Sanitary 
Inspector some serious epidemics occured which were 
combated under his supervision. During the tenure of 
Prof. JK Kostrzewski the problem of hospital infections, 
their prevention and control obtained high professional 
and institutional priority.

Professor J K Kostrzewski served as the Chief Sani-
tary Inspector until July 1968. when he was appointed 
Minister of Health and Social Welfare, a position which 
he held until the end of the term of the Sejm and the 
change of government in April 1972.

ACTIVITIES OF J K KOSTRZEWSKI  
AS A MEMBER OF THE POLISH ACADEMY 

OF SCIENCES

In 1967. there were two important dates in the sci-
entific biography of J K. Kostrzewski In April of this 
year he was granted title of professor of medical science, 
and in May he was elected a corresponding member of 
the Polish Academy of Sciences.

In 1968, 1971, 1980 and 1983 the General Assembly 
of Polish Academy of Sciences Sciences elected him a 

member of the Board of Governors of the Academy. In 
April 1972. Prime Minister appointed him to the post 
of Secretary of the Division of Medical Sciences in the 
Academy.  The position which he held until December 
1980.

In December 1980. J K Kostrzewski was elected 
Vice President of the Academy of Sciences. Four years 
later, in December 1984. he was elected President there. 
He hold this post for two terms until January 1989.

In 1985. J K Kostrzewski was elected to the Polish 
Parliment for the term 1985 – 1989. In those years he 
was also vice-president of the National Council of the 
Patriotic Movement of National Revival, and member 
of the Board of Advisors to the President of the Council 
of State. 

As part of social activities J K Kostrzewski presided 
over the National Committee of the National Health 
Fund, which had participated in the financing or com-
pletely financed the construction of many hospital and 
sanatorium facilities. In 1982. Professor chaired the 
Public Committee of Building the Monument - Chil-
dren’s Hospital and Health Center.

ACTIVITIES J K KOSTRZEWSKI ON 
INTERNATIONAL FORUM

When conducting intensive research and teaching 
as well as serving many responsible functions in the 
country, J K Kostrzewski curried the activities in inter-
national organizations dealing with the prevention and 
control of diseases, especially infectious ones. Within 
the preparation for this activity he attended graduate 
study at the Harvard School of Public Health in Bos-
ton, which he completed in 1958 obtaining diploma of 
Master of Public Health. 

Since 1960 he was a member of the WHO Expert 
panel. In 1968, 1970 and 1973 he chaired the Polish 
delegation to the World Health Assembly. In July 1969, 
he was elected Vice President of the World Health As-
sembly for the year 1969/1970. From 1973 to 1976, he 
was a member of the Executive Board of WHO, and 
in 1975 was elected chairman of the Executive Board 
of WHO for the years 1975-1976. It should be noted 
that he is Co-author of WHO Work Programme for the 
years 1978-1983.

From September 1971 to August 1984 J K. Kostrze-
wski was a member of the Executive Board of the In-
ternational Epidemiological Association (International 
Epidemiological Association - IEA) officially associ-
ated with the World Health Organization, affiliated to 
the Council for International Organizations of Medical 
Sciences. In September 1977 he was elected chairman 
of this council and president of the IEA for the years 
1977-1981.
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In the years 1977-1979 he was a chairman of the 
International Commission for the assessment of small-
pox eradication in India, Bhutan, Nepal, Ethiopia and 
the Horn of Africa - Djibouti, Kenya and Somalia and 
also was Vice-President of the World Commission 
appointed to assess the eradication of smallpox in the 
world. This committee in December 1979. concluded 
that the program to eradicate smallpox in the world was 
completed with success.

Prof. J. Kostrzewski is one of the initiators on the 
global scale, of the expanded program of immuniza-
tion against tuberculosis, diphtheria, tetanus, pertussis, 
polio and measles. In 1978-1985 he chaired the Global 
Advisory Group of this program.

In the years 1978-1982 he was a member of the 
Scientific and Technical Research Special Programme 
for Tropical Diseases UNDP, of the WHO, and in 1982 
- 1986, he presided over the Research Strengthening 
Group of tropical diseases in the developing countries.

In 1978 - 1981 he was a member, and since 1982 
until 1986 he chaired the Technical Advisory Group 
of the World Programme to combat diarrheal diseases.

In the years 1979-1987 he was a member, and in 
1983-1984 he was Chairman of the Supervisory Board 
of the International Research Center of diarrheal dis-
eases in Dhaka, Bangladesh.

In the years 1980-1983 he was a member of the 
World Medical Research Advisory Committee of the 
WHO in Geneva. In 1983. was elected Vice President 
of this Committee.

Twice, in July and August of 1983 and in July and 
August of 1984, he worked as a consultant for the Me-
kong River Committee, in assessing the health effects of 
the planned water management at the basin of the lower 
Mekong River in Laos, Kampuchea, Thailand and Viet-
nam. He has developed a report entitled : “Preliminary 
Reconnaissance for Basinwide Reconnaissance Survey 
of Waterborne Disease”

In 1986-1987 he lectured „Health Clark Lecture-
ship” at the London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, University of London.

Of particular importance was his collaboration in the 
framework of a global program to eradicate polio. JK 
Kostrzewski was part of the 12-person group of experts 
representing the International Commission for confir-
mation of polio eradication in countries of American 
continents (International Certification Commission on 
Polio Eradication ICCPE), the aim which was reached in 
September 1991. In 1995-1996 JK Kostrzewski chaired 
the World Commission for Confirmation of Polio Eradi-
cation in the World, and until 2000 he participated in 
the activities of this Commission.

In addition to work in these committees J. Kostrze-
wski repeatedly participated in international confer-
ences, expert groups and meetings devoted mainly to 

the epidemiology, virology, statistics and organization 
of health care. As an expert WHO has participated in 
international programs and committees operating in 
tropical countries of Africa, the Eastern Mediterranean 
Region, Latin America, the countries of South-East Asia 
and Western Pacific. Frequently he presided over the 
proceedings of international committees and groups of 
professionals. He was a foreign member of the National 
Academy of Medicine of France, a foreign member of 
the National Academy of Sciences of India (honorary 
member) and a member of the Academy of Medical 
Sciences of Russia.

ACTIVITIES J K KOSTRZEWSKI AFTER 
REACHING RETIREMENT AGE 

In 1989. Prof. JK Kostrzewski retired, withdrew 
from most oif the public actiovities. In 1991. ceased to 
be a member of the Scientific Council of the National 
institute of Hygiene. 

This did not mean a total suspension of his activi-
ties as an epidemiologist, author or editor. In 1991. He 
submitted for print text titled. “Vaccination programs of 
the World Health Organization”, which was a chapter in 
the book “Vaccination”, ed. B. Dębiec and W. Magdzik. 
In 1993. It was released a book “Infectious and parasitic 
diseases – prevention  and control (ed. W. Magdzik ; 
Vesalius - Krakow). He is the author of 8 chapters and 
the preface in this book.

In 2001., The monograph. “Infectious diseases and 
their control on Polish soil in the twentieth century”; 
PZWL, which he co-edited with W. Magdzik and D. 
Naruszewicz-Lesiuk and co-authored several chapters.

On 6 December 2000. on the occasion of his 85th 
birthday it was organized ceremonial session of the 
Scientific Council of the National Institute of Hygiene, 
to which he was invited but was unable to attend. The 
professor sent a a letter of gratitude for the session and 
laudation lecture delivered there.

Yet he participated in the Conference organized NIH 
on 8 October 2002. on the occasion of signing the cer-
tificate of eradication of poliomyelitis in the European 
Region (Copenhagen 21.06.2002). It was his last visit 
to the National Institute of Hygiene.

He died on 27 May 2005. At the age of 89 and was 
buried on 06.02.2005 r. at the cemetery at the church. 
St. Catherine in Warsaw. On behalf of the employees of 
NIH posthumous farewell speech delivered professor 
Miroslaw Wysocki.

In 2014. his son Peter Kostrzewski handed me his 
own novel Fri. “Jan Karol Kostrzewski - not just epi-
demiology” - I would say - not just an epidemiologist!

It is a very valuable monograph, in which the au-
thor used materials from rich private archive prof. JK. 
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Kostrzewski. Especially interesting are informations on 
profesor Kostrzewski contacts with prominent members 
of the scientific community in Poland and abroad.

*****

It was a difficult task for me to set together in a 
such short form the most important information about 
an eminent scientist and very meritorious man in many 
areas. This was all the more difficult because it was 
filled with me memories of my teacher, the promoter 
of doctorate and long-term head of the Department 
of Epidemiology, who in 1955. offered me a job, in 
the Teaching Department of the NIH – which I had to 

organize at his command and later as the editor of Epi-
demiological Review as well as other activities, which 
according to his words I had to preform „the best I can”.
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REPORT ON ACTIVITIES OF EDITORIAL OFFICE 
OF QUARTERLY PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY 

– EPIDEMIOLOGICAL REVIEW FOR 2012-2015

Information at the Twentieth Jubilee Congress of the 
Polish Society of Epidemiologists and Infectious Diseases Physicians

Bydgoszcz, 17-19 September 2015.

In 2012. Editors of Przegląd Epidemiologiczny – 
Epidemiological Review (PE) took part in the contest 
INDEX PLUS 2012, established by Minister of Science 
and Higher Education (MNiSW), for funds under the 
program whose aim was to provide the PE international 
character and improve its position in the international 
scientific community. The proposal was approved on 
September 5, 2012, and the implementation was com-
pleted in November 2014. The report was accepted by 
the Authorities.

Editors committed to issuing quarterly in English 
and posting the full text on the website. Notified of the 
above, subscribers to the EP - in response to a question-
naire sent by the editorial staff - were of the opinion 
that the Polish edition of the EP should be continued 
in printed form.

Despite the availability of a full web version number 
of print subscribers has not decreased.

As a result, after the completion of the project in 
the MNiSW ranking of scientific journals PE obtained 
7 points, and in the Index Copernicus 2014. 9 points, 
which is a higher rating than the previous - 6.19 points. 
Our quarterly is indexed in the databases: PubMed, 
Web of Science, Scopus, Polish Medical Bibliography.

Currently PE is a quarterly bilingual English-
Polish. Each issue includes a full English version of 
the article and a full written text in Polish. For tables, 
illustrations and bibliography the reader is referred to 
English version.  

Full texts of PE are digitalized under the project 
INDEX PLUS and are available in electronic form on 
the website. 

Complying to the needs of the Polish readers Edi-
tors maintained the custom of placing in the EP recom-
mendations for treatment of Infectious Diseases made 
available by the Polish Society of Epidemiologists 
and Infectious Diseases Physicians, as well as those 
provided  directly by experts such as Polish Group of 
HBV and HCV Experts.

Professing the tradition in EP Editors maintained the 
following divisions: Problems of infections, Vaccines 

and Immunizations, Public Health and also Chronicle 
of Epidemiology of Infectious Diseases in Poland and 
History of Medicine. 

In 2014. special interest aroused report of the 
Conference at the National Institute of Public Health 
on “Coordination of activities of public institutions in 
the event of an outbreak,” (in reference to the Ebola 
epidemic, which was published in EP 2014; 68 (4): 
787-796, and also publications on pertussis.

Currently the Editors continue their efforts to ob-
tain for PE an Impact Factor. It is a hampered by the 
relatively low rate of citations of articles published in 
the EP. In part it is the result of some negligence of our 
epidemiologists and physicians who use in their papers 
data published in PR and do not quote the source. So 
using this opportunity I would appeal to you colleagues, 
always when it is proper, please quote articles published 
in PE. It will help us in getting for PE well-deserved 
impact factor.

Publication of the article in the EP does not take 
long time - largely it depends on the time to obtain the 
review. The annual number of manuscripts send to the 
editors is 80-100. Percentage of articles ineligible for 
print does not exceed 20%.

Approximately 40% of published articles are au-
thored or co-authored by employees of the NIPH- NIH. 
The authors of the remaining 60% are mainly employees 
of various institutes, departments and clinics Medical 
Universities from all over Poland. A significant number 
of works were received from public health departments 
of universities. We also obtain articles by people work-
ing in medical institutes, hospital wards for infectious 
diseases and Sanitary-Epidemiological Stations. Share 
of foreign Authors is still very low.

In less than five years we will celebrate the cente-
nary of issuing EP - since 1920. Editors hopes that it 
will be that time a quarterly an impact factor”.

Editor Andrzej Zielinski
Deputy Editor Margaret Stepien
Editor’s secretary Marta Gromulska
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INSTRUCTION FOR AUTHORS

PRINCIPLES FOR PREPARATION OF MANUSCRIPTS SUBMITTED FOR PUBLICATION 
IN PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY - EPIDEMIOLOGICAL REVIEW

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

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

Przegląd Epidemiologiczny- Epidemiological Re-
view publishes:
a) Experimental and methodological studies and  re-

ports 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 dise-

ases; 
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 mentio-
ned above and letters to the Editor.

1. Rules for the acceptance of the article sent for 
publication
Manuscript should be sent to the Editor with the cover-
ing 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:
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 copy-
rights or other rights of third parties and there is no 
conflict of interest with other persons or institutions.

2. Instructions for the preparation of the man-
uscript
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 (CD ROM 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 er-
rors and terminology and upon the consent of the au-
thors make the abridgments in the text. 
In the article the following parts should be present: In-
troduction, Objective, Material and Methods, Re-
sults, Discussion, Conclusions, References, Address 
for correspondence. Abstract should be composed of 
the following parts: Introduction, Objective, Mate-
rial and Methods, Results, Conclusions (capital let-
ters, bold, 10 points). 
The particular parts of the article may include subtitles 
provided the structure of the article would be of higher 
transparency then. 

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 ab-
stract, e.g. 
Key words: Hib vaccination, the effectiveness
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INTRODUCTION - provides the need (justifica-
tion) 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 intro-
duction, the results or conclusions from the research 
should not be included. 

MATERIAL AND METHODS - in case of common-
ly 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 cover-
ing the study population (age, sex, history of immuni-
zation 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 fig-
ures. Data from the tables and figures should not be 
repeated in the text where the most important informa-
tion should be summarized. 

DISCUSSION - is to highlight new or important as-
pects of research results and discuss their implications 
and indicate their limitations. The results of own re-
search 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 ar-
ticle.

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 con-
tain economic data and their analysis. If the hypothesis 
is expressed, it must be clearly stated that it is a hypoth-
esis. Do not present the results in conclusions!

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 ci-
tation. 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. Per-
tussis 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 anony-
mous or editorial. For example: Cancer in South Afri-
ca [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the au-
thor refers.
 1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of infec-

tious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996: page(s).
 2. Material published by institution: World Health Orga-

nization / 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 M. Po-
stvaccinal 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 
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 NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU A POLITYKA SPOŁECZNA
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STRESZCZENIE

WHO oraz Komisja Europejska przykładają dużą wagę do promocji  działań mających na celu zmniejszenie 
nierówności w zdrowiu. W artykule podniesiono problemy metodologiczne badań nad przyczynami nierówno-
ści w zdrowiu. Autor m. in. zwraca uwagę na potrzebę badań terenowych skoncentrowanych na porównywaniu 
dobrze dobranych grup ludności w celu uzyskania większej precyzji badań oraz lepszego dopasowania działań 
prewencyjnych do specyficznych potrzeb danej populacji. Wskazuje też na trudności porównań dokonywanych 
w skali międzynarodowej, ze względu na duże liczby zmiennych narażenia mogących zakłócać badane zależno-
ści. Znaczna część artykułu jest poświęcona interpretacji miar ubóstwa oraz zależności między nierównościami 
ekonomicznymi a nierównościami w zdrowiu. Autor zwraca uwagę, że nie istnieją w tym zakresie proste uwa-
runkowania, lecz wpływ nierówności ekonomicznych występuje szczególnie wyraźnie tam, gdzie nierówności 
w dochodach rodzin doprowadzają do pozostawania ludzi poniżej progu ubóstwa, a zwłaszcza ubóstwa skrajnego.  

Słowa kluczowe: nierówności w zdrowiu, nierówności w dochodach, miary nierówności, polityka społeczna
 

WSTĘP

Projekt strategii zdrowia dla UE „Zapewnić dobre 
zdrowie wszystkim”, autorstwa Davida Byrne, Komi-
sarza ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów w dniu 20 
kwietnia 2004 r. został rozesłany do ministerstw zdro-
wia krajów członkowskich. Mimo ewidentnie utopijne-
go tytułu, nawiązującego do rezolucji 32 Światowego 
Zgromadzenia Zdrowia, dokument w sposób zupełnie 
pragmatyczny proponował zastanowienie się nad nową 
strategią zdrowia UE i wskazywał na trudne do za-
kwestionowania, kierunki dążenia dla poszczególnych 
krajów Unii Europejskiej. „Cel ten jest wbudowany 
w działania UE mające na celu uzupełnienia krajowych 
wysiłków na rzecz promocji zdrowia, zminimalizowa-
nie nierówności w zdrowiu i zwalczanie czynników, 
które mają negatywny wpływ na stan zdrowia” napisał 
Byrne we wstępie do dokumentu.

Działania podjęte przez Komisję Europejską w 2004 r. 
stanowiły odbicie wcześniejszej aktywności Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO). W 1979 r. trzydzieste drugie 
Światowe Zgromadzenie Zdrowia wprowadziło „Glo-
balną Strategię Zdrowie dla Wszystkich do roku 2000” 
przez przyjęcie rezolucji WHA32.30. Było to związane 

z poparciem Raportu i Deklaracji Międzynarodowej Kon-
ferencji o Podstawowej Opiece Zdrowotnej, która odbyła 
się w Ałma Acie (obecnie Almaty) w 1978 r. W tej samej 
rezolucji Światowa Organizacja Zdrowia apelowała do 
poszczególnych krajów członkowskich o formułowanie 
narodowych strategii dla osiągnięcia poprawy zdrowia 
społeczeństw, a następnie tworzenie regionalnych i szer-
szych strategii na szczeblu międzynarodowym. 

Pogłębione merytoryczne opracowanie problema-
tyki nierówności w zdrowiu wewnątrz społeczeństw 
i między społeczeństwami zostało przedstawione 
w trzech kolejnych raportach dokonanych przez komisje 
ekspertów pod kierunkiem Michaela Marmota. Pierw-
szy raport był wykonany na zlecenie WHO i dotyczył 
nierówności w zdrowiu w skali globalnej (1), następny 
był wykonany na prośbę sekretarza stanu ds. zdrowia 
w Anglii i odnosił się do tej samej problematyki (2), 
a kolejny przedstawiał analizę społecznych determinant 
zdrowia w skali Unii Europejskiej (3). 

Raporty te różnią się zakresami terytorialnymi 
i specyfiką związaną z różnicami ekonomicznymi 
i kulturowymi oraz wynikającą z nich skalą problemu, 
ale pod względem metodologicznym posiadają tę samą 
strukturę, a mianowicie:
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1. identyfikację wyzwań związanych z nierównościami 
w zdrowiu i podkreślenie najważniejszych kierun-
ków przyszłej polityki i działań.

2. wskazanie jak przesłanki empiryczne mogą być 
przełożone na działania praktyczne. 

3. wskazanie możliwych celów i metod działania. 
Na szczeblu krajowym miałoby to odniesienie do 
uzgodnionego z resortem finansów planu wydatków 
rządowych (ang. Public Service Agreement Targets– 
PSA targets)

Raporty zespołów kierowanych przez M. Marmota 
cechują się wszechstronnym podejściem, uwzględniają-
cym zarówno kulturowe jak ekonomiczne aspekty przy-
czyn występujących w społeczeństwach nierówności 
w zdrowiu, jak i we wskazywaniu możliwych i pożąda-
nych rozwiązań. Problematyka nierówności w zdrowiu 
jest głęboko zakorzeniona w sytuacji ekonomicznej 
i politycznej całych społeczeństw, ale i występujących 
w nich bardziej specyficznych subpopulacji. W omawia-
nych raportach jest silnie podkreślony związek przyczyn 
nierówności w zdrowiu z polityką i możliwości dzia-
łania na rzecz ich zmniejszenia. Marmot przyjął jako 
trafną zewnętrzną ocenę tych raportów jako „polityki 
opartej na przesłankach naukowych” (evidence based 
politics). Ma to być polityka w sensie arystotelesow-
skim: poszukiwanie rozwiązań dla  wspólnego dobra. 
Nawet przy tak idealistycznym określeniu polityki 
projekt stawia trudne wymagania zarówno jeśli chodzi 
o określenie celu, jak i sposobów jego osiągnięcia. 
Samo zdefiniowanie czym są „przesłanki naukowe” nie 
jest łatwe. Ale szczególną trudność napotyka zamiana 
wiedzy na praktykę: określenie zakresu i sposobu, 
w jakim przesłanki naukowe mogą wyznaczać działania 
praktyczne polityków i administratorów. 

Raporty Marmota nawiązują do licznych badań 
wskazujących na powiązanie sytuacji ekonomicznej 
całych państw i indywidualnych osób z ich sytuacją 
zdrowotną. Problem w tym, że sytuacja ekonomiczna 
ludzi powiązana jest z licznymi czynnikami, które mogą 
mieć charakter zakłócający lub modyfikujący efekty. 
Wiele z nich ma tak głębokie zakorzenienie w tradycji 
poszczególnych osób, rodzin i całych populacji, że przy 
zmianie sytuacji materialnej, ich występowanie może 
ulegać znacznie wolniejszym zmianom. Nie ma też 
dostatecznych przesłanek, aby zakładać, że następstwa 
zdrowotne przemian ekonomicznych mają uniwersalny 
charakter. Mogą być różne w różnych populacjach. 
Ważną ilustracją zależności między sytuacją ekono-
miczną społeczeństw i występującą w nich sytuacją 
zdowotną obywateli jest problem związku nierówności 
ekonomicznych i nierówności w zdrowiu.

W Polsce, przy współpracy Ministerstwa Zdrowia, 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Re-
gionalnego Biura WHO został opracowany obszerny 

raport „Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce” 
(Social inequalities in health in Poland) (4). Raport 
przedstawia stan nierówności w zdrowiu występujących 
w polskim społeczeństwie i ich powiązanie z warun-
kami społeczno-ekonomicznymi w różnych grupach 
społecznych. Podejmuje też problematykę związanych 
z nierównościami społeczno-ekonomicznymi czynni-
ków wpływających na pogorszenie stanu zdrowia. Jest 
to opracowanie o wysokiej jakości, podstawowe dla 
omawianej problematyki.  

NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU A WSPÓLNE 
DOBRO

Jak można określić „wspólne dobro”, które jest 
uszczuplone przez nierówności w zdrowiu? Dla epi-
demiologa powinno być jasne, że nie istnieje ono jako 
byt abstrakcyjny, ale stanowi wyraz statystycznego 
rozkładu częstości występowania w danej populacji 
ludzi zdefiniowanych jako zdrowi oraz ludzi z nie-
dostatkami zdrowia o różnym charakterze i nasileniu. 
Mało subtelnymi, ale stosunkowo łatwo mierzalnymi 
wskaźnikami są miary umieralności i czasu przeżycia. 

Może tu powstać pytanie: dlaczego rozkłady sta-
tystyczne wskaźników stanu zdrowia indywidualnych 
osób mają stanowić „wspólne dobro”? To, że stano-
wią, ma swoje potwierdzenie zarówno w badaniach 
epidemiologicznych, jak i w prostych codziennych 
obserwacjach. Nie tylko stan zdrowia poszczególnych 
osób może być powiązany z ich własną sytuacja mate-
rialną, ale również odbija się na sytuacji materialnej ich 
rodzin, a w szerszym kontekście również na  sytuacji 
ekonomicznej całych populacji.

Istotą badania nierówności jest to, że dany stan lub/i 
czas jego trwania musi być porównywany w obrębie 
populacji i między subpopulacjami, co w epidemiologii 
odpowiada badaniom osób z odpowiednio określonych 
grup. Odniesienie wskaźników stanu zdrowia do  zmien-
nych ekspozycji w subpopulacjach grupujących osoby 
lepiej do siebie dopasowane pod względem warunków 
ekonomicznych i środowiskowych pozwala na większą 
precyzję badań, między innymi z racji ograniczenia 
liczby zmiennych zakłócających. To, jakie grupy ludzi 
powinny być porównywane w konkretnych badaniach, 
nie wynika wyłącznie z metod badawczych, ale należy 
do wartościującej sfery badań naukowych, czyli mówiąc 
prościej, w dużym zakresie jest pozostawione ocenie 
i rozsądkowi badacza. Ważność wielu z tych grup we-
szła do tradycji badań epidemiologicznych. Różnice 
w występowaniu wskaźników zdrowia w tych grupach 
były wielokrotnie badane w różnych populacjach 
i porównywanie ich ze sobą ma obszerną bibligrafię. 
Ważność, z punktu widzenia nierówności w zdrowiu, 
zmiennych narażenia różniących poszczególne subpo-
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pulacje, może być określana wielkością różnic w epi-
demiologicznych miarach zdrowia charakteryzujących 
te subpopulacje, ale też tym, czy istnieje możliwość 
zmniejszenia tych różnic przez działania na rzecz bar-
dziej poszkodowanej grupy. 

Istotnym rozszerzeniem badań nierówności w zdro-
wiu jest porównywanie nierówności w zdrowiu popula-
cji zamieszkujących różne kraje, regiony i kontynenty. 
Porównując silnie skontrastowane obszary globu badacz 
staje wobec znacznych różnic we wskaźnikach narażenia, 
co znacznie rozszerza możliwości określenia siły związ-
ków między narażeniem a jego efektem zdrowotnym.

Jest wiele badań wskazujących na dużą rolę nie-
równości ekonomicznych jako determinant nierówności 
w zdrowiu (5). W zależności od poziomu ubóstwa, 
ludzie mają trudniejszy dostęp do zdrowej wody i żyw-
ności, mieszkają w zagęszczonych pomieszczeniach, 
pracują częściej w warunkach niekorzystnych dla 
zdrowia i mają trudniejszy dostęp do opieki medycznej. 
Z poziomem dochodów wiążą się rodzaje i nasilenie 
patologii społecznych w poszczególnych grupach spo-
łeczeństwa. Ważnym korelatem ubóstwa jest niższy 
poziom uzyskanego wykształcenia, co też wiąże się 
z pogorszeniem wskaźników zdrowotnych. 

MIARY NIERÓWNOŚCI W DOCHODACH

Podstawową jednostką służacą do obliczania dystry-
bucji dochodu narodowego są gospodarstwa domowe. 
Skumulowany rozkład dochodów gospodarstw domo-
wych uporządkowanych przez relację większy/równy 
(≥) przedstawia krzywa Lorenza. Jest to zatem krzywa 
stale rosnąca, a jej pierwsza pochodna jest niemalejąca. 
Jeżeli dochody kolejnych osób są coraz wyższe, krzywa 
ta przyrasta coraz szybciej, jeżeli równe poprzednim, 
przyrasta liniowo. Ryc. 1. 

Krzywa ta jest wyskalowana w jednostkach wzgłęd-
nych. Na osi odciętych zaznaczone są centyle liczby 
gospodarstw domowych, a na osi rzędnych centyle sku-
mulowanego dochodu narodowego badanej populacji. 
W przypadku absolutnie równego dochodu wszystkich 
gospodarstw wykres Lorenza przybiera formę przekąt-
nej, prostego odcinka łączącego punkty (0,0) i (1,1). 
Przy nierównościach w dochodach te same punkty łączy 
krzywa leżąca poniżej przekątnej. Krzywa Lorenza re-
prezentuje funkcję i nie można jednoznacznie przypisać 
do jednej wartosci wskaźnika jednej określonej funkcji. 
Dlatego trzeba pamiętać, że parametryczne porówny-
wanie nierówności w zdrowiu, które wymaga oparcia 
na tej krzywej pojedynczych wskaźników liczbowych, 
zawsze stanowi uproszczenie. 

Elementarnym wymogiem stawianym takim wskaź-
nikom jest przestrzeganie reguły Pigou-Daltona (6,7,8), 
aby w obrębie populacji ocenianej pod względem nie-

równości w dochodach,  każde przesunięcie dochodów 
od osób (gospodarstw domowych) o wyższych docho-
dach do tych o niższych, zmieniało wartość wskaźnika 
na wskazującą zmniejszenie nierówności.

Drugim wymogiem jest, aby wskaźnik nierówności 
był niezależny od wyboru jednostek dochodu, tzn. aby 
bezwzględne wielkości dochodów nie wpływały na jego 
wartość liczbową. Pożądane jest też, aby skala wskaź-
nika była skończona, aby mogła być znormalizowana 
w przedziale [0,1]. 

Wprowadzono szereg wskaźników nierówności 
ekonomicznych opartych na różnych podstawach mate-
matycznych. Najprostszy z nich stanowi współczynnik 
wariancji. Osobna grupa wskaźników  opiera się na 
porównaniu kwantyli z dolnego i górnego przedziałów 
krzywej Lorenza. 

Do celów naukowych szczególnie przydatne, 
z racji wysokiej precyzji, są współczynniki oparte na 
matematycznej teorii entropii. Należy tu między innymi 
wskaźnik Theila (9). Wskaźnik ten daje możliwość 
terytorialnej lub grupowej dekompozycji polegającej 
na rozdzieleniu wyników i przypisanie mniejszym 
subpopulacjom odpowiadających im wskaźników przez 
zastosowanie odpowiednich wag. 

Inną ważną miarą nierówności w dochodach jest 
wskaźnik Atkinsona (10) oparty na teoretycznej redy-
strybucji dochodów do poziomu, który doprowadziłby 
do zupełnej ich równości.

Wskaźnikiem najpowszechniej używanym do po-
równywania różnych populacji pod względem nierów-
ności w dochodach jest współczynnik Giniego (11,12).

 

gdzie  to wartość i-tej obserwacji (np. dochód i-tego go-
spodarstwa domowego), a  to średnia wartość wszystkich 
obserwacji  

(np. przeciętny dochód gospodarstw domowych): 

W przedstawieniu graficznym krzywej Lorenza 
wskażnik Giniego odpowiada stosunkowi dopełnienia 
„a”, pola leżącego pod krzywą skumulowanych warto-
ści dochodu „b”, w stosunku do całkowitego pola pod 
odcinkiem prostej łączącym punkty (0,0) i (1, 1): „a+b”

Jak zaznaczono wyżej dana krzywa Lorenza wyzna-
cza dokładnie jeden wskaźnik Giniego, natomiast dla 
danego wskaźnika nie ma już jednoznaczności, bo może 
on odpowiadać różnym krzywym Lorenza i różnym 
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rozkładom dochodów w populacji. Łatwo spostrzec, że 
tę samą wielkość powierzchni pola „a” mogą odkreślać 
różnie przebiegające krzywe stale rosnące o niemaleją-
cej pierwszej pochodnej. 

Dogodny zakres wskaźnika Giniego od 0 do 1 sta-
nowi miarę względną pozwalającą na łatwe porównanie 
stopnia nierówności w populacjach o różnej liczebności 
i różnych średnich dochodach. Pozwala też porównać  
zmiany w nierównościach dochodów w danej populacji 
na przestrzeni czasu. Jednak, jak zaznaczono wyżej, jego 
niejednoznaczność w stosunku do rozkładu dochodów 
sprawia, że ten sam współczynnik Giniego może cha-
rakteryzować populacje o różnych krzywych Lorenza. 

W badaniu dużych populacji jako całości wspól-
czynnik Giniego daje z reguły wyższe wartości, niż 
w przypadku ich składowych terytorialnych. Np. dla 
USA jako całości współczynnik Giniego jest większy 
niż mierzony dla większości poszczególnych stanów. 
Tyko 9 stanów ma ten współczynnik równy lub wyższy 
niż USA jako całość. Dlatego też wnioski z porówny-
wania krajów znacznie różniących się obszarem i li-
czebnością populacji trzeba wyciągać bardzo ostrożnie 
i uwzględniać w nich również inne czynniki określające 
specyfikę porównywanych jednostek.

Wielu badaczy zwraca uwagę na to, że z przebiegu 
krzywej Lorenza wynika, iż na  wielkość współczynnika 
Giniego najsilniej wpływają dane ze środkowej części 
krzywej odpowiadajace nierównościom w dochodach 
klasy średniej. Rzeczywiście w tym zakresie krzywa 
Lorenza najbardziej oddala się od przekątnej wykresu 
wskazującej na całkowitą równość dochodów.

Jednak, dokonane przez J.G. Palmę porównywa-
nie rzeczywistych rozkładów dochodów gospodarstw 
domowych niemal pełnej listy krajów całego globu 
doprowadziło go do wniosku, że poza kilkoma krajami 
o wielkich obszarach ubóstwa i skrajnym rozwarstwie-
niu ekonomicznym jak np. Namibia, niemal dokładnie 
połowa dochodu narodowego wpływa do gospodarstw 
ulokowanych na krzywej Lorenza w decylach 5-9, a dru-
ga połowa dzielona jest między najuboższe cztery decyle 
i decyl dziesiąty obejmujący osoby najbogatsze (13). Na 
tej podstawie Palma zaproponował wskaźnik nierówno-
ści w dochodach, który wyraża stosunek dochodów 40% 
populacji najuboższych gospodarstw domowych i 10% 
najbogatszych. Przebadanie przez Cobhama i Sumnera 
nierówności w dochodach tych samych państw za po-
mocą wskaźników Giniego i Palmy wykazało bardzo 
wysoką zgodność tych wskaźników (14).

WPŁYW NIERÓWNOŚCI W DOCHODACH 
NA NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU

Wskaźniki nierówności w dochodach, zgodnie z ich 
założeniami, muszą być oderwane od bezwzględnej 

wysokości dochodów. Wynikające z nierówności sfery 
bezwzględnego ubóstwa stanowią intuicyjnie oczywi-
sty czynnik pogarszający stan zdrowia należących do 
nich grup społecznych. Jak podkreślono wyżej z ubó-
stwem wiąże się ograniczony dostęp do zdrowej wody 
i żywności, możliwości, a często i nawyki utrzymania 
higieny, warunki mieszkaniowe, oraz ciężkość i wa-
runki wykonywania pracy. W wielu społeczeństwach 
sytuacja ludzi ubogich pogarszana jest przez przemoc 
i uzależnienia od alkoholu i substancji odurzających. 
Ważną rolę może odgrywać nierówność w dostępie do 
opieki medycznej. Wiele  problemów zdrowotnych wy-
nikających z ubóstwa może też zależeć od nierówności 
w respektowaniu praw obywatelskich. Trzeba jednak 
pamiętać, że przy tym samym poziomie wskaźników 
nierówności, obszary ubóstwa mogą mieć różne zakre-
sy, a ubóstwo względne przekłada się na poziom życia 
rodzin w zależności  od poziomu średniego dochodu na 
głowę i od jakości systemu opieki społecznej w danym 
kraju. Istnieje jednak duża grupa poważnych autorów, 
którzy nierównościom ekonomicznym przypisują swo-
isty efekt na zdrowie społeczeństw. Efekt ten miałby być 
niezależny od innych czynników. Przykładem takiego 
opracowania jest książka Richarda Wilkinsona i Kate 
Pickett „The spirit level” (16). Przy stosunkowo mało 
wyrafinowanej metodologii, stosując dane populacyj-
ne, autorzy ci w badaniach pojedynczych zmiennych, 
powiązali nierówności ekonomiczne w wybranych, wy-
soko rozwiniętych krajach z dużą liczbą miar zdrowia 
i wykazali znamienne powiązania nierówności z nie-
korzystnymi zjawiskami i zdarzeniami zdrowotnymi. 
Nie kwestionując tych wyników w obszarze badanych 
populacji, warto zwrócić uwagę, iż przy porównywaniu 
szerszej grupy państw często o bardzo różnych społe-
czeństwach i różnym poziomie dochodu narodowego, 
liczba zmiennych wpływających na sutuację zdrowotną 
ludności nie pozwala na tak daleko idące symplifika-
cje. Przedstawione w tabeli 1 porównanie trzech grup 
krajów o współczynnikach Giniego pozostających 
odpowiednio w granicach: 40-49, 30-29 i 20-29 wy-
rażnie pokazuje wielką rozpiętość przeciętnej długości 
życia i zdolnosci nabywczej ludności w krajach tylko 
nieznacznie różniących się wartościami liczbowymi 
wskaźnika Giniego.  Efekt opisywany przerz Wilkinsona 
i Pickett, jeżeli nawet występuje u tych społeczeństw, 
ginie przy mocno oddziałujących efektach obszarów 
skrajnego ubóstwa, skażonego środowiska i patologii 
społecznych.

W opracowaniach WHO dotyczących nierówności 
w zdrowiu stosowane są dwa podstawowe terminy: 
„nierówność” (inequality), która określa różnice we 
wskaźnikach zdrowia bez uwzględnienia ich przyczy-
ny oraz „inequity”, która tłumaczona w słownikach 
jako: „niesprawiedliwość”, „brak równości” lub „brak 
równości dostępu”. 
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Według WHO, „nierówności w zdrowiu mogą 
być zdefiniowane jako różnice w stanie zdrowia lub 
w dystrybucji determinant zdrowia pomiędzy różny-
mi grupami ludności. Na przykład różnice w mobil-
ności pomiędzy osobami starszymi lub młodszymi 
w populacji lub różnice w umieralności miedzy ludźmi 
z różnych klas społecznych. Niektóre nierówności są 
spowodowane różnicami biologicznymi lub zależą od 
wolnego wyboru, a inne są przypisane do środowiska 
zewnętrznego i pozostają poza kontrolą osób, których 
dotyczą. W pierwszym przypadku są to często nie-
równości nieuniknione, których zmienianie może być 
niemożliwe, albo zmienianie ich jest etycznie nie do 
przyjęcia. W drugim przypadku, nierównosci  mogą nie 
być konieczne i są możliwe do uniknięcia, jak również 
niesprawiedliwe i nieuczciwe jest to, aby tak powstałe 
nierówności w zdrowiu prowadziły do niesprawiedli-
wości w zdrowiu” (17). 

Jest to tekst silnie podbudowany ideologicznie 
ale trzeba docenić szlachetność jego intencji.

WHO dzieli nierówności w zdrowiu na związane 
z biologią człowieka, jego genetyką i procesem starze-
nia, ale jak się można domyślać również z trafiającymi 
się w życiu zdarzeniami losowymi i to jest składowa 
nierówności, których nie można skompensować. Do 
nich też zaliczane są te nierówności, które „zależą od 
wolnego wyboru” tzn. od trybu życia, diety stosowanej 
w warunkach wolnego dostępu, używek, uzależnień 
i innych czynników szkodliwych lub korzystnych dla 
zdrowia o których sama osoba może zadecydować. Na-
tomiast „niesprawiedliwości” to te czynniki wpływające 
na zdrowie, które zależą od sytuacji społeczno-ekono-
micznej poszczególnych grup społecznych, ale także 
od czynników organizacyjno-administracyjnych, które 
wpływają na bezpieczeństwo ekonomiczne, dostęp do 
wykształcenia i możliwość dostępu do udogodnień 
cywilizacyjnych, w tym  do opieki medycznej. 

Dostosowanie sytuacji w Polsce do oczekiwań 
WHO i Komisji Europejskiej w sprawach nierówności 
w zdrowiu, w wielkiej części leży w woli politycznej 
rządu, świadomości problemów i ściśle powiązanych 
z rozwojem kraju możliwościach finansowych. Dotyczy 
to również tych spraw, które leżą w zakresie promocji 
zdrowia. 

TRUDNE PRZEJŚCIE OD IDEOLOGII DO 
SKUTECZNEJ PRAKTYKI

Zacznijmy od tego, że identyfikowanie nierówności 
ekonomicznych z niesprawiedliwością stwarza istotne 
wątpliwości metodologiczne. Nagromadzony kapitał 
prywatny, który ma swoje źródło w inowacyjności, lub 
kumulacji majątku uczciwie zdobywanego przez poko-

lenia, nie zubaża osób, które tego majątku nie posiadają. 
Przeciwnie  przez zależny od inwestycji i inowacyjności 
rozwój ekonomiczny kraju kapitał prywatny może się 
przyczyniać do wzrostu dobrobytu pracowników najem-
nych. Jednak w wielu krajach, w których w ostatnich 
dekadach  wystąpiły przemiany ustrojowe, znaczna 
część majątku przedtem znacjonalizowanego trafiła 
w ręce prywatne na drodze decyzji administracyjnych 
wywołując gwałtowny wzrost  dysproporcji dochodów.  
Podobnie przejmowanie pomocy międzynarodowej 
przez uprzywilejowane elity ubogich krajów prowadzi 
do nierówności, które przy żadnym znaczeniu tego sło-
wa sprawiedliwe nie są. Rzadko prowadzą do rozwoju 
kraju, a często dodatkowo pogłębiają obszary skrajnego 
ubóstwa.

Głębokie przemiany społeczne i ekonomiczne leżą 
poza zasięgiem działania programów zdrowia publicz-
nego. Natomiast dobra orientacja w uwarunkowaniach 
ekonomicznych poszczególnych grup społecznych, 
a czasem również poszczególnych jednostek jest warun-
kiem koniecznym skuteczności tych programów i efek-
tywnego wykorzystania dostępnych środków. Tylko 
dobrze zaplanowane badania terenowe są w stanie dać 
rozeznanie potrzeb poszczególnych grup społecznych 
zarówno w zakresie bezpośredniej pomocy materialnej, 
jak i informacji dotyczących zdrowego trybu życia 
oraz dostępu do usług medycznych. Niezbędne są one 
również do oceny lokalnych zagrożeń środowiskowych 
i stanowią podstawę adresowanych do władz admini-
stracyjnych sygnałów wskazujących na konieczność 
usuwania tych zagrożeń. 

W planowaniu badań terenowych obliczonych na 
zmniejszenie skutków zdrowotnych poszczególnych 
czynników kluczowe znaczenie ma optymalizacja skali 
tych badań. Zbyt szeroko zakrojone badania mogą bo-
wiem obejmować grupy ludzi o tak różnych potrzebach, 
że dostępne działania prewencyjne będą skuteczne 
tylko w ograniczonym zakresie. Z kolei badania zbyt 
wąskie pomijają osoby i grupy osób, do których moż-
na by skutecznie dotrzeć. Tymczasem obecność i siła 
oddziaływania czynników środowiskowych oraz zwią-
zanych z trybem życia ma swoją geografię, a często 
również powiązania społeczne. Nawet tak, wydawałoby 
się uniwersalne czynniki ryzyka chorób jak palenie 
tytoniu i nadużywanie alkoholu mają różne zakresy 
oddziaływania zależne od płci, wieku, zamieszkiwanej 
okolicy i stanu zatrudnienia. Aby skutecznie zapobiegać 
chorobom należy pamiętać, że podstawowym punktem 
wyjścia dla nierówności w zdrowiu są nierówności 
w narażeniach na czynniki ryzyka chorób. Tu należy 
zaznaczyć, że podstawowym miejscem działania pro-
gramów zdrowia publicznego są zagrożenia zdrowia 
związane z czynnikami ryzyka chorób.
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STRESZCZENIE

W Polsce rozwój wiedzy dotyczącej czynników zoonotycznych, których rezerwuarem są zwierzęta wolno żyjące 
jest obecnie coraz bardziej istotny zarówno w aspekcie epidemiologicznym, jak i podejmowania odpowiednich 
działań dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Nawyki konsumenckie obejmujące agroturysty-
kę, spożywanie runa leśnego i dziczyzny oraz przygotowywanie produktów mięsnych w procesie grillowania 
stanowią czynniki ryzyka zarażenia/zakażenia patogenami przenoszonymi drogą pokarmową.
CEL. Celem przeprowadzonych badań była ocena rozpowszechnienia przenoszonych drogą pokarmową chorób 
pasożytniczych: włośnicy i bąblowicy oraz zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu E w populacji myśliwych, 
określenie ich geograficznego rozpowszechnienia na terenie kraju i próba określenia podstawowych czynników 
związanych z występowaniem tych zarażeń/zakażeń.
MATERIAŁ I METODY. W latach 2010-2012 przeprowadzono badanie przekrojowe w populacji myśliwych pol-
skich. Przeprowadzono wywiady i zebrano próbki krwi łącznie od 1027 myśliwych z 16 województw. Oznaczenia 
serologiczne na obecność przeciwciał przeciwko tasiemcom bąblowcowym (Echinococcus spp.), Trichinella spp. 
oraz wirusowi zapalenia wątroby typu E wykonano testami ELISA komercyjnymi lub „in home”. W przypadku 
pozytywnego wyniku dla Echinococcus były one potwierdzane testem ELISA Em2plus i testem Western blot, 
a dodatnie wyniki IgM dla HEV testem recomLine HEV IgM.
WYNIKI. W badanej populacji 1027 polskich myśliwych stwierdzono serologicznie dwa przypadki bąblowicy 
Echinococcus multilocularis, u 47 (4,6%) osób stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko Trichinella spp., 
w tym u 17 osób wynik testu był dodatni, a u 30 wątpliwy. U 206 osób (ponad 25% osób badanych) wykryto 
przeciwciała IgG przeciwko wzw typu E w teście ELISA. Zarówno w rozpowszechnieniu przeciwciał przeciwko 
Trichinella spp. jak i HEV stwierdzono duże zróżnicowanie geograficzne.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Wyniki przeprowadzonego badania wykazały obecność zarażeń/zakażeń 
czynnikami zoonotycznymi takimi jak: Echinococcus multilocularis, Trichinella spp. oraz wirusem zapalenia 
wątroby typu E (HEV) w populacji polskich myśliwych. Wydaje się, że zarażenia Echinococcus multilocularis 
i Trichinella spp. są w tej populacji bardziej rozpowszechnione niż w populacji ogólnej. Natomiast wyniki ba-
dań dotyczących obecności i rozpowszechnienia zakażeń wirusem HEV wskazują na konieczność prowadzenia 
dalszych badań dotyczących występowania tego wirusa w kraju.
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WSTĘP

Zwierzęta wolno żyjące są rezerwuarem wielu 
chorób o potencjale zoonotycznym, w tym nowo poja-
wiających się zakażeń („emerging infectious diseases”). 
Szybki postęp cywilizacyjny i zmiany z nim związane 
ułatwiają nie tylko pojawianie się nowych, ale i roz-
przestrzenianie się już istniejących patogenów, które do 
tej pory, pomimo że krążyły w środowisku naturalnym, 
miały mniejsze znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowia 
publicznego. Tereny zasiedlane przez zwierzęta wolno 
żyjące tworzą dla człowieka obszary wysokiego ryzyka 
nabycia wielu chorób, których rezerwuarem są te zwie-
rzęta. Do chorób tych należą między innymi: włośnica, 
bąblowica i zapalenie wątroby typu E. 

Bąblowica wielojamowa (alweokokoza). Echinococ-
cus multilocularis należy do najbardziej niebezpiecz-
nych dla ludzi pasożytów występujących na świecie 
i jest najgroźniejszym czynnikiem pasożytniczym 
w naszym kraju. Alweokokoza rozwija się wolno, 
przez kilka do kilkunastu lat, nie dając przez długi 
czas objawów klinicznych, dlatego do jej rozpoznania 
dochodzi zwykle późno. Wśród osób zarażonych nie-
leczonych, w czasie 10 lat od zdiagnozowania choroby 
śmiertelność przekracza 90%. W cyklu rozwojowym 
pasożyta żywicielem ostatecznym i źródłem zarażenia 
dla człowieka są zwierzęta z rodziny dzikich psowatych 
(Canidae). W Polsce są to: lis rudy (Vulpes vulpes), 
jenot (Nyctereutes procyonoides) i wilk (Canis lupus). 
Na terenach endemicznych zarażone mogą być także 
psy domowe. W ostatnich latach w wielu regionach 
naszego kraju stwierdzono znacznie wyższą częstość 
zarażenia lisów bąblowcem wielojamowym niż w mi-
nionych dekadach. Badania z lat 2001-2008 wykazały 
powszechne występowanie tego pasożyta u lisów w wo-
jewództwach: warmińsko-mazurskim (około 40% zara-
żonych osobników), podkarpackim (37%), małopolskim 
(20%), lubelskim (około 19%) i mazowieckim (14%). 
Wieloletni, bezobjawowy okres rozwoju choroby często 
uniemożliwia określenie źródła zarażenia, którym mógł 
być bezpośredni kontakt z zarażonym zwierzęciem lub 
zanieczyszczone odchodami zwierząt runo leśne, woda 
lub owoce i warzywa z plantacji, do których mają dostęp 
zarażone osobniki. (1-4)

Włośnica (łac. trichinosis, trichinellosis). W Polsce za-
padalność na włośnicę należy do jednych z najwyższych 
w Unii Europejskiej. Ogniska inwazji, które czasami 
obejmują kilkaset osób narażonych na zachorowanie 

stanowią duże obciążenie dla budżetu państwa ponoszą-
cego koszty diagnostyki, chemioterapii i hospitalizacji. 
Począwszy od 1995 r. mięso z dzika jest w Polsce głów-
nym źródłem zarażenia Trichinella dla ludzi. Larwy 
nicieni Trichinella spp. spożyte wraz z surowym lub nie-
dogotowanym mięsem zarażonych dzików są przyczyną 
włośnicy. Choroba może przebiegać w postaci lekkiej, 
jednakże zarażenie dużą dawką inwazyjną, które ma 
miejsce przy spożyciu większej ilości zainfekowanego 
produktu oraz podatność osobnicza mogą sprawić, że 
przebieg włośnicy będzie ciężki, a nawet zakończony 
zgonem. Znaczenie dzikich zwierząt jako rezerwuaru 
i źródła zarażenia ludzi włośnicą odgrywa obecnie 
coraz większą rolę w związku z prawie całkowitym 
wyeliminowaniem tego pasożyta z populacji świń. (5-8)

Wirusowe zapalenie wątroby typu E. Mięso z dzika 
może być też źródłem wirusa zapalenia wątroby typu 
E. Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV) początko-
wo klasyfikowany do rodziny Calciviridae, obecnie 
zaliczany jest do rodzaju Hepevirus, rodziny Hepevi-
ridae. Wszystkie izolowane szczepy wirusa zaliczane 
są do 1 serotypu. Jednak stwierdzono dużą zmienność 
genetyczną wyizolowanych szczepów i obecnie naj-
częściej stosowany schemat klasyfikacji dzieli szczepy 
tego wirusa na 5 głównych genotypów: 1, 2, 3, 4, 5. 
Genotyp 1 oraz 2 są odpowiedzialne za występowanie 
epidemii na terenach endemicznych tj. w Indiach, Pa-
kistanie, Somalii, Egipcie, Birmie, Algierii, Kuwejcie, 
a także w innych krajach afrykańskich oraz w Meksy-
ku. Natomiast genotypy 3 i 4 wywołują sporadyczne 
zachorowania na terenie Stanów Zjednoczonych, Eu-
ropy, Chin i Japonii. W krajach europejskich rodzime 
zachorowania ludzi stwierdzono na terenie Holandii, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii ,Węgier, Finlandii 
oraz Danii i Szwecji. Wszystkie te zachorowania były 
spowodowane genotypem 3 HEV. Natomiast genotyp 
5 dotychczas był izolowany jednie od ptaków. Natural-
nym rezerwuarem HEV genotypów 1 i 2 oraz źródłem 
zakażenia jest człowiek wydalający wirusa z kałem. 
Natomiast dla genotypów 3 i 4 uważa się, że źródłem 
zakażenia są zwierzęta, a zwłaszcza świnia i dzik. Obec-
ność wirusa HEV stwierdzono w populacji dzika na 
terenie takich krajów jak Niemcy, Włochy, Hiszpania. 
Bezpośrednich dowodów na to, że zapalenie wątroby 
typu E jest zoonozą dostarczyły opublikowane donie-
sienia o zachorowaniach ludzi na wirusowe zapalenie 
wątroby typu E po spożyciu mięsa dzików oraz jeleni. 
Szczepy wyizolowane od zwierząt w tych przypadkach 
były identyczne ze szczepami wirusa izolowanymi od 
pacjentów. Badania prowadzone wśród osób, które są 
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zawodowo związane ze zwierzętami: lekarzy wetery-
narii oraz hodowców trzody chlewnej wykazały, że 
w porównaniu do osób niestykających się ze zwierzę-
tami, częstość występowania przeciwciał swoistych dla 
HEV jest u nich wyższa, co także dowodzi zoonotycz-
nego charakteru tej infekcji. (9-18).

Celem prowadzonych badań było określenie rozpo-
wszechnienia zarażeń/zakażeń patogenami przenoszo-
nymi drogą pokarmową : Trichinella spp., Echinococcus 
multilocularis oraz wirusem zapalenia wątroby typu E 
w populacji myśliwych, określenie ich geograficznego 
rozpowszechnienia na terenie kraju i próba określenia 
podstawowych czynników związanych z występowa-
niem tych zarażeń/zakażeń.

MATERIAŁY I METODY

Badana populacja. W latach 2010-2012 przeprowa-
dzono badanie przekrojowe w populacji polskich my-
śliwych, na które wcześniej uzyskano zgodę Komisji 
Bioetycznej. Informację o badaniu rozpowszechniono 
w środowisku myśliwych -  poprzez Zarząd Główny 
Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) informacja 
została przekazana do wszystkich Zarządów Okrę-
gowych Polskiego Związku Łowieckiego. Ponadto 
zamieszczono krótkie artykuły informacyjne o badaniu 
w czasopismach branżowych – „Łowiec Polski”, „Brać 
Łowiecka”. Do badania rekrutowano myśliwych w cza-
sie narad łowczych, spotkań kół łowieckich oraz imprez 
łowieckich np. targów, konkursów pracy psów myśliw-
skich, zawodów strzeleckich itp. Ponadto część osób 
zgłaszała się na badanie bezpośrednio do NIZP-PZH. 
Każda osoba biorąca udział w badaniu otrzymywała 
informację o badaniu i krótką informację o chorobach, 
w kierunku których wykonywano badania oraz wyrażała 
zgodę na udział w badaniu w formie pisemnej. 

Materiał do badań. Od osób włączonych do badania 
pobierano materiał do badań laboratoryjnych (próbki 
krwi) oraz przeprowadzono wywiady za pomocą kwe-
stionariusza (ankiety) obejmującego pytania na temat 
aktywności łowieckiej myśliwych, możliwych innych 
narażeń na zakażenie/zarażenie, stanu zdrowia oraz pod-
stawowe dane demograficzne. Łącznie zbadano 1027 
myśliwych z 16 województw, przy czym z wojewódz-
twa lubuskiego materiał pobrano jedynie od trzech osób.
Badanie ankietowe. Badania ankietowe przeprowa-
dzono anonimowo, a każda z osób biorąca w nich 
udział miała przydzielany numer identyfikacyjny. 
Poprzez kwestionariusz zbierano: dane demograficzne 
(wiek, płeć, zawód); informacje dotyczące aktywności 
łowieckiej myśliwych, w tym np. dane nt. długości stażu 
członkowskiego w PZŁ, terenu polowań – najczęściej 

wybierany obwód łowiecki, gatunku/ów pozyskanej 
zwierzyny – średnie roczne pozyskanie oraz pytania 
związane z innymi czynnikami związanymi z badanymi 
zarażeniami/zakażeniami np. konsumpcja mięsa i runa 
leśnego, sposób spędzania wolnego czasu, narażenie 
na kontakt z gryzoniami itd. Ponadto ankieta zawierała 
pytania odnoszące się do stanu zdrowia np. przebyte 
wybrane choroby, wybrane szczepienia oraz wystąpie-
nie określonych objawów.

Badania laboratoryjne. Oznaczenia serologiczne na 
obecność przeciwciał przeciwko Echinococcus spp., 
Trichinella spp. oraz wzw typu E zostały wykonane 
w Laboratorium NIZP-PZH działającym w systemie 
jakości, posiadającym certyfikat Polskiego Centrum 
Akredytacji. 

Badania w kierunku parazytoz wykonywane były 
pośrednią metodą immunoenzymatyczną ELISA na 
obecność swoistych przeciwciał klasy IgG z wykorzy-
staniem:
-  dla alweokokozy– testu przesiewowego Enzyme 

immunoassay for the diagnosis of human echino-
coccoses firmy Bordier Affinity Producs SA oraz 
testu potwierdzenia Enzyme immunoassay for the 
diagnosis of human alveolar echinococcosis firmy 
Bordier Affinity Producs SA (Em2plus). W przypad-
ku uzyskania dodatniego wyniku badania w teście 
przesiewowym i ujemnego w teście potwierdzenia 
dla alweokokozy dodatkowo wykonywano test we-
stern blot, który pozwalał potwierdzić ewentualne 
zarażenie E. granulosus.

-  dla Trichinella spp. – „in home” ELISA NIZP-PZH 
z antygenem E/S Trichinella spp.
Do badań w kierunku wzw typu E stosowano testy:

-  ELISA ze zrekombinowanym antygenem genotypu 
1 i 3 (zestaw komercyjny firmy Microgen, Niemcy): 
recomWell HEV IgG

-  ELISA ze zrekombionowanym antygenem genotypu 
1 i 3 (zestaw komercyjny firmy Microgen, Niemcy): 
recomWell HEV IgM.
Wszystkie próbki dodatnie na obecność IgM i część 

dodatnich/wątpliwych próbek na IgG badano następnie 
testem potwierdzenia w celu wyeliminowania wyników 
fałszywie dodatnich – odpowiednio testem potwier-
dzenia recomLine HEV IgM lub recomLine HEV IgG.

Badania rozpowszechnienia zarażenia/zakażenia 
w populacji myśliwych. Analizie poddano wybrane 
czynniki, pozostałe będą przedmiotem odrębnych 
publikacji poświęconych poszczególnym patogenom. 
Zależność pomiędzy wiekiem, płcią oraz wielkością 
populacji a rozpowszechnieniem zarażeń/zakażeń 
poszczególnymi patogenami badano wyliczając iloraz 
szans OR wraz z przedziałem ufności i wartością p.
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WYNIKI

Charakterystyka badanej grupy. Badania przeprowa-
dzono na grupie 1027 myśliwych pochodzących z 16 
województw: 1002 mężczyzn i 25 kobiet, w wieku od 17 
do 85 lat, co dość dobrze odwzorowuje pod względem 
tych cech populację myśliwych polskich. Ponadto grupę 
badaną porównano do populacji ogólnej myśliwych pod 
względem województwa zamieszkania i długości stażu 
członkowskiego w PZŁ. Szczegółową charakterystykę 
porównawczą badanej grupy z grupą myśliwych pol-
skich przedstawiono w tabeli I i na rycinie 1.

Alweokokoza. Badania na obecność IgG przeciwko 
bąblowcom E. granulosus i E. multilocularis wykonane 
testem przesiewowym ELISA dały wynik pozytywny 
w przypadku próbek surowic pochodzących od 18 
osób. Surowice te zbadano następnie: testem western 
blot, który pozwala na różnicowanie gatunków tasiem-
ców bąblowcowych E. granulosus i E. multilocularis 
oraz testem ELISA Em2plus, który jest stosowany do 
potwierdzenia zarażeń E. multilocularis. Dodatnie 
wyniki badań potwierdzające zarażenie E. multilocu-
laris uzyskano u dwóch mężczyzn w wieku 37 i 43 
lat, zamieszkujących odpowiednio w województwach: 
opolskim i zachodnio-pomorskim. 

Włośnica. W tej samej populacji osób wykonano ba-
dania serologiczne w kierunku włośnicy. Wynik pozy-
tywny potwierdzający zarażenie Trichinella otrzymano 
u 17 osób, a wątpliwy, który może świadczyć o dawniej 
przebytej włośnicy, uzyskano u 30. Łącznie potwier-
dzone i prawdopodobne zarażenie stwierdzono u 47 
mężczyzn w wieku od 28 do 73 lat (szczegółowe infor-
macje przedstawiano w tabeli II). W przeprowadzonych 
badaniach zaobserwowano, że odsetek osób, u których 
stwierdza się obecność przeciwciał, rośnie z wiekiem. 
Analiza jednoczynnikowa wykazała, że wzrost ten jest 
istotny statystycznie (>70 vs.≤ 70 OR=1,6; CI: 1,04-2,5; 
p= 0,034). Ponadto wykazano wzrost odsetka przeciw-
ciał wraz ze wzrostem długości stażu członkowskiego 
w PZŁ (tab. III) - >31 vs.≤ 31OR= 1,44; CI: 1,1-1,9; 
p=0,007. 

Najwyższy odsetek badanych zarażonych Trichi-
nella stwierdzono w województwie podlaskim (po-
nad 18%). Ponadto wysoki odsetek osób zarażonych 
stwierdzono w  województwach: wielkopolskim (7,5%), 
łódzkim (7,1%), mazowieckim (6,6%), kujawsko-po-
morskim (5,8%), pomorskim (4,5%) i warmińsko-ma-
zurskim (4,5%). W pięciu województwach nie stwier-
dzono u żadnej z badanych osób obecności przeciwciał 
przeciwko Trichinella spp. 

Tylko cztery osoby spośród tych, u których potwier-
dzono występowanie przeciwciał przeciwko Trichinella 

podały w ankiecie, że wcześniej chorowały na włośnicę. 
Natomiast w grupie osób, u których nie stwierdzono 
przeciwciał, aż 10 zaznaczyło wcześniejsze przebycie 
włośnicy.

Wirusowe zapalenie wątroby typu E. Otrzymano 33 
wyniki dodatnie w badaniu na obecność przeciwciał 
IgM przeciwko wzw typu E w teście ELISA, z tego 3 
zostały potwierdzone testem western blot, co świadczy 
o aktualnym zakażeniu tych osób wirusem wzw typu E. 
Świeże zakażenia wystąpiły u mężczyzn w wieku: 48, 
51 i 64 lata. U 206 osób, co stanowi ponad 25% osób 
badanych, wykryto przeciwciała klasy G przeciwko 
wzw typu E w teście ELISA. Przeciwciała stwierdzono 
u 3 kobiet i 203 mężczyzn. Osoby, u których stwierdzo-
no obecność przeciwciał przeciwko wzw typu E, były 
w wieku od 21 do 80 lat (Tab. IV). Przeprowadzona 
analiza wykazała, że w grupie osób powyżej 70. roku 
życia odsetek osób z przeciwciałami jest najwyższy, 
a różnica ta jest istotna statystycznie w porównaniu 
z pozostałymi grupami wieku (OR=3,3; CI: 1,4-7,7). 
Nie stwierdzono natomiast, aby odsetek ten zależał od 
długości stażu członkowskiego w PZŁ (Tab. V). 

Stwierdzono duże zróżnicowanie częstości wystę-
powania zakażenia w poszczególnych województwach. 
Rozpowszechnienie występowania przeciwciał prze-
ciwko wzw typu E waha się od 3,85% w województwie 
kujawsko-pomorskim do 41,7% w opolskim.

DYSKUSJA

Przeprowadzone badanie występowania i rozpo-
wszechnienia zarażeń/zakażeń czynnikami zoonotycz-
nymi : Echinococcus multilocularis, Trichinella spiralis 
oraz HEV w populacji polskich myśliwych potwierdziły 
występowanie tych zarażeń/zakażeń w badanej grupie.

W przypadku zarażenia tasiemcem E. multilocularis 
uzyskany wynik wskazuje na dużą częstość występo-
wania bąblowicy w zbadanej grupie, w porównaniu z  
danymi z systemu nadzoru epidemiologicznego nad 
chorobami zakaźnymi w Polsce. Z danych tych wynika, 
że liczba zarejestrowanych przypadków bąblowicy - 
niezależnie od gatunku tasiemca - w latach 2006-2012 
wahała się od 19 do 65 rocznie, a zapadalność wynosiła 
od 0,05 do 0,17 na 100 tys. populacji. W latach 1997-
2011 alweokokozę rozpoznawano ponad dwukrotnie 
rzadziej niż bąblowicę jednojamową w przypadkach, 
w których dokonano różnicowania gatunkowego. Bą-
blowica wielojamowa wywołana przez E. multilocularis 
stanowiła wśród tych przypadków jedynie 27% . Wy-
daje się więc za wskazane, aby w każdym przypadku 
zmian wykrytych w badaniach obrazowych wątroby 
u myśliwych wykonywać badania laboratoryjne w celu 
wykluczenia bąblowicy. (20)
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Natomiast w przypadku włośnicy wydaje się istotne 
stwierdzenie występowania przypadków zarażeń wło-
śniami u osób z terenów województw, z których  nie 
zgłaszano przypadków takich zachorowań do rutyno-
wego systemu nadzoru. Przyczyną tego może być fakt, 
że część przypadków zarażenia Trichinella jest nieroz-
poznawana ze względu np. na mało charakterystyczny 
przebieg, często przypominający przeziębienie i mało 
nasilone objawy choroby. W skali światowej włośnica 
stanowi istotny problem dla zdrowia publicznego -  
szacuje się, że zarażonych Trichinella może być nawet 
10 milionów ludzi. W Polsce przypadki zachorowań na 
włośnicę rejestrowane są każdego roku. Na ogół jest to 
kilkadziesiąt przypadków w roku i wówczas mamy do 
czynienia z wystąpieniem mniejszych ognisk, głównie 
rodzinnych. Jednak nadal zdarzają się lata, w których 
występują ogniska liczące nawet kilkaset osób, jak 
i takie, w których w roku rejestrowane są pojedyncze 
przypadki zachorowań. Przyczyną większości ognisk 
włośnicy, które występowały w Polsce w ostatnich la-
tach było spożycie mięsa dzików lub jego przetworów. 
Dodatkowych badań wymaga sytuacja epidemiolo-
giczna włośnicy na terenie województwa podlaskiego, 
w którym odsetek zarażonych był najwyższy w całym 
kraju. W porównaniu do województw kujawsko-po-
morskiego i wielkopolskiego, w których najczęściej 
występują ogniska włośnicy i z których zgłaszanych 
jest najwięcej przypadków zachorowań w ramach 
rutynowego nadzoru epidemiologicznego, odsetek 
zarażonych w woj. podlaskim był ponad pięciokrotnie 
wyższy (6, 21, 22).

Dotychczas brak było informacji na temat zakażeń 
wzw typu E ludzi w Polsce, a przeprowadzone badanie 
jako pierwsze pozwoliło na wstępne rozpoznanie sytu-
acji epidemiologicznej tej choroby w kraju. Uzyskane 
wyniki wskazują na duże rozpowszechnienie zakażenia 
wzw typu E w badanej populacji – ponad 20%. W in-
nych krajach europejskich wyniki badań serorozpow-
szechnienia przeciwciał przeciwko HEV w zależności 
od kraju i badanej grupy wahają się od 1,3% do 52%. 
Genotypy 3 i 4 wzw typu E występujące w Europie nie 
stanowią poważnego zagrożenia zdrowotnego dla osób 
immunokompetentnych, jednak w ostatnich latach poja-
wiły się doniesienia o poważnych następstwach  wzw E 
u osób po przeszczepach od dawców zakażonych tymi 
genotypami wirusa. Stwierdzone w obecnym badaniu 
wysokie rozpowszechnienie zakażeń wzw typu E może 
stanowić istotną przesłankę do rozważenia wykonywa-
nia  badań w kierunku wzw typu E u krwiodawców oraz 
dawców narządów(23-26).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, że 
myśliwi stanowią grupę ryzyka występowania zarażeń 
E. multilocularis i Trichinella spp. oraz zakażeń wiru-
sem wzw E. 

W odniesieniu do danych z nadzoru epidemiologicz-
nego w kraju wyniki badania wskazują na to, że zaka-
żenia E. multilocularis są bardziej rozpowszechnione 
w tej grupie osób niż w populacji ogólnej.

Ze względu na fakt, że intensywność zarażenia 
larwami nicieni Trichinella u dzików jest najczęściej 
niska i w związku z tym zarażenie u człowieka może 
mieć przebieg skąpoobjawowy lub nawet bezobjawowy, 
ważne jest ciągłe podnoszenie świadomości myśliwych 
odnośnie właściwego postępowania z mięsem dzików 
w celu uniknięcia zarażenia ludzi.

Badania w kierunku zakażenia wirusem HEV są 
jednymi z pierwszych w Polsce, dlatego trudno jest 
stwierdzić, czy tak duże, sięgające ponad 20% badanej 
populacji rozpowszechnienie zakażenia jest porów-
nywalne z rozpowszechnieniem w populacji ogólnej. 
Z uwagi na fakt, że zakażenia te mogą mieć implikacje 
dla transfuzjologii i transplantologii wskazane jest dal-
sze prowadzenie badań odnośnie występowania HEV 
w kraju.
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STRESZCZENIE

Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ) jest ośrodkiem 
powołanym przez każde państwo członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zgodnie z Międzyna-
rodowymi Przepisami Zdrowotnymi (2005). Uchwalone w dniu 23 maja 2005 r. na Światowym Zgromadzeniu 
Zdrowia i obowiązujące od 15 czerwca 2007 r. Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (MPZ) są instrumentem 
prawnym stworzonym w celu ułatwienia ochrony wszystkich krajów przed niekontrolowanym rozprzestrzenia-
niem się w skali międzynarodowej chorób oraz innych zagrożeń dla zdrowia publicznego o charakterze nagłych 
zdarzeń. Zgodnie z Art. 2. MPZ (2005), celem tychże Przepisów jest zapobieganie, ochrona przed i zwalczanie 
międzynarodowego rozprzestrzeniania się chorób oraz zapewnienie reakcji służby zdrowia publicznego propor-
cjonalnej do zagrożeń, bez niepotrzebnych ograniczeń w ruchu i handlu. W zakresie MPZ (2005) leży przede 
wszystkim stworzenie systemu wczesnego powiadamiania (zgodnie z Art. 6. i 7.), w ramach którego w każdym 
kraju działa KPC ds. MPZ dostępny o każdej porze dla potrzeb komunikowania się z Punktami Kontaktowymi 
WHO i innymi podmiotami. Do zadań KPC ds. MPZ, powołanego przez Ministra Zdrowia i uruchomionego 
1 września 2007 roku w Zakładzie Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego 
Zakładu Higieny w kraju należy przede wszystkim pozyskiwanie informacji na temat zdarzeń mogących stanowić 
zagrożenie dla zdrowia publicznego o charakterze międzynarodowym, które wystąpiły w Polsce lub za granicą 
oraz przekazywanie tych informacji do WHO, innych KPC ds. MPZ lub właściwych organów władzy i admini-
stracji zajmujących się ochroną zdrowia publicznego. Do zadań KPC ds. MPZ należy także rozpowszechnianie 
opracowywanych przez WHO i ECDC powiadomień, w tym dokumentów rekomendacji i oceny ryzyka. Celem 
pracy jest przegląd powiadomień które wpłynęły w latach 2010-2015 do KPC ds. MPZ z WHO i ECDC i dotyczyły  
nowo pojawiających się chorób zakaźnych, nieobjętych rutynowymi programami szczepień lub dla których nie 
ma skutecznych szczepionek, które wystąpiły w Regionie Europejskim WHO. W opracowaniu uwzględniono: 
zakażenia nowym werotoksycznym szczepem Escherichia coli O104:H4, zakażenia koronawirusem MERS-CoV, 
gorączkę krwotoczną Ebola, malarię, gorączkę Denga, gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę oraz cholerę.

Słowa kluczowe: nowo pojawiające się choroby zakaźne, Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych 
Przepisów Zdrowotnych

WPROWADZENIE

Pod pojęciem nowo pojawiające się choroby zakaź-
ne (emerging infectious diseases) rozumie się choroby 
infekcyjne i inwazyjne, których częstość występowa-

nia wzrosła w ciągu ostatnich dwudziestu lat i może 
wzrosnąć w najbliższej przyszłości na danym obszarze 
(1). Do chorób nowo pojawiających się zaliczymy także  
te wywołane przez nowo powstające lub nowo odkryte 
patogeny, albo patogeny o nowym spektrum lekoopor-
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ności na skutek ewolucji już istniejącego i znanego 
czynnika chorobotwórczego albo też rozprzestrzenienia 
się zupełnie nowego, nieznanego patogenu. Spośród 
obecnie znanych patogenów człowieka 12 % to czynniki 
etiologiczne nowo pojawiających się chorób. W ciągu 
ostatnich 35 lat zidentyfikowano niemal 90 nowych 
czynników chorobotwórczych (2). Spośród ponad 1 400 
zidentyfikowanych drobnoustrojów chorobotwórczych, 
177 to czynniki chorób nowo pojawiających się. Sza-
cuje się, że spośród chorób zakaźnych ludzi, które 
występowały w ciągu 30 minionych lat, ponad 70% 
stanowią zoonozy (3). Szczególnie niebezpieczne jest 
pojawienie się zupełnie nowego zakażenia u ludzi, np. 
wskutek przeniesienia zakażenia odzwierzęcego na 
populację ludzi, czego przykładem jest zakażenie HIV, 
wirusem gorączki Ebola czy zakażenie wirusem SARS 
wywołującym zespół ostrej ciężkiej niewydolności od-
dechowej. Za istotne dla zdrowia publicznego uważa się 
ponowne pojawienie się wcześniej identyfikowanych 
na danym obszarze chorób, które pojawiły się tam po 
okresie zmniejszenia częstości ich występowania lub 
całkowitej eradykacji z danego obszaru (1).

Na obecność i rozprzestrzenianie się nowo pojawia-
jących się chorób ma wpływ wiele czynników. Zalicza 
się do nich:  procesy adaptacyjne mikroorganizmów 
bezpośrednio zależne od zmian w ich materiale gene-
tycznym,  zmiany klimatyczne, procesy demograficzne, 
urbanizacja, industrializacja, rozwój transportu (zarów-
no ludzi i zwierząt), przewiezienie wektorów choroby, 
a nawet zamierzone działania człowieka, jak np. użycie 
patogenów w celach bioterrorystycznych. Dodatkową 
przyczyną są czynniki socjoekonomiczne, które mogą 
mieć wpływ na działania w zakresie ochrony zdrowia 
publicznego, a co zatem może skutkować zmianami 
obszaru występowania wektorów i patogenów (1, 3).

MATERIAŁY I METODY

W pracy przedstawiono  wybrane choroby wysoce 
zakaźne, które zgodnie z powyższą definicją uznaje 
się za nowo pojawiające się  i które wystąpiły w 2010-
2015 w Regionie Europejskim WHO. Opracowanie 
to przygotowano w oparciu o powiadomienia z WHO 
i ECDC na temat zagrożeń związanych z nowo poja-
wiającymi się chorobami, które wpłynęły do Krajowego 
Punktu ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych 
(KPC ds. MPZ) w latach 2010—2015. W opracowaniu 
uwzględniono choroby nieobjęte rutynowymi progra-
mami szczepień lub dla których nie ma skutecznych 
szczepionek. Choroby przedstawiono chronologicznie 
w zależności od daty pierwszego powiadomienia, które 
wpłynęło do KPC ds. MPZ w opisywanym okresie.

WYNIKI

Do opracowania wybrano:  zakażenia nowym we-
rotoksycznym szczepem Escherichia coli O104:H4, za-
każenia nowym koronawirusem MERS-CoV, gorączkę 
krwotoczną Ebola, malarię, gorączkę Denga, gorączkę 
Zachodniego Nilu, chikungunyę oraz cholerę.

GORĄCZKA DENGA

Pierwsze informacje o rodzimej gorączce Denga 
wpłynęły do KPC ds. MPZ w 2010 r. Przenoszoną 
przez komary z rodzaju Haemagogus lub Aëdes go-
rączkę Denga wywołuje  wirus należący do rodziny 
Flaviviridae występujący w czterech serotypach DEN-1, 
DEN-2, DEN-3 i DEN-4. Zakażenia najczęściej mają 
postać bezobjawową. W postaci objawowej najczę-
ściej występuje gorączka powyżej 38°C, ból głowy 
w okolicy czołowej, bóle mięśni, kości i stawów oraz 
charakterystyczna wysypka. Przebycie choroby daje 
odporność na ponowne zachorowanie wywołane tym 
samym serotypem. Ponowne zakażenie innym sero-
typem zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkiej postaci 
choroby z zespołem krwotocznym mogącym prowadzić 
do wstrząsu i śmierci. 

Po raz pierwszy epidemie gorączki Denga opisa-
no pod koniec XVIII i wystąpiły one w Azji, Afryce 
i Ameryce Północnej, natomiast pierwszy przypadek 
dengi mającej postać gorączki krwotocznej odnotowano 
w 1953 r. podczas trwania epidemii na Filipinach. Ogni-
ska gorączki Denga występują endemicznie i stosunko-
wo często na obszarach tropikalnych i subtropikalnych 
Azji, Afryki i Ameryki Południowej i Środkowej. 
Endemicznym terenem występowania tej choroby jest 
również  wschodni region basenu Morza Śródziemnego. 
Ostatnie epidemie gorączki Denga w Europie miały 
miejsce w latach 1927-28 na terenie Grecji. 

W Europie, zachorowania notuje się głównie u osób 
powracających z obszarów endemicznych choroby (21). 
Rodzime  pojedyncze przypadki gorączki Denga odno-
towano w we Francji (dwa przypadki w 2010, cztery 
w 2014 i dwa w 2015 r.) i Chorwacji (jeden przypadek 
w 2010 r.), w miejscach objętych zasięgiem występowa-
nia wektora tej choroby (A. albopictus). Zachorowania 
we Francji odnotowano w południowo-wschodniej 
części kraju, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe 
(w sierpniu i wrześniu 2010 r. oraz 2014 r.) (22) oraz 
w regionie Langwedocja-Roussillon (w sierpniu 2015 
r.). Wszystkie przypadki z 2010 oraz 2015 r. oraz jeden 
z 2014 r. wywołane zostały serotypem DEN-1 wirusa, 
natomiast pozostałe trzy przypadki z 2014 r. seroty-
pem DEN-2. Według ECDC, za zawleczenie wirusa 
w 2015 r.  najprawdopodobniej odpowiada osoba, która 
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przyjechała z Polinezji Francuskiej i zachorowała po 
powrocie w lipcu 2015 r. Przypadek z Chorwacji do-
tyczył mężczyzny pochodzącego z Niemiec, u którego 
do zakażenia doszło w sierpniu 2010 r. (23).

W październiku 2012 r. wystąpiło duże ognisko 
gorączki Denga, które dotyczyło osób przebywających 
na terenie  portugalskiego archipelagu Madera, zalicza-
nego do obszarów europejskich, a zostało zlikwidowane 
w marcu 2013 r. Były to pierwsze od 1920 r. autochto-
niczne przypadki gorączki Denga stwierdzone na terenie 
tego archipelagu. Zgodnie z danymi ECDC w ognisku 
tym odnotowano 2 168 zachorowań,  z których  1 080 
przypadków potwierdzono laboratoryjnie. Nie odnoto-
wano przypadków śmiertelnych. Większość przypad-
ków zidentyfikowano w mieście Funchal, które jest 
głównym portem na wyspie. Zachorowania na gorączkę 
Denga stwierdzono również u mieszkańców Europy 
kontynentalnej, po powrocie z archipelagu do krajów 
ich stałego zamieszkania. Podróżni, którzy zachorowali, 
to obywatele: Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, 
Szwecji, Francji, Finlandii, Danii, Austrii, Norwegii, 
Chorwacji, Słowenii, Hiszpanii oraz Szwajcarii. Wia-
domo, że w miesiącach zimowych aktywność życiowa 
przenoszącego wirusa komara spada, dlatego na Made-
rze w 2012 r. od 47 tygodnia roku obserwowano gwał-
towny spadek zachorowań związanych z zakażeniem 
tym wirusem. Nie można wykluczyć rozprzestrzeniania 
się tego komara na wyspy sąsiadujące z Maderą i tereny 
basenu Morza Śródziemnego. W związku z wystąpie-
niem ogniska zostały wdrożone działania związane 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w krwiodawstwie 
i transplantologii, a lokalne władze podjęły  działania 
zapobiegawcze, w tym zabiegi dezynfekcyjne i de-
zynsekcyjne w samolotach oraz zwalczanie komarów 
w portach i na lotniskach (24).

CHIKUNGUNYA

Gorączka chikungunya, o której pierwsza informa-
cja trafiła do KPC ds. MPZ w 2010 r., jest chorobą wy-
woływaną przez alfawirusa z rodziny Togaviridae prze-
noszonego przez komary z rodzaju Aedes. Rezerwuarem 
tego wirusa są małpy, bydło, gryzonie i ptaki,  czym 
różni się od gorączki Denga, której rezerwuarem są 
tylko naczelne. Wirus gorączki chikungunya powoduje 
chorobę charakteryzującą się nagłym wystąpieniem go-
rączki, pojawieniem się zmian skórnych wraz z ostrym 
bólem mięśni i stawów. Objawy reumatyczne mogą się 
nasilać i trwać wiele miesięcy. Zachorowania bezobja-
wowe stanowią ponad 75% przypadków.  Zachorowania 
mogą być powikłane m.in. zapaleniem mięśnia serco-
wego, zapaleniem wątroby i zaburzeniami neurologicz-
nymi (25). Przypadki gorączki chikungunya występują  
endemicznie głównie w Południowo-wschodniej Azji, 

we Wschodniej Afryce oraz w Ameryce Południowej 
i Środkowej. Bardzo liczne zachorowania wystąpiły 
w 2005 r. w Indiach i Malezji oraz w 2013 r. na wyspach 
Oceanu Indyjskiego (Reunion, Mauritius i Majotta).

Na obszarze Ameryki chikungunya pojawiła się po 
raz pierwszy w grudniu 2013 r. na wyspie Saint Martin 
na Karaibach. Zachorowania szybko rozprzestrzeniły 
się na inne Wyspy Karaibskie i dalej na obszar Ameryki 
Środkowej, Północnej i Południowej. Tylko w 2015 r., 
do 14 sierpnia do Amerykańskiej Organizacji Zdrowia 
(PAHO) zgłoszono 496 807 podejrzanych i potwier-
dzonych przypadków, w tym 64 śmiertelne. Ogółem 
od początku trwania ogniska na terenie Ameryk odno-
towano 1 640 252 przypadki (25). 

Na terenie Europy przypadki gorączki chikungunya 
dotyczą przede wszystkim osób powracających z tere-
nów endemicznych choroby, głównie z Indii.  Pierwsze 
rodzime zachorowanie w Europie stwierdzono w okoli-
cach miasta Rimini we Włoszech w 2007 r., gdzie łącz-
nie odnotowano 217 przypadków. Rodzime przypadki 
gorączki chikungunya w Europie odnotowano także we 
Francji w departamencie Var położonym w regionie Pro-
wansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże w 2010 r. u dwóch 
osób (26) oraz w miejscowości Montpellier położonej 
w regionie Langwedocja-Roussillon w 2014 r. u 14 
osób (27). Ustalono, że chorzy z Montpellier mieszkali 
w okolicy, w której stwierdzono przypadek gorączki 
chikungunya importowanej z Kamerunu. Zgodnie 
z oceną ryzyka ECDC z 20 sierpnia 2015 r., ryzyko 
transmisji gorączki chikungunya w Europie związane 
jest z zawleczeniem wirusa przez chore osoby z wiremią 
i dalszą jego transmisją przez występujące komary prze-
noszące ten patogen. W Europie kontynentalnej, komary 
z gatunku Aedes albopictus występują w rejonie basenu 
Morza Śródziemnego, natomiast na Maderze obecne 
są komary z gatunku Aedes aegypti. W lipcu 2015 r. 
podejrzany rodzimy przypadek gorączki chikungunya 
odnotowano po raz pierwszy w Hiszpanii u osoby, 
która nie wyjeżdżała na tereny endemiczne choroby 
i w przypadku której do zakażenia doszło najprawdo-
podobniej w prowincji Walencja na terenie tego kraju. 
Przeprowadzone u chorej osoby badania potwierdziły 
zakażenie parwowirusem i ostatecznie wykluczyły 
gorączkę chikungunya (25).

CHOLERA

W opisywanym okresie do KPC ds. MPZ wpływały 
również powiadomienia dotyczące  cholery. Cholera jest 
ostrą, zakaźną chorobą biegunkową, którą wywołują  
bakterie - przecinkowce cholery (Vibrio cholerae),  
należące do dwóch grup serologicznych: O1 i O139. 
Grupa O1 dzieli się na dwa biotypy: klasyczny i El Tor, 
z których każdy obejmuje serotypy: Inaba i Ogawa. 
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Śmiertelność z powodu  cholery wśród nieleczonych 
osób sięga 50%, wśród prawidłowo leczonych około 
1%. Znacznie częściej niż zachorowania objawowe wy-
stępują zakażenia bezobjawowe. Nosicielstwo pocho-
robowe jest zazwyczaj krótkotrwałe, a zakażone osoby, 
które nie wykazują objawów, mogą wydalać bakterie 
w kale do 7-14 dni od momentu zakażenia. Chorobę 
charakteryzuje nagły początek i gwałtowny przebieg: 
biegunka (wodnisto-ryżowate stolce) i obfite wymioty 
prowadzące często do odwodnienia. Rezerwuarem dla 
przecinkowców cholery są ludzie oraz ujęcia wodne 
zanieczyszczone ludzkimi odchodami. Człowiek zakaża 
się najczęściej przez wypicie skażonej bakteriami wody 
lub spożycie żywności zanieczyszczonej kałem albo 
wymiocinami osób zakażonych, chorych lub nosicieli. 
Szerzące się epidemicznie ogniska cholery zdarzają 
się dość często w krajach rozwijających się Środkowej 
Afryki, Południowo-wschodniej Azji i Ameryki Środ-
kowej. Niekorzystne warunki społeczno-ekonomiczne 
w danym kraju, słaba infrastruktura wodna i sanitarna, 
kataklizmy oraz klęski żywiołowe, sprzyjają powsta-
waniu warunków korzystnych do wystąpienia ognisk 
cholery (28). 

Pierwsza opisana pandemia cholery miała miejsce 
na początku XIX wieku i rozpoczęła się w Indiach. 
Ostatnia, siódma pandemia rozpoczęła się w 1961 r. 
i rozszerzyła się z  Indonezji. W ostatnich latach, po-
cząwszy od 2010 r. ogniska cholery, w których wystą-
piły przypadki śmiertelne odnotowano na terenie takich 
krajów, jak: Haiti, Dominikana, Kuba, Wenezuela, 
Irak, Nepal, Pakistan, Iran, Bangladesz, Birma, Laos, 
Kambodża, Wietnam, Afganistan, Indie, Chiny, Nige-
ria, Sierra Leone, Kenia, Uganda, Zimbabwe, Zambii, 
Angoli, Somalii, Etiopia, Wybrzeże Kości Słoniowej, 
Demokratyczna Republika Konga, Kongo, Mozambik, 
Ghana, Gwinea, Mali, Ukraina  i Niger. 

Spośród zgłoszeń  dotyczących cholery,  które 
wpłynęły do Punktu, na szczególną uwagę zasługują 
te dotyczące epidemii cholery na terenie Haiti, której 
początek przypadał na październik 2010 r. Badania 
chorych  w tych ogniskach wykazały obecność prze-
cinkowców cholery z grupy serologicznej O1, biotypu 
El Tor i serotypu Ogawa. W wyniku dochodzenia epi-
demiologicznego ustalono, że głównym źródłem zaka-
żenia może być woda, pochodząca z okolicznych rzek. 
Początkowo zachorowania odnotowano na obszarach 
położonych w rejonie rzeki Artibonite. Przez kolejne 
tygodnie notowano wzrost liczby osób zakażonych 
i przypadków śmiertelnych, które wystąpiły łącznie 
w 10 różnych departamentach. Na Haiti od 2010 r. do 
21 marca 2015 r. zgłoszono  około 735 000 przypadków, 
z których 8 761 zakończonych zgonem  (29). 

Ognisko cholery na Dominikanie miało swój po-
czątek w listopadzie 2010 r., gdzie przypadkiem indek-
sowym była osoba, która przyjechała na Dominikanę 

z terenu Haiti. Od początku trwania ogniska na Domi-
nikanie wystąpiło 32 257 podejrzanych przypadków, 
w tym 487 śmiertelnych. 

W latach 2012 - 2013 przypadki cholery odnoto-
wano na Kubie w liczbie 678 przypadków, w tym 3 
śmiertelne. Ustalono, że spośród nich 12 dotyczyło 
przebywających na terenie Kuby obywateli innych 
krajów (Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Chile 
i Wenezueli). 

W 2012 r. ogniska cholery, o których powiadomiony 
został przez WHO Punkt wystąpiły także w Ghanie 
(ponad 160 przypadków), Demokratycznej Republice 
Konga (ponad 3 500) i Sierra Leone (ponad 18 500). 
W 2013 r. przypadki cholery zaczęto notować także 
w Meksyku, gdzie do końca 2015 r. odnotowano 198 
zachorowań w tym 1 zgon, większość na terenie stanu 
Hidalgo. W 2015 r. na terenie tego kraju nie stwierdzono 
nowych przypadków cholery. 

W 2015 r. do KPC wpłynęły  informacje dotyczące  
ogniska cholery w Tanzanii. Na dzień 11 października 
2015 r. odnotowano w tym kraju 4 323 przypadki w tym 
67 zakończonych zgonem.  Większość z nich (72%) 
wystąpiła  w regionie Dar es Salaam. W 2015 r. ogniska 
cholery w Afryce notowano w również w  Burundi, 
Kamerunie, Demokratycznej Republce Konga, Ghanie, 
Kenii, Mozambiku, Nigerii, Sudanie Południowym 
i Ugandzie. Ogółem  w Afryce zidentyfikowano ponad 
32 000 zachorowań, w tym około 500 zgonów (28). 

Pod koniec sierpnia 2015 r. zgłoszono wystąpienie 
ogniska cholery w Iraku. Do 8 października 2015 r. 
łącznie odnotowano tam 1 263 potwierdzone labora-
toryjnie przypadki cholery. Na początku października 
w Kuwejcie odnotowano 6 potwierdzonych laborato-
ryjnie przypadków cholery wywołanych przez ten sam 
serotyp Inaba, który jest odpowiedzialny za zachoro-
wania w Iraku. Wśród nich pięć zachorowań wystąpiło  
u osób, które przebywały na terenie Iraku. 

W ciągu ostatnich 5 lat w Europie ognisko cholery 
wywołane serotypem Ogawa odnotowano na terenie 
Ukrainy w Regionie Donieckim w 2011 r., w którym 
zidentyfikowano 33 zachorowania i o którym informa-
cja wpłynęła do KPC ds. MPZ z ECDC.

ZAKAŻENIA WEROTOKSYCZNYM 
SZCZEPEM E. COLI O104:H4

Pierwsze powiadomienie na temat epidemicznych 
zachorowań wywołanych werotoksycznym szczepem 
bakterii Escherichia coli O104:H4 wpłynęło do KPC 
ds. MPZ w maju 2011 r., kiedy to odnotowano je po 
raz pierwszy na terenie Niemiec. Wcześniej, szczep ten 
izolowany od zdrowych zwierząt oraz ludzi nie wywo-
ływał ognisk zachorowań. Zakażenie produkującym 
werotoksynę szczepem prowadzi m.in. do uszkodzenia 
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naczyń włosowatych, co  powoduje krwawą biegunkę 
i  zmiany w narządach wewnętrznych, np. nerek przy 
wystąpieniu zespołu hemolityczno-mocznicowego (4).

Epidemia zakażeń werotoksycznym szczepem E. 
coli O104:H4 w Niemczech była jednym z najważniej-
szych zdarzeń monitorowanych przez KPC ds. MPZ. 
Pierwsza informacja o zwiększonej liczbie zachorowań, 
w przebiegu których wystąpiła krwawa biegunka lub 
pojawił się zespół hemolityczno – mocznicowy (HUS), 
została przesłana do Punktu przez stronę niemiecką 
22 maja 2011 r. Początkowo poinformowano o 30 
przypadkach zakażeń, jednak liczba ta z biegiem czasu 
systematycznie wzrastała. Od połowy maja  2011 r.  
zidentyfikowano łącznie 3 140 przypadków zakażeń 
wywołanych tym szczepem na świecie, w tym 3 052 
w Niemczech. Spośród wszystkich zakażonych osób 
u 905 wystąpił HUS, w tym u 852 na terytorium Nie-
miec. W wyniku epidemii wywołanej enterokrwotoczną 
E.coli zmarło w Niemczech 49 osób. Zachorowania 
wystąpiły również w innych krajach UE, u osób które 
odwiedziły Niemcy w maju lub w czerwcu. Łącznie 
w krajach UE (z wyłączeniem Niemiec) wykryto 125 
przypadków zakażeń tym szczepem oraz zarejestrowa-
no 1 zgon z powodu wystąpienia niewydolności nerek 
w przebiegu HUS (4).

Do KPC ds. MPZ ze stacji sanitarno-epidemio-
logicznych z terenu naszego kraju zgłoszono 58 
przypadków podejrzeń zakażeń werotoksyczną E.coli 
i z tej liczby laboratoryjnie potwierdzono 3 przypadki 
zakażeń szczepem zgodnym ze szczepem w ognisku 
w Niemczech. 

W Polsce pierwszy przypadek zakażenia entero-
krwotocznym szczepem E.coli z HUS zgłoszono 27 
maja 2011 roku,  a wystąpił u mieszkanki Niemiec, 
która przyjechała do Polski i u której w czasie podróży 
pojawiły się pierwsze objawy choroby. 

W wyniku badań zmierzających do ustalenia 
czynnika etiologicznego tej epidemii, stwierdzono że 
źródłem zakażenia były importowane z Egiptu nasio-
na kozieradki wykorzystywane do hodowli kiełków. 
Według ekspertów europejskich koszt związany ze 
skutkami tej epidemii dla Unii Europejskiej oszacowano 
na kilkaset milionów euro (5).

MALARIA

Pierwsze informacje o rodzimych przypadkach 
malarii w Europie, na terenie Grecji, wpłynęły do KPC 
ds. MPZ w sierpniu 2011 r.  Malaria jest chorobą wy-
woływaną przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium 
i w warunkach naturalnych jest przenoszona przez 
samice komarów z rodzaju Anopheles. Najbardziej 
typowym objawem malarii jest gorączka, ale mogą wy-
stąpić również inne nawracające objawy, jak ból głowy, 

dreszcze, bóle mięśni i złe samopoczucie. Najcięższe 
postaci malarii są powodowane zarażeniem zarodźcem 
Plasmodium falciparum (14). 

Terenami endemicznego występowania malarii 
są obszary tropikalnej i subtropikalnej Azji, Afryki, 
Ameryki Południowej i Środkowej oraz wyspy połu-
dniowo-zachodniego Pacyfiku. Choroba ta została zwal-
czona na tereny Europy, Ameryki Północnej, Australii 
i większości terytorium dawnego ZSRR. Na obszarze 
Unii Europejskiej malaria została wyeliminowania 
w latach 70. ubiegłego wieku (14). Obecnie, w krajach 
UE i EOG odnotowuje się głównie przypadki malarii 
importowanej z terenów endemicznego występowania 
choroby. W 2012 r. (ostatni rok dostępnych danych 
epidemiologicznych) zgłoszono 5 161 przypadków 
w krajach UE i EOG. Spośród nich 26 przypadków 
uznano za autochtoniczne (15).

Zachorowania, do których doszło na terenie kraju, 
w Europie występują sporadycznie i związane są z ukłu-
ciem komara na lotnisku lub pochodzącego z bagażu 
albo transfuzją krwi.  (16). W 2011 roku stwierdzono 
rodzimy przypadek zarażenia Plasmodium vivax na 
terenie Hiszpanii oraz rodzime przypadki zarażenia P. 
falciparum na terenie Belgii u osób, które nie wyjeż-
dżały poza region miejsca zamieszkania (15). 

Od 2009 r. przypadki malarii rodzimej notowane 
są na terenie Grecji, którą  w 1974 r.  WHO uznało za 
wolną od malarii. W latach 2009-2013 odnotowano 
tam ponad 70 rodzimych przypadków: 7 w 2009 r., 4 
w 2010 r., 42 w 2011 r. oraz 20 w 2013 r. W 2014 r. 
nie odnotowano rodzimego zachorowania, natomiast 
w 2015 r. jedno u osoby, u której do zarażenia mogło 
dojść w regionie Tesalia (17). Większość odnotowanych 
przypadków malarii dotyczyła osób z prefektury La-
konia położonej na terenie Półwyspu Peloponeskiego.  
Wystąpienie ogniska rodzimych zachorowań w Grecji 
wzbudziło niepokój  w całym regionie europejskim 
związany z niebezpieczeństwem endemizacji malarii 
w innych krajach europejskich (18).  W  Lakonii ryzyko 
wystąpienia zachorowań na malarię dotyczyło przede 
wszystkim osób mieszkających na stałe, pracujących 
lub zwiedzających ten rejon Grecji. W związku z tym, 
że na terenach, w których stwierdzono wystąpienie za-
chorowań, żyła duża liczba imigrantów pochodzących 
z miejsc endemicznego występowania malarii (kraje 
azjatyckie, jak np. Pakistan, Afganistan, Bangladesz), 
wysunięto hipotezę, że występujące na  niektórych 
obszarach Grecji komary z rodzaju Anopheles, mogły 
zostać zarażone zarodźcami Plasmodium vivax poprzez 
kontakt z chorymi imigrantami. Po 2012 r. liczba rodzi-
mych zachorowań w Grecji zmalała, w związku z tym 
zagrożenie tą chorobą dla osób odwiedzających Grecję 
uznawane jest za niskie (15, 17).

Zgodnie z ostatnim opublikowanym w 2014 r. ra-
portem WHO Fact sheet on the World Malaria Report 
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2014 oszacowano, że w 2013 roku było około 198 mi-
lionów przypadków malarii na świecie, w tym 584 000 
zakończone zgonem. Przyjmuje się , że 90% wszystkich 
zgonów z powodu malarii występuje w Afryce.

GORĄCZKA ZACHODNIEGO NILU

Od 2011 r. do KPC ds. MPZ wpływały powiado-
mienia dotyczące  gorączki Zachodniego Nilu (WNF). 
Choroba ta jest wywoływana przez przenoszony przez 
komary wirus Zachodniego Nilu (WNV). U ludzi, więk-
szość zakażeń ma przebieg bezobjawowy (ok. 80%). 
U poniżej  20% przypadków, obserwuje się przebieg 
lekki (gorączka, ból głowy, bóle mięśni, wysypka). 
W zachorowaniach o cięższym przebiegu, u ok. 1% za-
każonych może  wystąpić  zapalenie opon mózgowych 
i / lub zapalenie mózgu. Zdarzają się  zachorowania 
zakończone zgonem . Głównym rezerwuarem wirusa 
są ptaki,  a jest on chorobotwórczy dla ptaków, ssaków 
i ludzi. Do zakażenia człowieka może dojść w wyniku 
ukłucia przez komara. Wirus jest przenoszony przez 
liczne gatunki komarów, ale największą rolę odgrywają 
te z rodzaju Culex sp.

Występowanie WNV u człowieka opisano po raz 
pierwszy w 1937 r. w prowincji Zachodniego Nilu 
w Ugandzie. W latach 50 XX wieku zachorowania 
na gorączkę Zachodniego Nilu (WNF) odnotowano 
w Egipcie i Izraelu, a następnie od lat 60. występo-
wanie wirusa stwierdzano w innych krajach Afryki, 
Azji, Europy oraz na terenie Australii. W Europie, po 
raz pierwszy wirusa wyizolowano w 1964 r. w ZSRR 
na obszarze delty Wołgi oraz w Francji. W 1999 r. 
zachorowania na WNF stwierdzono po raz pierwszy 
na terenie stanu Nowy Jork w USA, gdzie zakażenie 
wirusem spowodowało masowe padnięcia rodzimych 
ptaków, a następnie zachorowania i zgony ludzi oraz 
zwierząt (głównie koni). Od początku lat 2000 epidemia 
zaczęła rozszerzać się na całe USA, w 2002 r. wirusa 
stwierdzono już w Kanadzie a w 2003 r. w Meksyku.  
Jedne z największych ognisk liczących po kilkaset 
przypadków wystąpiły w Rumunii w 1996 r. i Rosji 
w 1999 r. (delta Wołgi) (19). W Polsce, występowanie 
swoistych przeciwciał anty-WNV stwierdzono u ptaków 
w badaniu przeprowadzonym na terenie województwa 
mazowieckiego w latach 1995-1996 (20) . 

W latach 2010-2015 zachorowania wywołane tym 
wirusem u ludzi w Europie, o których informowany były 
Punkt zgłaszano: w Austrii, Grecji, Włoszech, Rumunii, 
Hiszpanii, Albanii, Macedonii, Chorwacji, Kosowie, 
Serbii, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, 
Czechach, Turcji, Rosji, Ukrainie i na Węgrzech. Spo-
śród krajów UE najwięcej przypadków odnotowano 
w Grecji: w 2010 roku   262 przypadki, w tym 35 zakoń-
czonych zgonem, w 2011 r. 100, w 2012 r. 161., w 2013 

r.  86 oraz  w 2014 r.  15 przypadków Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, że wśród 50 zgłoszonych we 
Włoszech w 2012 r. przypadków, pięć zidentyfikowano 
u bezobjawowo zakażonych dawców krwi. 

Latem 2015 r. po raz pierwszy od 2010 r. odno-
towano prawdopodobny przypadek WNF na terenie 
Portugalii. Dotyczył on mieszkającego na obszarze 
wiejskim mężczyzny pochodzącego z miejscowości 
Almancil położonej w gminie Loulé w prowincji Al-
garve, na obszarach  gdzie   powszechnie występują 
stanowiska wędrownych ptaków, które mogą być 
rezerwuarem wirusa. 

Osoby wyjeżdżające na tereny, gdzie stwierdzono 
przypadki zachorowań na WNF, powinny być świa-
dome istniejącego zagrożenia. W przypadku chorób 
przenoszonych przez komary, Komisja Europejska 
wydała odpowiednie rekomendacje dotyczące działań 
zapobiegawczych w zakresie bezpieczeństwa krwi oraz 
produktów krwiopochodnych. Zgodnie z informacją 
Krajowego Konsultanta w dziedzinie transfuzjologii 
klinicznej, w Polsce stosowane są ograniczenia, jeśli 
chodzi o dawstwo krwi przez osoby powracające 
z krajów o podwyższonym ryzyku zakażenia WNV 
w Europie (15).

ZAKAŻENIA MERS-COV

Nowym zagrożeniem dla zdrowia publicznego są 
zachorowania na ostrą niewydolność oddechową spo-
wodowane zakażeniem koronawirusem MERS-CoV 
(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus), 
o których pierwsza informacja wpłynęła do KPC ds. 
MPZ we wrześniu 2012 r. Koronawirus MERS należy 
do tej samej grupy co wirus, który był czynnikiem 
etiologicznym ogniska zespołu ostrej ciężkiej niewy-
dolności oddechowej (SARS) na przełomie 2002 i 2003 
roku (8 422 przypadki, w tym 916 śmiertelnych). Po 
raz pierwszy przypadki zakażeń koronawirusem MERS, 
które nie były wcześniej identyfikowane u ludzi,  zostały 
zgłoszone przez WHO we wrześniu 2012 r. i dotyczy-
ły dwóch osób: obywatela Kataru i obywatela Arabii 
Saudyjskiej (6). 

Zgodnie z danymi WHO na dzień 19 październi-
ka 2015 r. liczba zachorowań  zgłoszonych do WHO  
wynosiła 1 599, w tym co najmniej 574 śmiertelne.  
Wszystkie zachorowania wystąpiły na terenie krajów 
Bliskiego Wschodu lub były powiązane z osobami, 
u których do zakażenia doszło na terenie Bliskiego 
Wschodu. Zakażenia MERS-CoV zdiagnozowano 
u osób w 26 krajach na świecie, w tym 8 europejskich 
(7).

Większość, ponad 1 300 przypadków MERS-CoV, 
odnotowano w Arabii Saudyjskiej. Na terenie Bliskie-
go Wschodu zachorowania zgłoszono także w takich 
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krajach, jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Katar, Jordania, Oman, Kuwejt, Egipt, Jemen, 
Libani Iran. W Afryce przypadki odnotowano w Tu-
nezji i Algierii, natomiast w Azji przypadki zgłoszono 
z Malezji, Filipin, Korei Południowej, Tajlandii i Chin. 
Odnotowano także 2 przypadki w USA i 13 w krajach 
europejskich: 4 w tym 3 śmiertelne w Wielkiej Bry-
tanii, 3 w tym 2 śmiertelne w Niemczech, 2 w tym 1 
śmiertelny we Francji, 1 we Włoszech, 1 w Grecji i 2 
w Holandii (6).

Obecnie  za najbardziej prawdopodobne źródło 
wirusa dla ludzi uważa się wielbłądy jednogarbne – 
dromadery (6). Wirus może znajdować się w wydzie-
linie dróg oddechowych, kale, moczu oraz w mleku 
zakażonych zwierząt. W określonych warunkach może 
dojść również do dalszego przeniesienia zakażenia – 
z człowieka na człowieka – wśród osób mających bliski 
kontakt z osobami chorymi, włączając w to rodzinę, 
pracowników służby zdrowia oraz innych pacjentów.

W 2015 r. odnotowano wystąpienie ogniska zakażeń 
MERS-CoV w Korei Południowej. Indeksowy przypa-
dek zakażenia dotyczył 68-letniego Koreańczyka, który 
powrócił z podróży na Bliski Wschód. Po powrocie do 
Korei Południowej, a przed potwierdzeniem zakażenia, 
mężczyzna przebywał w trzech placówkach ochrony 
zdrowia w Seulu. Następnie odnotowano wystąpienie 
wtórnych zakażeń u osób z kontaktu z tym pacjentem. 
Na dzień 12 października 2015 r. łączna liczba przy-
padków zakażenia MERS-CoV w Korei Południowej 
wynosiła 186, w tym 36 zakończonych zgonem . 
Zachorowania w przebiegu zakażenia MERS-CoV 
w tym kraju stanowią największe ognisko odnotowa-
ne dotychczas poza Półwyspem Arabskim . Było ono 
jednak ograniczone do pacjentów, bliskich krewnych 
tych pacjentów, osób odwiedzających oraz pracowni-
ków ochrony zdrowia w 6 placówkach powiązanych 
z przypadkiem indeksowym (8). 

Zgodnie z oceną ryzyka ECDC większość zaka-
żeń MERS-CoV zgłaszanych jest w dalszym ciągu 
z krajów Bliskiego Wschodu, zwłaszcza z Arabii 
Saudyjskiej. Według ECDC nie można wykluczyć 
wystąpienia sporadycznych zawleczonych  z Bliskie-
go Wschodu przypadków MERS-CoV w państwach 
członkowskich UE/EOG. Kluczowym elementem 
w zapobieganiu i maksymalnemu ograniczeniu 
szerzenia się zakażenia jest przede wszystkim jego 
szybkie rozpoznanie oraz zapewnienie odpowiednich 
środków zapobiegawczych, w tym zastosowanie 
właściwych środków ochrony osobistej. Ważne jest 
również odpowiednie przygotowanie placówek ochrony 
zdrowia oraz zwiększenie świadomości personelu 
medycznego nt. możliwości wystąpienia zakażenia 
MERS-CoV (6). 

GORĄCZKA KRWOTOCZNA EBOLA

Pierwsze powiadomienie przez WHO o zachoro-
waniach w tym ognisku wpłynęło do KPC ds. MPZ 
w marcu 2014 r. Gorączka krwotoczna Ebola to choroba 
wywołana przez wirusy należące do rodziny Filoviridae. 
Choroba ta może być spowodowana m.in przez takie 
gatunki wirusa jak: Sudan ebolavirus, Zaire ebolavirus, 
Taï Forest ebolavirus, Bundibugyo ebolavirus jak rów-
nież Reston ebolavirus. Pierwsze cztery gatunki są od-
powiedzialne za wywołanie zakażenia u ludzi natomiast 
Reston ebolavirus wywołuje zachorowania wyłącznie 
u małp. Dotychczas nie został ustalony rezerwuar 
wirusa, jednak za najbardziej prawdopodobny uważa 
się nietoperze owocożerne. Pierwsze objawy gorączki 
Ebola mają grypopodobny charakter, a następne  są już 
charakterystyczne dla gorączki krwotocznej, jak np. 
krwawienie z jam ciała, co może prowadzić do niewy-
dolności wielonarządowej. Śmiertelność w przypadku 
wirusa Ebola szacowana jest na poziomie 50-90%, 
w przypadku zastosowania leczenia objawowego oraz 
hospitalizacji jest ona mniejsza (9). 

Ebola jest chorobą endemiczną natomiast w różnych 
regionach Afryki zachorowania występują w postaci 
ognisk epidemicznych.  Pierwsze udokumentowane 
ognisko gorączki Ebola miało miejsce w Zairze (De-
mokratyczna Republika Konga) w 1976 r. w miejsco-
wości Yambuku, kiedy zachorowało 318 osób, z czego 
śmierć poniosło 280 chorych.  W tym samym roku 
odnotowano wywołane innym szczepem wirusa ogni-
sko w Sudanie. Kolejne ogniska tej gorączki notowano 
w Gabonie (1994, 1996 i 2001), Kongo (2001, 2002 
i 2003), Ugandzie (2000, 2007 i 2012) oraz kolejny raz 
w Demokratycznej Republice Konga (1995, 2001, 2007, 
2012 i 2014) i Sudanie (1979 i 2004) (10).

Największe ognisko gorączki Ebola, pod względem 
liczby przypadków oraz zajmowanego obszaru, odno-
towano w trzech krajach Afryki Zachodniej: Gwinei, 
Sierra Leone i Liberii. Przypadkiem indeksowym w tym 
ognisku było 2-letnie dziecko, które najprawdopodob-
niej zachorowało po spożyciu dziczyzny. Pierwsze 
powiadomienie przez WHO o zachorowaniach w tym 
ognisku, które wpłynęło w marcu 2014 r., dotyczyło 
osób zamieszkujących regiony położone na południo-
wym wschodzie Gwinei oraz w mieście Konakry. 
Następnie zachorowania stwierdzono w Liberii i Sierra 
Leone. Zgodnie z informacjami zawartymi w ocenie 
ryzyka ECDC źródło zakażenia wirusem Ebola nie 
zostało ustalone, choć podejrzewa się, że do narażenia 
doszło poprzez kontakt ze zwłokami dzikich zwierząt 
(pozyskiwanych przez miejscową ludność w celach 
spożywczych) jak również z płynami ustrojowymi, 
wydzielinami i wydalinami tych zwierząt. Większość 
wtórnych zachorowań wystąpiło u osób, które mia-
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ły bezpośredni kontakt z osobami chorymi lub ich 
zwłokami (np. poprzez uczestnictwo w ceremoniach 
pogrzebowych). Jest to pierwsze udokumentowane 
ognisko gorączki krwotocznej Ebola w tej części Afryki, 
jednakże (zgodnie z oceną ryzyka ECDC z dn. 23 marca 
2014 r.) nie jest zdarzeniem niespodziewanym z uwagi 
na fakt, że Gwinea jest położona w rejonie systemu 
lasów tropikalnych, na obszarze którego wcześniej 
stwierdzano dowody transmisji wirusa Ebola (11).

Zachorowania wystąpiły w zdecydowanej większo-
ści w Sierra Leone (14 061, w tym 3 955 śmiertelnych), 
Liberii (10 672, w tym 4 808 śmiertelnych) i Gwinei 
(3 803 w tym 2 535 śmiertelnych). WHO uznało te 
trzy państwa za kraje, w których transmisja wirusa jest 
szeroko rozpowszechniona i utrwalona. Według WHO, 
obecnie Liberia jest  wolna od gorączki Ebola. Przypad-
ki związane z tym ogniskiem wystąpiły również w 7 
innych krajach, gdzie notowano je sporadycznie: Mali 
(8 w tym 6 śmiertelnych), Nigeria (20 w tym 8 śmier-
telnych), Senegal (1), Hiszpania (1), USA (4 w tym 1 
śmiertelny), Wielka Brytania (1) i Włochy (1). Obecnie 
te kraje uznawane są przez WHO za wolne od gorączki 
Ebola (11, 12, 13). Łącznie, zgodnie z raportem WHO 
z dnia 28 października 2015 r. , liczba przypadków 
gorączki Ebola w ognisku w Afryce Zachodniej wyno-
siła 28 575 w tym 11 313 przypadków śmiertelnych. 
W 2014 r. odnotowano  również wystąpienie ogniska 
gorączki Ebola w Demokratycznej Republice Konga, 
które nie było związane z ogniskiem w Afryce Za-
chodniej. W ognisku tym odnotowano 66 przypadków 
w tym 49 śmiertelnych, a w listopadzie 2014 r. ognisko 
to uznano za zakończone (12).

Podobnie jak w poprzednio rejestrowanych ogni-
skach, w trwającym ognisku do zakażenia docho-
dziło wskutek transmisji człowiek - człowiek. Nie 

ma dowodów na zmianę patogenności wirusa Ebola. 
Niewystarczające środki zapobiegawcze i/lub niewła-
ściwe przestrzeganie procedur są prawdopodobnymi 
przyczynami dużej liczby zakażeń wśród pracowników 
służby zdrowia (12).

PODSUMOWANIE

Nowo pojawiające się wśród ludzi choroby zakaźne, 
szczególnie te, które nie są objęte rutynowymi progra-
mami szczepień lub dla których nie ma skutecznych 
szczepionek, zaliczyć można do najbardziej aktualnych 
zagrożeń zdrowia publicznego. W okresie od 2010 do 
2015 roku na terenie Europy stwierdzono obecność za-
chorowań wywołanych przez nieznane dotąd patogeny, 
a także ponowne pojawienie się chorób występujących 
w ubiegłych latach na terenie niektórych krajów euro-
pejskich. Osoby podróżujące do krajów europejskich, 
gdzie stwierdzono występowanie nowo pojawiających 
się chorób zakaźnych, powinny być świadome istnie-
jącego zagrożenia.
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STRESZCZENIE

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie gruźlicy jest zróżnicowana regionalnie i podlega dynamicznym zmianom. 
Wiąże się to nie tylko ze stanem zdrowia obywateli, ale również z organizacją służby zdrowia, z możliwościami 
finansowymi państwa, a także z problemami kulturowymi wpływającymi na szerzenie się zakażeń. Działania 
podjęte przez WHO w latach 90. przynoszą efekty i od 2005 roku obserwuje się spadek zapadalności na gruźlicę 
a jeszcze wcześniej odnotowano zmniejszenie umieralności. Najwięcej zachorowań stwierdza się w Południowo-
-Wschodniej Azji, ale najwyższe wskaźniki zapadalności są w Afryce Subsaharyjskiej. Najlepsza sytuacja jest 
w Ameryce Północnej i w Europie Zachodniej. Utrzymują się różnice demograficzne, związane z płcią i wiekiem. 
Mężczyźni chorują częściej niż kobiety. W krajach z dobrą sytuacją epidemiologiczną chorują przede wszystkim 
osoby w starszym wieku a w regionach epidemicznych choruje więcej dzieci i osób młodych.

Słowa kluczowe: gruźlica, epidemiologia, występowanie, umieralność, czynniki demograficzne

WSTĘP

Epidemiologia gruźlicy od wielu lat wzbudza wiele 
emocji i sprzecznych ocen. Można spotkać się z opinią, 
że jest to wciąż groźna choroba, która należy do najważ-
niejszych problemów zdrowia publicznego, a także ze 
stwierdzeniem, że we współczesnym świecie choroba ta 
nie stanowi już istotnego zagrożenia. Ten dualizm jest 
nieprzypadkowy i w dużej mierze znajduje potwierdze-
nie w faktach, które można przedstawiać w różny spo-
sób zależnie od tezy, którą się chce udowodnić. Rzetelna 
ocena epidemiologii gruźlicy wymaga sprecyzowania 
miejsca o jakim jest mowa, czasu w którym uzyskano 
prezentowane dane, postaci choroby i populacji, której 
dotyczy. Od tego zależy czy problem jest przedstawiony 
jako poważny czy marginalny. W przypadku chorób 
zakaźnych konieczna jest znajomość zarówno lokal-
nej sytuacji epidemiologicznej, jak również globalnej. 
Powszechna migracja powoduje szerzenie się zakażeń 
z krajów o złej sytuacji epidemiologicznej do krajów 
wysoko rozwiniętych, które przez lata żmudnie opano-
wywały epidemię gruźlicy.

ROZPRZESTRZENIENIE GRUŹLICY

W najnowszym raporcie Światowej Organizacji 
Zdrowia stwierdzono, że w 2012 r. zachorowało na 
gruźlicę 8,6 mln ludzi (1). Blisko 40% wszystkich 
nowych zachorowań odnotowano w 2 krajach z ponad 
200 raportujących dane epidemiologiczne do WHO, 
są to Indie - 26% i Chiny - 12% (1). Dane epidemio-
logiczne obejmują regiony Światowej Organizacji 
Zdrowia: afrykański (AFR), amerykański (AMR), 
wschodnio-śródziemnomorski (EMR), europejski 
(EUR), południowo-wschodniej Azji (SEAR) i połu-
dniowo-zachodniego Pacyfiku (WPR), które odbiegają 
od tradycyjnych podziałów geograficznych. Najwięcej 
przypadków gruźlicy stwierdza się w Azji i w Afryce, 
znacznie mniej w pozostałych regionach: w EUR i AMR 
tylko 4% (Fig. 1). Odmiennie przedstawia się sytuacja 
epidemiologiczna w ujęciu wskaźników zapadalności 
w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, a inaczej w bez-
względnych liczbach zarejestrowanych przypadków. 
Największą liczbę nowych zachorowań stwierdza się 
w przeludnionych krajach azjatyckich, a największe 
wskaźniki zapadalności w krajach afrykańskich. W In-



Tadeusz M Zielonka  838 Nr 4

diach i Chinach liczba nowych zachorowań każdego 
roku sięga miliona, a w pierwszej piętnastce krajów 
o największej liczbie zachorowań ponad połowa to kraje 
azjatyckie. Aż 81% wszystkich nowych zachorowań na 
gruźlicę rejestruje się w 22 krajach o szczególnie złej 
sytuacji (Fig. 2).

Według szacunków WHO średni wskaźnik zapa-
dalności na świecie wynosi 122/100 tys., ale w AFR 
jest on dwukrotnie wyższy i sięga 255/100 tys. (Fig. 3). 
W Republice Południowej Afryki i w Suazi jedno nowe 
zachorowanie na gruźlicę przypada na 100 osób popu-
lacji (1). Wśród 15 krajów o najwyższym wskaźniku 
zapadalności na gruźlicę aż 13 leży w Afryce (ryc. 4). 
Równocześnie są kraje ze wskaźnikiem zapadalności na 
gruźlicę poniżej 5/100 tys. Szczególnie niskie wskaźniki 
odnotowywano w małych izolowanych społecznościach 
wyspiarskich, takich jak np. Islandia (3,5/100 tys.), 
Portoryko (2,2/100 tys.) czy Barbados (1,6/100 tys.) 
(1). W niektórych dużych krajach z bardzo szczelnym 
systemem kontroli, jak np. USA i Kanada, wskaźniki 
zapadalności są również poniżej 5/100 tys. (ryc. 5).

Sytuacja epidemiologiczna różni się znacznie nie 
tylko pomiędzy makroregionami, ale również lokal-
nie. W EUR średni wskaźnik zapadalności na gruź-
licę wynosi 40/100 tys., ale uśrednione dane bardzo 
spłaszczają problem, gdyż w 5 krajach byłego Związku 
Radzieckiego stwierdzono powyżej 100 przypadków na 
100 tys., a wśród kolejnych 11 krajów ze wskaźnikiem 
50-99/100 tys. jedynie Rumunia nie jest byłą republiką 
radziecka. Równocześnie w 21 krajach europejskich 
wskaźnik zapadalności jest poniżej 10/100 tys., a w 4 
nawet poniżej 5/100 tys. Podobne różnice stwierdzono 
w innych regionach. Wskaźniki zapadalności w nie-
których krajach AFR, jak np. w Mali (60/100 tys.), 
Burkina Faso (54/100 tys.), Ghanie (70/100 tys.), na 
Mauritiusie (21/100 tys.) i na Seszelach (30/100 tys.) 
są kilkakrotnie niższe od średniej w tym regionie 
(255/100 tys.). Z kolei w AMR, w którym odnotowano 
najniższy średni wskaźnik zapadalności na gruźlicę 
(29/100 tys.), są kraje z wysokim wskaźnikiem, jak np. 
Haiti - 213/100 tys., Boliwia 127/100 tys. czy Gujana 
109/100 tys. W AMR są zatem kraje z gorszą sytuacją 
epidemiologiczną niż w niektórych krajach AFR. Przy 
tak zróżnicowanej sytuacji epidemiologicznej należy 
unikać ogólnych stwierdzeń, że jest ona zła lub dobra 
nie określając miejsca, o którym jest mowa.

W Polsce wskaźnik zapadalności na gruźlicę 
wynosi 19,5/100 tys. (2). Z krajów Unii Europejskiej 
gorsze wskaźniki stwierdzono w 6 krajach: w Rumunii 
(94/100 tys.), na Litwie (66/100 tys.), Łotwie (53/100 
tys.), w Bułgarii (32/100 tys.), Portugalii (26/100 tys.) 
i Estonii (23/100 tys.) (1). Sytuacja epidemiologiczna 
jest zróżnicowana. Pomiędzy województwami z naj-
wyższymi wskaźnikami (łódzkie 30/100 tys., śląskie 
27/100 tys. i lubelskie 24/100 tys.), a najniższymi (opol-

skie i podlaskie 11,7/100 tys.) są istotne różnice (ryc. 6). 
Jeszcze większe zróżnicowanie jest w bezwzględnych 
liczbach nowych zachorowań na gruźlicę w poszcze-
gólnych województwach (ryc. 7). Różnica pomiędzy 
województwem śląskim a sąsiednim opolskim jest 
prawie dziesięciokrotna.

UMIERALNOŚĆ

Rocznie z powodu gruźlicy na świecie umiera 1,3 
mln osób (1). Najwięcej w AFR i SEAR (75% wszyst-
kich zgonów). Duża jest umieralność wśród chorych 
nieleczonych. W ocenie WHO aż 3 mln chorych na 
gruźlicę nie otrzymuje leków. Ważnym elementem 
w strukturze zgonów jest współistnienie zakażenia HIV. 
W AFR umiera rocznie 480 tys. chorych na gruźlicę, ale 
chorzy ze współistniejącym zakażeniem HIV stanowią 
52%. Dla porównania w SEAR z powodu gruźlicy 
umiera 510 tys., ale wśród nich chorzy HIV(+) stanowią 
10% (1). Najmniej zgonów spowodowanych gruźlicą 
stwierdzono w AMR (25 tys.), z czego ¼ stanowią 
osoby zakażone HIV [1].

Ważnym czynnikiem ryzyka zgonu jest wieloleko-
oporność (MDR) (1). Aż 37% chorych z MDR umiera, 
a przy zachowanej wrażliwości na leki tylko 13% (1). 
Średni wskaźnik umieralności na świecie wynosi 13/100 
tys., ale waha się od 1,9 w AMR do 26 w AFR (ryc. 
3). Najwyższe wskaźniki umieralności odnotowano 
w Afryce Południowej 59/100 tys., w Kongo 54/100 
tys. i w Mozambiku 53/100 tys. Z kolei w wielu krajach 
wysoko rozwiniętych wskaźnik ten jest poniżej 1/100 
tys., np. w Australii 0,19, w Kanadzie 0,17, w USA 0,14, 
a w Nowej Zelandii 0,1/100 tys. (1).

W poszczególnych regionach obserwuje się duże 
różnice krajowych wskaźników umieralności. W Moł-
dawii wynosi on 18/100 tys., w Rosji 13/100 tys., a na 
Białorusi 11/100 tys., podczas gdy w Norwegii 0,14/100 
tys., Holandii 0,17/100 tys., na Cyprze 0,2/100 tys. 
a w Szwajcarii 0,22/100 tys. (1). Równie duże różnice 
odnotowano w EMR. W Somalii wskaźnik umieralności 
wynosi 64/100 tys., w Dżibuti 76/100 tys., w Afgani-
stanie 37/100 tys., w Pakistanie 34/100 tys. a równo-
cześnie w tym samym regionie w Katarze 0,17/100 
tys., w Bahrajnie 0,3/100 tys., w Egipcie 0,46/100 tys., 
a w Jordanii 0,53/100 tys. [1]. Mniejsze różnice są 
w SEAR. W Timurze Wsch. wskaźnik wynosi 74/100 
tys., w Bangladeszu 45/100 tys., a na Maladiwach 2/100 
tys. i w Sri Lance nawet 1/100 tys. (1). 

W Polsce systematycznie zmniejsza się liczba zgo-
nów w przebiegu gruźlicy i w 2012 r. wynosiła ona 640, 
co stanowiło jednak 8,5% wszystkich zachorowań (2). 
W statystykach liczy się jednak zgony ze wszystkich 
przyczyn w przebiegu gruźlicy. Zakażenie prątkiem było 
w Polsce bezpośrednią przyczyną zgonu tylko u 2,7% 
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chorych na gruźlicę. Obserwuje się różnice regionalne 
w odsetkach zgonów w stosunku do wszystkich chorych 
na gruźlicę (ryc. 7). W województwie świętokrzyskim 
umiera 4,5% chorych na gruźlicę, w łódzkim 5,4%, 
w mazowieckim 5,8%, a w śląskim 17%, w lubuskim 
17,5%. Wskaźnik umieralności w Polsce wynosi 
1,7/100 tys. co nie jest zbyt dobrym osiągnięciem na 
tle innych krajów nie tylko europejskich. Gruźlica jest 
przyczyną w Polsce 0,2% wszystkich zgonów i 20% 
spowodowanych infekcjami (2).

DYNAMIKA ZMIAN 
EPIDEMIOLOGICZNYCH

Globalna liczba zachorowań na gruźlicę wzrastała 
do końca XX wieku osiągając szczyt w 2005 r. (9,4 mln) 
i dopiero w następnych latach obserwowano stopniowy 
spadek nowych zachorowań (ryc. 8). W AMR i WPR 
już od 1990 r. obserwuje się nieprzerwane zmniejszenie 
liczby zachorowań, podczas gdy w EMR sytuacja ulega 
systematycznemu pogorszeniu - od 460 tys. zachorowań 
w 1990 r. do 670 tys. w 2012 r. (ryc. 8). W AFR i SEAR 
stale pogarszająca się sytuacja w 2005 r. osiągnęła pla-
teau. W EUR udało się po 20 latach powrócić do punktu 
wyjścia: w 1990 r. było 360 tys. zachorowań, w 2000 
aż 640 tys., a w 2012 r. 360 tys. (ryc. 8). Dynamika 
zamian w poszczególnych regionach jest zróżnicowana. 
Przeciętny wskaźnik zapadalności spada o 2% rocznie, 
ale w EUR zmniejsza się o 6,5%, a w SEAR o mniej 
niż 1% (ryc. 9). Wśród 22 krajów o najgorszej sytuacji 
epidemiologicznej, aż połowie z nich nie udało się 
zmniejszyć wskaźników zapadalności w ostatnich 20 
latach [1]. W wielu krajach o złej sytuacji epidemiolo-
gicznej obserwuje się dynamiczne zmiany demogra-
ficzne i zwiększenie populacji. Stąd mimo zmniejszenia 
wskaźników zapadalności, liczba zachorowań w tych 
krajach nie spada, a niekiedy nawet rośnie (ryc. 8, 9). 
Wzrost wskaźników zapadalności obserwowano do 
2000 r. tylko w EUR i AFR, podczas gdy w pozostałych 
regionach w końcu XX w. nie obserwowano już wzro-
stu i widoczny był systematyczny ich spadek (ryc. 9). 
Pomimo to w regionach o dużym przyroście naturalnym 
liczba zachorowań wzrastała (ryc. 8).

W Polsce w tym okresie również obserwowano stałą 
poprawę sytuacji epidemiologicznej, ale widoczne są 
przejściowe zahamowania spadku liczby zachorowań 
(ryc. 10). Wskaźnik zapadalności na gruźlicę zmniejszał 
się w naszym kraju równolegle do wskaźnika świato-
wego (ryc. 11).

Znaczne lepsze wyniki udało się uzyskać w ogra-
niczaniu zgonów spowodowanych gruźlicą. Globalny 
wskaźnik umieralności na świecie od 1990 do 2012 r. 
zmniejszył się o 45% (ryc. 12). Poza EUR, w którym za 
sprawą krajów byłego Związku Radzieckiego do końca 

XX w. obserwowano wzrost umieralności w pozostałych 
regionach stwierdzano systematyczny spadek. W AMR, 
WPR i EMR osiągnięto już planowany przez WHO na 
2015 r. spadek umieralności o 50% (1). W niektórych 
tylko krajach o najgorszej sytuacji epidemiologicznej, 
z dużym odsetkiem współistnienia zakażenia prątkiem 
gruźlicy i HIV, jak np. Zimbabwe, Afryka Południowa 
czy Kenia, wskaźnik umieralności nie zmniejsza się, 
a nawet nieznacznie wzrasta (1). W Rosji, po długim 
okresie stałego wzrostu, od niedawna spada umieral-
ność z powodu gruźlicy. W Polsce również udało się 
zmniejszyć wskaźnik umieralności o 50% z 3,5/100 tys. 
w 1990 r. do 1,7 w 2011 r. (2).

UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE

Oceniając sytuację epidemiologiczną można za-
uważyć duże różnice demograficzne, związane z płcią 
i wiekiem. Kobiety chorują na gruźlicę rzadziej niż 
mężczyźni. W 2012 r. zarejestrowano 2,9 mln kobiet 
i 5,7 mln mężczyzn chorych na gruźlicę (1). Kobiety 
stanowią 34% chorych na gruźlicę (1). Średni stosunek 
mężczyzn do kobiet w świecie wynosi 1,9, ale w krajach 
o najgorszej sytuacji epidemiologicznej waha się od 
0,5 w Afganistanie do 2 w Wietnamie (1). Omawiany 
stosunek częściowo zależny jest od zakażenia HIV. 
W AFR stosunek mężczyzn/kobiet u chorych na gruźlicę 
HIV(-) wynosi 1,5, a HIV(+) 1, a w SEAR odpowiednio 
3,5 i 1,8 (1).

Na 1,3 mln wszystkich zgonów spowodowanych 
gruźlicą kobiety stanowią 410 tys. (31,5%) (1). Wśród 
nich aż 160 tys. to kobiety zakażone HIV, a 140 tys. 
stwierdzono w AFR. W przypadku osób zakażonych 
HIV nie obserwuje się różnic płci i tyle samo mężczyzn 
(160 tys.) co kobiet zakażonych HIV umiera z powodu 
gruźlicy (1). Regionalnie stwierdzono duże różnice 
w strukturze zgonów zależnie od statusu HIV (ryc. 
13). W AFR 63% kobiet zmarłych z powodu gruźlicy 
jest zakażonych HIV, podczas gdy w WPR tylko 4%, 
a w EMR 7% zmarłych na gruźlicę kobiet jest HIV(+).

W Polsce również obserwuje się znaczące różnice 
pomiędzy zapadalnością na gruźlicę wśród kobiet 
(12,2/100 tys.) i mężczyzn (27,4/100 tys.) (2). Kobiety 
w Polsce stanowią 32% wszystkich chorych na gruźlicę, 
a stosunek mężczyzn do kobiet chorych na gruźlicę 
wynosi 2,2 (2). Jeszcze większe różnice obserwuje się 
porównując liczbę zgonów w przebiegu gruźlicy: 136 
kobiet i 504 mężczyzn (2). Wśród osób zmarłych z po-
wodu gruźlicy kobiety stanowiły tylko 21%. Wskaźnik 
umieralności u kobiet w Polsce wynosi 0,7/100 tys., 
a u mężczyzn 2,7/100 tys. (2).

Niemniej ważnym czynnikiem ryzyka zachoro-
wania na gruźlicę jest wiek. W biednych krajach Azji 
i Afryki dominują chorzy w młodym i średnim wieku. 
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W krajach o najgorszej sytuacji gruźlica w wieku 15-44 
lat występuje 2 razy częściej (1 172 486) niż 45-64 lat 
(604 196) i 6 razy częściej niż w grupie powyżej 65 lat 
(205 703) (1). W krajach wysokorozwiniętych wystę-
powanie gruźlicy przesuwa się do starszej populacji. 
Nie jest to jednak wyraźnie widoczne, gdy bierze się 
pod uwagę średnie z poszczególnych regionów. Liczne 
zachorowania w podeszłym wieku w krajach Europy 
Zachodniej równoważą niemniej liczne zachorowania 
w młodym wieku w Europie Wschodniej. Podobnie 
jest z Ameryce Północnej i Południowej (ryc. 14). 
W krajach wysoko rozwiniętych stwierdza się wyższy 
odsetek utajonej gruźlicy u osób w podeszłym wieku 
w porównaniu z osobami młodymi (3). W stanach 
zmniejszonej odporności częściej dochodzi do zachoro-
wania na aktywną postać choroby wśród osób uprzednio 
zakażonych prątkiem gruźlicy.

Zapadalność na gruźlicę u dzieci jest odbiciem 
epidemiologii u dorosłych, którzy są dla nich głównym 
źródłem zakażenia. Ryzyko zachorowania na gruźlicę 
u dzieci zakażonych prątkiem jest większe niż u osób 
dorosłych (4). W 2012 r. na gruźlicę zachorowało 530 
tys. dzieci, co stanowiło 6% wszystkich zachorowań. 
W poszczególnych krajach obserwuje się duże różnice 
odsetka dzieci wśród nowych zachorowań na gruźlicę. 
W wielu krajach Azji i Afryki odsetek gruźlicy u dzieci 
jest duży. W Pakistanie i w Afganistanie wynosi on 
25%, w Brazylii 21%, a w Kongo, Kenii, Etiopii, Mo-
zambiku, Afryce Płd., Ugandzie, Tanzanii i Zimbabwe 
16% (5). W wysoko uprzemysłowionych krajach euro-
pejskich gruźlica dziecięca stanowi 2-7% zachorowań, 
a w USA 5,8% (5). Najwyższe wskaźniki zapadalności 
na gruźlicę u dzieci stwierdzono w Afryce Płd. 237/100 
tys., Botswanie 229/100 tys., Zimbabwe 221/100 tys., 

Afganistanie 189/100 tys. i w Kenii 167/100 tys. (6). 
Gruźlica była powodem śmierci 74 tys. dzieci nieza-
każonych HIV, co stanowiło 8% wszystkich z 940 tys. 
zgonów u osób HIV(-) (1). Ponad 90% zgonów u dzieci 
występuje w krajach Azji i Afryki (1). W Europie Za-
chodniej wskaźnik umieralności na gruźlicę u dzieci 
jest bardzo niewielki.

W Polsce od wielu już lat zapadalność na gruźlicę 
wzrasta z wiekiem (ryc. 15). Najmniejsze wskaźniki 
zapadalności na gruźlicę (1,6/100 tys.) stwierdza się 
u dzieci poniżej 14 r.ż., a najwyższy 35/100 tys. po-
wyżej 65 r.ż. (2). Najliczniejsza jest grupa chorych 
w wieku 45-64 lat (ryc. 15). Stanowią oni 45% wszyst-
kich zachorowań na gruźlicę. Odsetek dzieci chorych 
na gruźlicę w Polsce (1,3%) jest znacznie niższy niż 
w innych krajach (2). W 2012 r. stwierdzono jedynie 
95 zachorowań u dzieci, ale sytuacja jest bardzo zróż-
nicowana. W niektórych województwach stwierdza się 
1-2 zachorowania, a w innych jest ich kilkadziesiąt. 
W Polsce rejestruje się zaledwie 1-2 zgony rocznie 
u dzieci spowodowane gruźlicą (2). Śledzenie trendów 
epidemiologicznych i opracowanie stosowanych do 
tego modeli diagnostycznych i terapeutycznych pozwa-
la na lepszą kontrolę zakażenia.
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STRESZCZENIE

WSTĘP. Zapadalność na półpasiec w różnych regionach świata wynosi średnio 300-500/100 tys. ludności, 
a w wieku pow. 80 roku życia sięga pow. 1 000/100 tys. Zapadalność osób w grupie wieku > 50 lat jest na tyle 
znaczna, że stanowi poważny problem medyczny i ekonomiczny. Biorąc pod uwagę niedostatek danych o zapa-
dalności na półpasiec oraz częstości jego powikłań w populacji polskiej podjęliśmy próbę zobiektywizowania 
skali problemu tej choroby w Polsce, między innymi w celu oceny zasadności wprowadzenia szczepień u osób 
po 50 roku życia. W Polsce jest zarejestrowana żywa, atentowana szczepionka przeciw półpaścowi. 
METODY. Na początku pracy, w oparciu o dane pochodzące ze świętokrzyskiego NFZ oceniliśmy zapadalność 
w 2013 roku (liczba zachorowań na 100 tys.) na półpasiec w województwie świętokrzyskim w poszczególnych 
grupach wieku oraz w zależności od szczegółowych rozpoznań, a także z podziałem na osoby objęte podstawową 
opieką zdrowotną, opieką ambulatoryjną i szpitalną.
Następnie opierając się na danych zgromadzonych przez NIZP-PZH, oceniliśmy chorobowość szpitalną związaną 
z półpaścem w całej Polsce w latach 2008-2012, w poszczególnych grupach wiekowych.
WYNIKI. Esktrapolując wyniki z województwa świętokrzyskiego zapadalność na półpasiec w Polsce można 
ocenić na średnio 338,8/100 000. Jest ona najwyższa w grupie wieku > 50 lat (614,3/100 000) i w tej grupie 
obserwuje się najwięcej powikłań.
Chorobowość szpitalna związana z półpaścem w całej Polsce w latach 2008-2012 wykazała zbliżoną częstość 
dla wszystkich analizowanych grup wieku (średnio 4,93-5,42/ 100 000; w grupie 0-19 lat 0,10-1,50/100 000; 
w grupie 20-49 lat 4,9-5,42/100 000 i w grupie 50+ 9,99-13,37/100 000), jednak niższą (zwłaszcza w grupie 
wieku 50+) niż uzyskana na podstawie danych z woj. Świętokrzyskiego.
WNIOSKI. 
1.  Pólpasiec, zwłaszcza u osób pow. 50 r.ż., stanowi w Polsce poważny problem zdrowotny, jest przyczyną 

licznych porad w POZ i w ambulatoriach, a także licznych hospitalizacji z powodu groźnych powikłań.
2.  Rozwiązaniem korzystnym tego problemu z jednostkowej, jak i społecznej perspektywy byłoby stosowanie 

czynnego uodpornienia przeciwko półpaścowi, zwłaszcza osób starszych.

Słowa kluczowe: półpasiec, epidemiologia, zapadalność, hospitalizacje, powikłania

WSTĘP

Półpasiec (Herpes zoster; HZ) to choroba która 
jest skutkiem aktywacji wirusa ospy wietrznej-pół-
paśca (VZV; varicella-zoster virus) u osób które 
przebyły ospę wietrzną. Reaktywacja zakażenia VZV 
jest procesem złożonym, w którym jednak zasadniczą 
rolę odgrywa ogólny spadek komórkowej odpowiedzi 
T-zależnej. Dotyczy to zwłaszcza T-zależnej odpowie-

dzi skierowanej w stosunku do VZV spowodowanej 
starzeniem się układu odpornościowego i różnego typu 
okolicznościami prowadzącymi do immunosupresji (1, 
2). Po pierwotnym zakażeniu błon śluzowych i skóry 
i przynależnych im nerwów czuciowych VZV pozostaje 
w formie latentnej w zwojach czuciowych, najczę-
ściej Th3-L3. W zwojach tych po latach, a niekiedy 
dekadach, dojść może do ponownej jego replikacji 
w przebiegu takich chorób jak HIV, choroba Hodgki-
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na, chłoniaki nieziarnicze, białaczki, układowy toczeń 
rumieniowaty czy przy przeszczepach narządów oraz 
w wyniku oddziaływania niektórych leków, stresu, 
niedożywienia oraz naturalnego starzenia się układu 
odpornościowego (3). W wyniku reaktywacji docho-
dzi do infekcji w zakończeniach nerwów czuciowych 
w skórze i pojawienia się typowych wykwitów pę-
cherzykowych. Chory odczuwa osłabienie czucia, 
ból a w przypadku zajęcia neuronu ruchowego także 
osłabienie mięśniowe. Ryzyko zachorowania ocenia się 
na 10-30% i jest ono ściśle związane z wiekiem (4, 5). 
Do częstych (dotyczących ok. 20% chorych) i niekiedy 
poważnych powikłań półpaśca należą: półpasiec oczny, 
różnego typu nadkażenia bakteryjne oraz powikłania 
neurologiczne, takie jak zapalenie opon mózgowo-
-rdzeniowych, zapalenie mózgu, a zwłaszcza neuralgia 
popółpaścowa (PHN; post-herpetic neuralgia) (2, 6). To 
ostatnie powikłanie dotyczy 60-70% osób zapadających 
na półpasiec powyżej 60 roku życia (r.ż.) (6, 7) i jest 
schorzeniem bardzo źle poddającym się dostępnym 
metodom leczenia, a także znacznie upośledzającym 
sprawność chorych i pogarszającym ich jakość życia. 
Wraz z wiekiem ryzyko i ciężkość powikłań, a także 
ryzyko hospitalizacji systematycznie rosną (7, 8). 

Zapadalność na półpasiec w różnych regionach 
świata zanalizowali w oparciu o systematyczny prze-
gląd piśmiennictwa m.in. Kawai i wsp. (9). Przegląd 
objął 130 badań z 26 krajów (bez Polski) i wykazał 
zapadalność w granicach 3-5 na1000 osobo-lat (pow. 80 
r.ż. wskaźnik ten sięga 10 i więcej na 1000 osobo-lat). 
Ryzyko rozwoju PHN w tej analizie wyniosło 5-10%. 
U ok. 30% chorych z PHN ból utrzymywał się ponad 
1 rok. Nawroty półpaśca oceniono na 1-6%, a częstość 
hospitalizacji wyniosła od 2 do 25/100 000 osobo-lat. 

Szereg badań wskazuje na wyraźną przewagę płci 
żeńskiej w zapadalności na półpasiec (10, 11, 12).

Czynnikami ryzyka zachorowania na półpasiec są 
poza wiekiem m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, 
nieswoiste zapalenia jelit, POChP (przewlekła obtura-
cyjna choroba płuc), dychawica oskrzelowa, przewlekłe 
choroby nerek, depresja, chłoniaki i szpiczaki (13).

Postępujące starzenie się społeczeństw krajów wy-
soko rozwiniętych sprzyjać będzie narastaniu problemu 
półpaśca u ludzi w wieku podeszłym i zwiększać nacisk 
na zastosowanie skutecznej metody profilaktyki, jaką 
są szczepienia, choć najnowsze stanowisko WHO w tej 
sprawie nie jest jednoznaczne (14).

Ze względu na niedostatek danych dotyczących 
zapadalności oraz częstości powikłań w społeczeństwie 
polskim, także podlegającym procesowi starzenia się, 
podjęliśmy próbę zobiektywizowania skali problemu 
półpaśca w Polsce w zależności od wieku, między in-
nymi w celu oceny zasadności wprowadzenia szczepień 
w populacji ludzi powyżej 50-60 r.ż.

METODY

Na początku badań dokonaliśmy oceny zapadal-
ności (liczba zachorowań/100 000) na Herpes zoster 
w województwie świętokrzyskim w 2013 roku w po-
szczególnych grupach wiekowych oraz w zależności 
od szczegółowych rozpoznań, a także z podziałem na 
podstawową opiekę zdrowotną, opiekę ambulatoryjną 
i szpitalną oraz w zależności od postaci półpaśca. Dane 
pochodzą ze świętokrzyskiego NFZ. Liczbę ludności 
w poszczególnych grupach wiekowych określono 
w oparciu o dane GUS z 2013 roku.

Następnie w oparciu o dane zgromadzone przez 
NIZP-PZH, oceniliśmy chorobowość szpitalną zwią-
zaną z H. zoster w całej Polsce na przestrzeni lat 2008-
2012 w poszczególnych grupach wiekowych.

Przedział ufności (ang. confidence interval)  dla 
współczynnika zapadalności na półpasiec  wyliczono 
przy użyciu pakietu statystycznego WINPEPI (17). 

WYNIKI

Zapadalność na półpasiec w województwie świę-
tokrzyskim w 2013 roku w poszczególnych grupach 
wiekowych ilustruje tabela I.

W tabeli II przedstawiono zapadalność (liczba 
przypadków/100 000) na półpasiec w województwie 
świętokrzyskim w 2013 roku według szczegółowych 
rozpoznań (wg ICD-10) i w zależności od wieku. Za-
padalność na półpasiec (liczba przypadków/100 000 
ludności) i jego poszczególne postaci, w zależności 
od wieku oraz miejsca świadczenia opieki zdrowotnej 
zestawiono w tabeli III.

Proporcje między wskaźnikami zapadalności ogó-
łem na półpasiec (nowe rozpoznania) w poszczególnych 
miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych w woje-
wództwie świętokrzyskim w 2013 roku przedstawiały 
się następująco:

POZ/ Hospitalizacja – 27,1
AOS/Hospitalizacja – 4,7
POZ/AOS – 5,8
Chorobowość półpaśca zakończoną hospitalizacją 

w całej Polsce na przestrzeni 2008-2012 roku w opar-
ciu o dane NIZP-PZH, według grup wieku, ilustruje 
rycina 1. 

Podsumowując można stwierdzić, że zapadalność 
na półpasiec w Polsce wynosi (esktrapolując wyniki 
z województwa świętokrzyskiego) średnio 338,8/100 
000, a najwyższa jest w grupie wieku powyżej 50 lat 
(614,3/100 000). Zapadalność ta jest 27 razy wyższa 
na podstawie danych z podstawowej opieki zdrowotnej 
niż według danych ze szpitali, gdzie trafia tylko część 
leczonych w POZ i AOS.
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Najwięcej powikłań obserwuje się, bez względu na 
miejsce świadczenia usług, w grupie wieku powyżej 
50 lat.

Hospitalizacje związane z półpaścem wg danych 
NIZP-PZH na przestrzeni analizowanych 5 kolejnych 
lat wykazują zbliżoną częstość dla wszystkich anali-
zowanych grup wieku (średnio 4,93-5,42/ 100 000, 
w grupie 0-19 lat 0,10-1,50/100 000, w grupie 20-49 
lat 4,9-5,42/100 000 i w grupie >50 lat 9,99-13,37/100 
000), jednak niższą (zwłaszcza w grupie wieku 50+) niż 
uzyskana na podstawie danych z woj. Świętokrzyskiego 
(prawdopodobnie wynika to z różnic w metodologii 
zbierania danych – statystyka publiczna i dane z kon-
traktów).

DYSKUSJA

W naszym badaniu określiliśmy z dużym prawdo-
podobieństwem rzeczywistą zapadalność na półpasiec 
w różnych grupach wieku oraz w zależności od postaci 
choroby w województwie świętokrzyskim, który to 
wynik jak się wydaje można ekstrapolować na całą 
Polskę. Na podstawie danych uzyskanych z wojewódz-
twa świętokrzyskiego oraz z NIZP-PZH określiliśmy 
częstość hospitalizacji zwązanych z półpaścem w skali 
wojewódzkiej i ogólnopolskiej. 

Pozytywną cechą tej pracy naszym zdaniem jest 
wykorzystanie danych NFZ, które pozwalają każde 
rozpoznanie przypisać określonej osobie (PESEL) 
i sprawdzić, czy rozpoznanie u jednej osoby w danym 
roku nie powtarza się.

Wykazana przez nas średnia zapadalność na pół-
pasiec w województwie świętokrzyskim (327,5/100 
000) jest zgodna z wynikami uzyskanymi przez Kawai 
K i wsp. (11) w przeglądzie systematycznym z 2014 
roku (300-500/100 000) i przez Pinchinat  S i wsp. (16) 
w przeglądzie systematycznym z 2013 (200-460/100 
000), a także z wynikami Salaresa L i wsp. (17) z Kata-
lonii (427/100 000) i Studahl M i wsp. (14) ze Szwecji.

Nieco niższy niż wg piśmiennictwa (znacznie po-
wyżej 900/100 000) (11, 18, 19) jest uzsykany przez 
nas wskaźnik zapadalności na półpasiec w populacji 
świętokrzyskiej powyżej 49 roku życia (588,5/100 000). 
Wynikać to może z wciąż innej struktury wiekowej 
społeczeństwa polskiego w stosunku do krajów tzw. 
„starej Europy unijnej”.

Stosunek rozpoznań w różnych miejscach świad-
czenia opieki zdrowotnej na korzyść opieki podsta-
wowej odzwierciedla fakt, że hospitalizacje związane 
z półpaścem stanowią tylko nieznaczną część wszyst-
kich rozpoznań (w naszym przypadku odpowiednio 
w grupie poniżej 18 r.ż. 1,2/100 000, między 18 i 49 
r.ż. 2,6/100 000 i powyżej 49 r.ż. 24,3/100 000; średnio 
10,6/100 000) – w przeglądzie systematycznym Kawai 
K i wsp. (11) średnio 2-25/100 000, w opracowaniu 
włoskim z Toskanii średnio 8/100 000 (18), w Szwecji 
średnio 6,9/100 000 (14). 

Odsetek osób hospitalizowanych w Polsce z po-
wodu półpaśca (ok. 4%) jest np. podobny do danych 
niemieckich (2,7 – 3,7%) (13). Dane ogólnopolskie 
odnośnie wskaźnika hospitalizacji są zbieżne z danymi 
literaturowymi przedstawionymi wyżej.

Nasze dane wskazują, że wraz z wiekiem wzrasta 
częstość powikłań półpaśca, a najczęstszymi są zapale-
nie mózgu, półpasiec oczny i zapalenie opon mózgowo-
-rdzeniowych i z zajęciem innych części układu nerwo-
wego. Podobne proporcje i częstości do obserwowanych 
przez nas w woj. świętokrzyskim sygnalizują badacze 
z Niemiec (13), Toskanii (20), Szwecji (14).

WNIOSKI

1. Pólpasiec, zwłaszcza u osób pow. 50 r.ż., w starzę-
jącym się społeczeństwie polskim stanowi, jak wy-
kazaliśmy, podobnie jak i w innych krajach, stanowi 
poważny problem zdrowotny, będący przyczyną 
licznych porad w POZ i w ambulatoriach, a także 
licznych hospitalizacji i groźnych powikłań.

2. Wydaje się, że czynne uodpornienie przeciwko pół-
paścowi zwłaszcza osób starszych byłoby rozwiąza-
niem korzystnym z jednostkowej, jak i społecznej 
perspektywy.
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OBAWY PERSONELU CHIRURGICZNEGO WOBEC ZAWODOWEGO 
ZAKAŻENIA HIV, W ŚWIETLE OZNACZEŃ PRZECIWCIAŁ ANTY-HIV 

I CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA ALLELA Δ32 GENU CCR5: 
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STRESZCZENIE

Z uwagi na częste kontakty z krwią personel chirurgiczny jest narażony na ryzyko zakażenia HIV. 
CEL PRACY. Ocena poziomu obaw personelu chirurgicznego przed zawodowym zakażeniem HIV i określenie 
czynników determinujących, ustalenie statusu serologicznego personelu wobec tego patogenu oraz częstości 
występowania allela Δ32 genu CCR5.
MATERIAŁ I METODY. W okresie od lutego 2009 r. do stycznia 2010 r. przeprowadzono przekrojowe badanie 
serologiczne i genetyczne, z udziałem lekarzy i pielęgniarek oddziałów chirurgicznych i ginekologicznych w 16. 
wybranych losowo szpitalach w województwie zachodnio-pomorskim, z wykorzystaniem anonimowej ankiety. 
Poziom lęku zmierzono w skali VAS  (wartości od 0 do 10). Próbki surowicy zbadano metodą ELISA. Określenie 
genotypu CCR5 przeprowadzono używając metody PCR-AFLP.
WYNIKI.  Zwrotność ankiety – 84,9%; 427 uczestników, 88,3% kobiet; 84,8% pielęgniarek, 15,2% lekarzy 
(średnia wieku 42 lata, zakres 22-61 lat). Ponad dwie trzecie respondentów (67,2%) przeszacowało ryzyko 
zakażenia HIV po pojedynczej ekspozycji. Mediana lęku przed nabyciem zawodowego zakażenia HIV wyno-
siła 6,67. Częstość występowania przeciwciał anty-HIV: 0,0% (95%CI: 0-0,9%); 1,2% (95%CI: 0,5%-2,9%) 
uczestników było homozygotami Δ32/Δ32. Przy zastosowaniu modelu analizy regresji krokowej wykazano, że 
rodzaj wykonywanej pracy (pielęgniarka) miał związek z lękiem wobec HIV; (p<0.001). 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Ryzyko zawodowego zakażenia HIV dla personelu zabiegowego jest niskie; 
nie stwierdza się serologicznych markerów zakażenia HIV, co setna osoba wykazuje genetyczną odporność na 
zakażenie. Członkowie personelu, zwłaszcza pielęgniarki, wykazują wysoki poziom lęku przed zawodowym 
zakażeniem HIV, co może wynikać m.in. z braku wiedzy na temat ryzyka serokonwersji po ekspozycji. 
Niezbędne jest podjęcie właściwych działań edukacyjnych oraz szerszy dostęp do specjalistów, którzy pomogą zminimali-
zować lęk przed zakażeniem w miejscu pracy. 

Słowa kluczowe: zakażenie HIV; personel chirurgiczny; obawy; czynniki warunkujące; anty-HIV, allel Δ32; 
gen CCR5

* Wsparcie finansowe: grant nr N N404 0495 33 Komitetu Badań Naukowych (KBN).
 Praca została przedstawiona na VIII Zjeździe PTN AIDS w Krakowie w 2014 r.
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WSTĘP

Większość badań definiuje ryzyko zawodowego 
zakażenia wirusami krwiopochodnymi jako wypadkową 
częstości występowania infekcji w ogólnej populacji, 
prawdopodobieństwa zakażenia przy jednorazowym 
kontakcie, częstości ekspozycji i braku profilaktyki 
poekspozycyjnej (1). 

Można uznać, że personel chirurgiczny ponosi naj-
wyższe ryzyko przypadkowego zakażenia patogenami 
krwiopochodnymi, z uwagi na częste kontakty z krwią 
pacjentów (2-5). Dla przykładu, badanie przeprowa-
dzone wśród personelu zabiegowego w wybranych 
szpitalach angielskich, ujawniło, że jeden na czterech 
respondentów zgłaszał przynajmniej jedno zakłucie igłą 
podczas zabiegu chirur-gicznego w okresie ostatnich 12 
miesięcy (4). Przed zakończeniem specjalizacji, 99% 
chirurgów-rezydentów na oddziałach chirurgii ogólnej 
w USA doświadczyło zakłucia igłą; w 53% przypadków 
to zakłucie miało związek z pacjentem podwyższone-
go ryzyka (5). Nawet biorąc pod uwagę stosunkowo 
niewielką częstość występowania wirusa HIV (ludzki 
wirus niedoboru odporności) w Europie, szacowany 
poziom ryzyka zakażenia wywołanego skaleczeniami 
w trakcie zabiegu chirurgicznego w ciągu całego życia,  
pozostaje na wysokim poziomie 0,3%, głównie z uwagi 
na dużą liczbę kontaktów z krwią (5). 

Zagrożenie zakażeniem HIV wzbudza lęk. Wcze-
śniejsze badania personelu medycznego pokazały, 
że strach pozostawał sposobem reakcji na epidemię 
HIV i był napędzany głównie przewidywanymi kon-
sekwencjami, tak zdrowotnymi jak i społecznymi, 
pozytywnego wyniku testu wykrywającego zakażenie 
(6-8). Ponadto, badania wskazują, że strach przed za-
każeniem HIV jest głównym elementem powodującym 
negatywne nastawienie wobec zakażonych pacjentów, 
włącznie z  żądaniem wprowadzenia obowiązkowego 
testowania (7,9). 

Należy zaznaczyć, że chociaż obawy dotyczą przede 
wszystkim zakażenia wirusem HIV, jednak to zakażenie 
wirusami hepatotropowymi stanowi większe ryzyko 
(1). Ryzyko zakażenia HIV po pojedynczej ekspozycji 
jest około sto razy niższe od ryzyka zakażenia HBV, 
w przypadku gdy u pacjenta dochodzi do ekspresji 
antygenu HBe. Ponadto, istnieją osoby genetycznie od-
porne na zakażenie HIV. Wirus HIV-1  do skutecznego 
zakażania potrzebuje komórek wykazujących ekspresję 
białka CCR5 na powierzchni błony cytoplazmatycznej. 
Jednak w populacjach kaukaskich rozpowszechniony 
jest wariant genu CCR5 z delecją 32 par zasad w re-
gionie kodującym drugą zewnątrzkomórkową pętlę 
tego receptora (CCR5-Δ32) (10,11). U homozygot pod 
względem allela CCR5-Δ32 nie dochodzi do ekspresji 
CCR5 na powierzchni komórki. Badania epidemio-

logiczne wykazały stukrotnie niższą zapadalność 
na zakażenie HIV wśród homozygot CCR5. Z kolei 
osoby heterozygotyczne, które dziedziczą jeden allel 
kodujący prawidłowe białko (typu dzikiego) i jeden 
allel CCR5-Δ32 wykazują wolniejszy postęp AIDS w 
porównaniu z dziedziczącymi dwa allele dzikie (10-12). 
Jest to spowodowane niższym poziomem ekspresji re-
ceptora CCR5 na powierzchni komórki, co  spowalnia 
proces replikacji HIV. Należy przy tym zaznaczyć, że 
homozygotyczna mutacja receptora CCR5 nie chroni 
przed zakażeniem, wirus może się dostawać do wraż-
liwych komórek używając innych ko-receptorów (11).

Z uwagi na brak aktualnych badań w tym zakresie, 
dokonano oceny poziomu obaw personelu chirurgicz-
nego przed zawodowym zakażeniem HIV i próby 
ustalenia czynników sprzyjających powstawaniu tych 
obaw, oszacowano również status serologiczny i czę-
stość występowania allela Δ32 genu CCR5 w tej grupie.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono w okresie luty 2009 - sty-
czeń 2010 r., wśród lekarzy i pielęgniarek oddziałów 
chirurgicznych i ginekologicznych 16 losowo wybra-
nych szpitali (6 miejskich: 2 kliniczne, 4 innego typu 
i 10 powiatowych) zlokalizowanych w województwie 
zachodniopomorskim,  co stanowiło 50% ogólnej licz-
by szpitali na obszarze objętym badaniem. Badanie 
pilotażowe przeprowadzono w wybranym szpitalu 
klinicznym (13). 

Narzędzie badawcze. Po podpisaniu świadomej 
zgody na udział w badaniu, wszyscy jego uczestnicy 
wypełnili anonimowy kwestionariusz, który zawierał 
pytania o dane demograficzne, wiedzę na temat ryzyka 
pojedynczej ekspozycji oraz obawy związane z zawodo-
wym zakażeniem HIV; poziom lęku zmierzono używa-
jąc Wizualnej Skali Analogowej (Visual Analog Scale), 
(zmienna numeryczna o wartościach od 0 do 10) (14). 

Testy serologiczne i genetyczne. Próbki krwi pozy-
skano od członków personelu obecnych na oddziale w 
dniu, w którym przeprowadzono badanie po uzyskaniu 
ich pisemnej zgody. Do wykrywania przeciwciał anty-
-HIV zastosowano system ELISA (Abbott Laboratories 
Inc., Abbott Park, Il, USA). Zbadano genotyp wszyst-
kich objętych badaniem osób, pod względem delecji 
32 parz zasad w regionie kodującym genu (allel Δ32). 
Genomowe DNA wyizolowano z 450μl pełnej krwi 
obwodowej przy użyciu Genematrix Quick Blood Pu-
rification Kit (Eurx, Poland) (12).  Określenie genotypu 
CCR5 przeprowadzono w Zakładzie Farmakologii Po-
morskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z 
wykorzystaniem metody PCR-AFLP (polymerase chain 
reaction – amplified fragments length polymorphism), 
z niewielkimi modyfikacjami. 
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Analizę statystyczną przeprowadzono używając 
oprogramowania STATISTICA PL (StatSoft) Wersja 
10 oraz oprogramowania R software (16). Zmienną 
określającą punkt końcowy badania był poziom lęku 
przed zakażeniem HIV w związku z wykonywaną pracą 
zawodową (wynik liczbowy).  Zastosowano analizę 
jednoczynnikową dla ustalenia możliwych związków 
pomiędzy: danymi demograficznymi (wiek, płeć, za-
wód),  rodzajem oddziału szpitalnego,  typem szpitala, 
obłożeniem pracą (roboczogodziny/tydzień),  liczbą 
skaleczeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wcześniejszym 
szkoleniem w zakresie zakażeń krwiopochodnych a 
zmienną określającą punkt końcowy badania. W ramach 
analizy jednoczynnikowej, zmienne kategoryczne po-
równano wykorzystując test zgodności chi-kwadrat z 
poprawką Yatesa oraz test Fishera; dla zmiennych licz-
bowych zastosowano test Manna–Whitneya. Wszystkie 
zmienne analizy jednoczynnikowej o znaczącym, na 
poziomie tej analizy charakterze (p<0.05) wykorzysta-
no następnie w modelach analizy regresywnej metodą 
krokową (17). Dla opisanych wyżej, przewidywanych 
zmiennych określających końcowy punkt badania 
zbudowano standardowy model analizy regresywnej 
metodą krokową. Współczynniki modelu regresji 
(współczynniki beta, powiązane ze współczynnikiem 
korelacji), zostały użyte aby ocenić związek pomiędzy 
jedną ze zmiennych a poziomem lęku. 

Badanie uzyskało akceptację Komisji Bioetycznej 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

WYNIKI

Zwrotność ankiety wyniosła 84,9%. Z ogólnej 
liczby 590 zakwalifikowanych członków personelu, 
427 osób (85,2%) wyraziło zgodę na udział w badaniu, 
377 z nich (88,3%) to kobiety. Mediana wieku badanej 
populacji wynosiła 42 lata (zakres 22-61 lat); 84,8% 
(362/427) stanowiły pielęgniarki, 15,2% (65/427) - le-
karze, z których większość (76,9%) byli to mężczyźni. 
Ponad połowa (54,3%; 232/427) uczestników badania 
reprezentowała szpitale  powiatowe, pozostali - szpitale 
miasta Szczecina (27,9%; 119 osób - szpitale kliniczne, 
17,8% - 76 osób  inne placówki). Ponad połowa (53,2%; 
227/427) respondentów pracowała na oddziałach 
chirurgicznych, 25,1% (107/427) na oddziałach gine-
kologicznych, 16,6% (71/427) to pracownicy bloków 
operacyjnych, 5,1% (22/427) - izb przyjęć. 

Liczba godzin pracy w miesiącu wynosiła <85 
dla 5,4% (23/427) respondentów, 86-170 dla 65,6% 
(280/427), >170 dla 29,0% (124/427). Połowa uczest-
ników (50,6%; 216/427) doświadczyła przynajmniej 
jednego skaleczenia skóry w roku poprzedzającym 
badanie; średnia liczba skaleczeń przypadająca na 

pracownika: 1,74. Ponad trzy czwarte respondentów 
(79,6%; 340/427) odbyło szkolenie w zakresie zapo-
biegania zakażeniom krwiopochodnym. 

Ocena ryzyka zakażenia po pojedynczej ekspozycji. 
Prawidłowych odpowiedzi w odniesieniu do wiedzy 
na temat ryzyka zakażenia po pojedynczej ekspozycji 
na HIV udzieliło 18,7% (80/427) respondentów, reszta 
znacznie przeszacowała to ryzyko, określając je na 
6% (23/427; 5,4%), 30% (196/427; 45,9%) lub 60% 
(68/427; 15,9%); 14,1% (60/427) nie znało odpowiedzi 
na to pytanie (ryc. 1).

Obawy przed zawodowym zakażeniem HIV. Niemal 
wszyscy (96,4%) członkowie personelu zabiegowego 
wyrazili obawy przed zawodowym zakażeniem HIV. 
Me poziomu lęku wyniosła 6,67 i była zależna od płci 
(5 dla mężczyzn, 7 dla kobiet; p<0,0001) oraz rodzaju 
wykonywanej pracy (5 dla lekarzy, 7 dla pielęgniarek; 
p<0,0001). Poziom lęku personelu bloków operacyj-
nych był wyższy (Me=7) od poziomu lęku pracowników 
oddziałów chirurgicznych (Me=6); p=0,009. Osoby, 
które w okresie ostatnich 12 miesięcy uległy 1-5 za-
kłuciom bały się bardziej (Me=7) od tych, które uległy 
zakłuciom 6 razy i więcej  (Me=5), jednakże różnica 
nie była istotna statystycznie (p=0,10). Nie wykazano 
znaczących statystycznie różnic (p>0,05) w odniesieniu 
do wieku, liczby roboczo-godzin/tydzień,  lokalizacji 
placówki, szkolenia w zakresie zakażeniom patogenami 
krwiopochodnymi. 
W wyniku analizy krokowej 3 zmienne (Rodzaj wyko-
nywanej pracy, Liczba skaleczeń w okresie ostatnich 12 
miesięcy, Szkolenie w zakresie zakażeniom patogenami 
krwiopochodnymi) zostały wyselekcjonowane pod ką-
tem oceny poziomu lęku przed HIV. Analiza wykazała, 
że jedynie rodzaj wykonywanej pracy (pielęgniarka) 
miał związek z lękiem wobec HIV (p<0,001). 

Częstość występowania przeciwciał anty-HIV.  U żad-
nego z uczestników badania nie wykazano obecności 
przeciwciał anty-HIV (0%, 95%CI:0-0,9%; 0/427).

Częstość występowania allela Δ32. Na badanych 427 
osób, u 24 ekstrakcja genomowego DNA nie powio-
dła się, zatem analizą objęto 403 osoby; 71 (17,6%; 
95%CI:14,2%-21,6%) było nosicielami zmutowanego 
allela Δ32: 5 z nich (1,2%; 95%CI:0,5%-2,9%) było 
homozygotami Δ32/Δ32, 66 (16,4%; 95%CI:13,1%-
20,3%) – heterozygotami +/Δ32. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Wedle naszej wiedzy jest to pierwsze opracowanie, 
którego celem było zbadanie obaw  przed zawodowym 
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zakażeniem HIV, w świetle występowania przeciwciał 
anty-HIV i częstości występowania allela Δ32 genu 
CCR5 wśród personelu chirurgicznego. Żaden z uczest-
ników badania nie wykazywał obecności przeciwciał 
anty-HIV. Jeden na sześciu uczestników był nosicielem 
zmutowanego allela Δ32, 1,2% było homozygotami 
w tym zakresie. Poziom wiedzy na temat ryzyka se-
rokonwersji poekspo-zycyjnej  był niepokojąco niski. 
Większość personelu chirurgicznego znacznie obawiała 
się krwiopo-chodnego zakażenia wirusem HIV. Obawy 
respondentów przed zawodowym zakażeniem HIV 
miały związek z wykonywanym zawodem medycznym. 

Jak wynika z badań innych autorów, na świecie, 
liczba pracowników ochrony zdrowia, którzy zostali 
zawodowo zakażeni HIV jest stosunkowo niska, w 
porównaniu do liczby przypadków zakażenia wirusa-
mi zapalenia wątroby typu B i C (18,19).  Niemniej 
jednak, większość badanych członków personelu chi-
rurgicznego obawiała się zakażenia HIV w związku z 
wykonywaną pracą, co pozostaje w zgodzie z wyni-
kami innych badań (6-8). Niewielki lub średni poziom 
obawy przed zakażeniem HIV deklarowała większość 
chirurgów amerykańskich badanych przez Pattersona 
i in.; 8% deklarowało znaczny lęk, a tylko 4% - brak 
obaw (20). Moghimi i in. (21) przeprowadzili badania 
wśród chirurgów w Iranie i ustalili, że obawy przed 
zakażeniem  krwiopochodnym wyrażało ponad 70% 
z nich. Większość położnych w Ugandzie i prawie 
trzy czwarte nigeryjskich ortopedów wyraziło obawy 
przed zakażeniem HIV w związku z wykonywaną pracą 
(22,23). Jednak częstość występowania zakażeń HIV w 
ogólnej populacji w Polsce (0,02%) (24) jest znacząco 
niższa niż w populacjach afrykańskich, co sugeruje, że 
ryzyko zakażenia HIV u osób pracujących w ochronie 
zdrowia jest niskie. Poza tym, w Polsce istnieją zale-
cenia dotyczące profilaktyki poekspozycyjnej (25).  
Należy jednak dodać, że istnienie zaleceń nie zawsze 
jest równoznaczne z powszechną dostępnością.

Również częstość występowania zakażeń HIV w 
populacji osób hospitalizowanych jest znacząco niska. 
Nie stwierdzono ani jednego dodatniego wyniku ba-
dania w kierunku przeciwciał anty-HIV wśród 1 652 
pacjentów przyjętych na te same oddziały szpitalne, 
z których wywodzi się personel będący przedmiotem 
niniejszego badania; podobnie wśród monitorowanych 
w tym samym czasie 5 712 dawców krwi (26) nie było 
żadnej osoby z dodatnim wynikiem testu. Ponadto, 
dla części personelu medycznego ryzyko zakażenia 
HIV jest niższe niż dla pozostałych pracowników z 
uwagi na obecność odporności genetycznej: co setny 
członek personelu chirurgicznego to homozygota Δ32/
Δ32. Należy dodać, że częstość występowania allela 
Δ32 wśród personelu chirurgicznego w województwie 
zachodnio-pomorskim była podobna do tej jaką stwier-
dzono wśród u noworodków w jednym ze szpitali w 

tym regionie (27) oraz wśród polskich dawców krwi 
(12). Niskie ryzyko zakażenia zawodowego HIV od-
zwierciedlają również badania serologiczne personelu 
chirurgicznego na świecie  (18,19) i wyniki uzyskane 
w niniejszym badaniu.

Niepokojące jest, że mimo upływu lat i oswajania 
się z epidemią HIV/AIDS, obawy personelu medycz-
nego przed zawodowym zakażeniem utrzymują się na 
niemal identycznym poziomie.  Badanie własne prze-
prowadzone wśród pielęgniarek oddziałów zabiego-
wych w województwie zachodniopo-morskim w 2003 r. 
wykazało, że 96% obawiało się zawodowego zakażenia 
HIV (7). Jak wykazaliśmy poprzednim opracowaniu, 
wysoki poziom obaw przed zakażeniem HIV w związku 
z wykonywaną pracą może sprzyjać rozpowszechnianiu 
poglądu o konieczności wprowadzenia rutynowych 
testów wykrywających HIV u pacjentów. Chan i in. 
zbadali postrzeganie przypadkowego zawodowego 
kontaktu z HIV wśród pielęgniarek w Bangkoku, w 
Tajlandii (6). Z wypowiedzi ankietowanych wynikało, 
że pomimo iż zdawały sobie sprawę z nikłego praw-
dopodobieństwa zawodowego zakażenia HIV, obawy 
przed zakażeniem HIV były nadal obecne. Wynikało to 
zarówno z lęku przed nabyciem zakażenia, jak i możli-
wości wykluczenia przez społeczeństwo. Obawy były 
wzmacniane wskutek obserwowanych przez uczest-
niczki badania przypadków społecznego odrzucenia 
osób zakażonych HIV, zarówno w środowisku placówki 
ochrony zdrowia jak i poza nią.

Lęk przed zawodowym zakażeniem HIV może po 
części wynikać z błędnego oszacowania ryzyka poje-
dynczej ekspozycji. Co znamienne, mimo odbytych 
szkoleń z zakresu zakażeń patogenami krwiopochodny-
mi, dwie trzecie respondentów znacznie przeszacowało 
to ryzyko. Wskazuje to na potrzebę udoskonalenia 
szkoleń w tym zakresie, szczególnie w odniesieniu do 
ryzyka transmisji poprzez krew.

Badanie opierało się na kwestionariuszu samo-
dzielnie wypełnianym przez uczestników, zatem 
zastosowana metodologia podlegała ograniczeniom 
wynikającym z błędu pamięci oraz informacji. Po 
drugie,  wyniki niniejszego badania dotyczą jedynie 
oddziałów chirurgicznych i ginekologicznych w woje-
wództwie zachodniopomorskim, odniesienie do innych 
oddziałów tego typu, w innych regionach kraju należy 
rozpatrywać z ostrożnością. Dalsze badania, na szczeblu 
ogólnokrajowym, byłyby pożądane. Po trzecie, bada-
niu podlegały jedynie określone cechy demograficzne 
i zawodowe, nie można wykluczyć, że inne czynniki 
również mogą wpływać na poziom obaw związanych 
z wykonywaną pracą.

Mocną stroną niniejszego opracowania była moż-
liwość przeprowadzenia ankiety w wybranych losowo 
szpitalach i stosunkowo wysoki wskaźnik uzyskanych 
odpowiedzi. Ponadto, obawy odnośnie zakażenia HIV 
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w związku z wykonywaną pracą zostały zestawione z 
wynikami testów serologicznych uczestników oraz ich 
badań genotypowych pod kątem obecności allela Δ32. 

Podsumowując, ponad 30. lat od wybuchu epide-
mii HIV/AIDS, pomimo niskiego odsetka zakażonych 
w populacji pacjentów i powszechnego dostępu do 
profilaktyki poekspozycyjnej, nadal utrzymują się 
wśród personelu chirurgicznego obawy związane z 
zakażeniem tym patogenem. Wydaje się iż personel 
medyczny nie ma odpowiedniego przygotowania, aby 
radzić sobie z własnymi obawami, co może przekładać 
się na brak chęci sprawdzania indywidualnego statusu 
serologicznego. 

Strategie zmierzające do obniżenia wysokiego po-
ziomu lęku  przed zawodowym zakażeniem wirusami 
krwiopochodnymi, obserwowanym wśród personelu 
medycznego powinny obejmować szkolenia w zakresie 
czynników ryzyka, w tym poprawnej oceny serokon-
wersji poekspozycyjnej (28). Może to spowodować 
poprawę zgłaszania ekspozycji zawodowych z nastę-
powym testowaniem w zakresie obecności przeciwciał 
anty-HIV w sytuacjach sprzyjających zakażeniu. Poza 
tym, niezbędne jest powszechne wprowadzenie pro-
cedur profilaktycznych, jak dostęp do bezpiecznego 
sprzętu oraz egzekwowanie ogólnych zasad bezpie-
czeństwa, tak aby ograniczyć liczbę zakłuć.  Wyniki 
badania wskazują też na konieczność szerszego dostępu 
personelu chirurgicznego do specjalistów, którzy mogą 
służyć pomocą w zakresie kontrolowania lęku i stresu 
w miejscu pracy oraz zapewnią tej grupie zawodowej 
dobrą kondycję psychiczną. Chociaż powyższe działa-

nia powinny objąć wszystkich pracowników ochrony 
zdrowia, to jednak w sposób szczególny należy je ad-
resować do pielęgniarek zatrudnionych na oddziałach 
zabiegowych. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Ryzyko zawodowego zakażenia HIV dla personelu 
zabiegowego jest niskie; nie stwierdza się serolo-
gicznych markerów zakażenia HIV, co setna osoba 
wykazuje genetyczną odporność na zakażenie 
szczepami R5 HIV.

2.  Członkowie personelu, zwłaszcza pielęgniarki, wy-
kazują wysoki poziom lęku przed zawodowym zaka-
żeniem HIV, co może wynikać m.in. z braku wiedzy 
na temat ryzyka serokonwersji po ekspozycji.

3.  Niezbędne jest podjęcie właściwych działań eduka-
cyjnych oraz szerszy dostęp do specjalistów, którzy 
pomogą lekarzom i pielęgniarkom zminimalizować 
lęk w miejscu pracy. 
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STĘŻENIE CHEMOKINY CXCL13 W PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM   
CHORYCH Z NEUROBORELIOZĄ – OBSERWACJE WŁASNE

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,

 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych w Bytomiu

STRESZCZENIE

CELEM pracy była ocena przydatności stężenia chemokiny CXCL13 2 płynie mózgowo-rdzeniowym (pmr) 
w diagnostyce neuroboreliozy u dorosłych.
MATERIAŁ I METODA. Badania przeprowadzono u 22 chorych leczonych w Oddziale Chorób Zakaźnych Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu w latach 2011-2013 z rozpoznaniem neuroboreliozy przebiegającej 
pod postacią limfocytarnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. W oparciu o obecność w pmr swoistych 
przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi  chorzy w dniu przyjęcia do Oddziału zostali podzieleni na dwie grupy:
I – chorzy z obecnością przeciwciał w pmr (pewne rozpoznanie neuroboreliozy)
II – chorzy bez przeciwciał w pmr (prawdopodobne rozpoznanie neuroboreliozy).
U wszystkich oznaczano w pierwszej dobie hospitalizacji stężenie chemokiny CXCL13 w płynie mózgowo-rdzeniowym. 
W obu grupach chorych kontrolne badania pmr wykonywano po 14 dniach antybiotykoterapii.
WYNIKI. W I grupie chorych średnie stężenie CXCL13 w dniu przyjęcia do Oddziału wynosiło 4123 pg/mL, 
a u chorych w grupie II – 3422 pg/mL. Różnice średnich stężeń tej chemokiny w pmr między grupami chorych 
nie były statystycznie znamienne. Nie wykazano korelacji między stężeniami CXCL13 a innymi parametrami 
zapalnymi płynu mózgowo-rdzeniowego Badania kontrolne wykazały wyraźny spadek stężenia CXCL13 w obu 
grupach chorych. U chorych grupy II w pmr pojawiły się przeciwciała przeciwko Borrelia burgdorferi. W grupie 
I kontrolne miana przeciwciał były zbliżone do wartości stwierdzanych przed rozpoczęciem leczenia.
WNIOSKI. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na pewną przydatność oznaczania stężeń chemokiny CXCL13 
w płynie mózgowo-rdzeniowym w diagnostyce wczesnej, ostrej neuroboreliozy przebiegającej pod postacią 
limfocytarnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, szczególnie w przypadku nieobecności przeciwciał 
przeciwko Borrelia burgdorferi w pmr. Zmiany stężenia tej chemokiny w przebiegu antybiotykoterapii mogą 
mieć, w przeciwieństwie do mian przeciwciał w pmr, pewne znaczenie prognostyczne w ostrej, wczesnej neu-
roboreliozie. 

Słowa kluczowe: neuroborelioza z Lyme, chemokina CXCL13, płyn mózgowo-rdzeniowy

WSTĘP

Borelioza, zwana też chorobą z Lyme, jest najczęst-
szą chorobą odkleszczową rozpoznawaną na świecie 
i w Polsce. Proces chorobowy obejmuje wiele narządów 
i układów, w tym także ośrodkowy i obwodowy układ 
nerwowy (neuroborelioza). Rozpoznanie neuroborelio-
zy jest oparte na wywiadzie, obrazie klinicznym i wyni-
kach badania płynu mózgowo-rdzeniowego (pmr) oraz 
wynikach badań serologicznych (obecność przeciwciał 

przeciwko Borrelia burgdorferi w płynie z potwierdze-
niem ich wewnątrzoponowej syntezy) (1,2).

W wielu przypadkach chorzy nie podają w wywia-
dzie faktu ukąszenia przez kleszcza ani występowania 
zmiany skórnej o typie rumienia wędrującego (EM, 
erythema migrans). Obraz kliniczny wczesnej neuro-
boreliozy może wykazywać podobieństwo do innych 
chorób neurologicznych, między innymi wirusowych, 
limfocytarnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych. 
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego we wczesnej 
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neuroboreliozie wykazuje w przeważającej liczbie 
przypadków zwiększoną pleocytozę z przewagą lim-
focytów i podwyższone stężenie białka, natomiast 
często w płynie może jeszcze nie być obecnych prze-
ciwciał swoistych dla Borrelia burgdorferi. Rutynowo 
oznaczane parametry pmr (pleocytoza i cytogram, 
stężenie białka, glukozy i kwasu mlekowego) w wielu 
przypadkach nie pozwalają zatem na pewne rozpozna-
nie neuroboreliozy we wczesnym stadium choroby. 
Dlatego poszukuje się dodatkowych parametrów płynu 
mózgowo-rdzeniowego, których oznaczanie mogłoby 
być przydatne w diagnostyce wczesnej neuroboreliozy, 
przebiegającej pod postacią limfocytarnego zapalenia 
opon mózgowo-rdzeniowych (2,3).

Celem pracy była ocena stężenia chemokiny 
CXCL13 w pmr u chorych z ostrą, wczesną neuro-
boreliozą i ewentualnej przydatności oznaczania tego 
parametru we wczesnej diagnostyce i monitorowaniu 
przebiegu tej choroby.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono u 22 chorych leczonych 
w Oddziale Chorób Zakaźnych Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Bytomiu w latach 2011 –2013. W gru-
pie tej było 14 mężczyzn (63,6%) i 8 kobiet (36,4%). 
Najmłodszy chory miał 19 lat, najstarszy – 69; średnia 
wieku wynosiła 38,6 lat.

Wszyscy chorzy byli przyjmowani do Oddziału 
z podejrzeniem neuroboreliozy. Każdy pacjent zgłaszał 
w wywiadzie fakt ukąszenia przez kleszcza, nierzadko 
wielokrotne, w ciągu ostatnich 1 – 3 miesięcy. Ru-
mień wędrujący występował u 10 chorych (45,45%). 
W chwili przyjęcia wszyscy chorzy zgłaszali bóle gło-
wy, nudności, wymioty, światłowstręt, stany pod- lub 
gorączkowe. Niektórzy chorzy zgłaszali ponadto bóle 
korzonkowe w odcinku lędźwiowo-krzyżowym (7 
osób). W badaniu przedmiotowym u każdego chorego 
stwierdzano obecność objawów oponowych, a w 5 przy-
padkach (27,73%) – objawy jedno- lub obustronnego 
obwodowego porażenia nerwu twarzowego (n. VII).

W dniu przyjęcia do Oddziału u każdego chorego 
wykonywano nakłucie lędźwiowe i badanie płynu 
mózgowo-rdzeniowego (pmr), które obejmowało ozna-
czenie pleocytozy i cytogramu, stężenia białka, glukozy 
i kwasu mlekowego oraz chemokiny CXCL13. Do po-
miaru stężenia CXCL13 metodą immunoenzymatyczną 
stosowano zestawy Quantikine human CXCL13/BLC/
BCA-1 (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA).

Jednocześnie oznaczano także stężenie przeciwciał 
przeciwko Borrelia burgdorferi w surowicy i w pmr me-
todą ELISA oraz wykonywano, w przypadku wyników 
dodatnich lub wątpliwych, test potwierdzenia metodą 
Western blot (zestawy firmy BIOMEDICA, Poland). 

W przypadku obecności przeciwciał w płynie mózgo-
wo-rdzeniowym, w celu potwierdzenia ich wewnątrz-
oponowej syntezy, obliczano tzw. indeks przeciwciał 
płyn mózgowo-rdzeniowy/surowica.

W oparciu o kryteria EFNS (2) chorzy zostali po-
dzieleni na dwie grupy:
-  grupa I – pacjenci z pewnym rozpoznaniem neuro-

boreliozy (obecne przeciwciała przeciwko Borrelia 
burgdorferi w pmr) – 14 osób (63,64%),

-  grupa II – chorzy z prawdopodobnym rozpoznaniem 
neuroboreliozy (brak przeciwciał przeciwko Borre-
lia burgdorferi w pmr) – 8 osób (36,36%)
U wszystkich chorych rozpoczęto leczenie dożylne 

antybiotykami; ceftriaksonem (20 chorych; 90,91%) 
lub doksycykliną (2 chorych; 9,09%) oraz leczenie 
objawowe. Żaden z badanych chorych nie otrzymywał 
antybiotyku w okresie poprzedzającym hospitalizację.

W 14. dobie leczenia u każdego chorego wykony-
wano kontrolne badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, 
w którym oznaczano wszystkie wyżej wymienione 
parametry.

Porównanie średnich wartości wielkości pleocytozy, 
stężeń białka, glukozy, kwasu mlekowego i chemokiny 
CXCL13 między badanymi grupami chorych przepro-
wadzono za pomocą testu t Studenta. Oceniano także 
korelacje między parametrami płynu mózgowo-rdze-
niowego w obu grupach chorych stosując współczynnik 
korelacji Pearsona.

W każdym przypadku na wykonanie wszystkich 
badań uzyskiwano pisemną zgodę chorego. Praca 
i jej założenia zostały zaakceptowane przez Komisję 
Bioetyczną Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie: 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) w Katowicach 
(NN-6501-126/06).

WYNIKI

Wyniki badania płynu mózgowo-rdzeniowego 
uzyskane w dniu przyjęcia do Oddziału przedstawiono 
w tabeli I.

W grupie I średnia pleocytoza wynosiła 114 komó-
rek w 1 mm3, w cytogramie przeważały limfocyty (56 
– 92%), średnie stężenie białka – 0,9 g/L, glukozy – 2,5 
mmol/L, kwasu mlekowego – 2,9 mmol/L, a stężenie 
cytokiny CXCL13 – 4123 pg/mL.

W tej grupie stwierdzano obecność przeciwciał 
przeciwko Borrelia burgdorferi w surowicy w klasie 
IgM u wszystkich chorych w średnim mianie 132 RU/
mL, a w klasie IgG u 4 chorych w średnim mianie 88 
RU/mL. Przeciwciała przeciwko Borrelia burgdorferi 
były także obecne w pmr: IgM w średnim mianie 69 
RU/mL u 14 chorych, IgG w średnim mianie 54 RU/
mL u 4 chorych. We wszystkich przypadkach obliczo-
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ny wskaźnik przeciwciał płyn mózgowo-rdzeniowy/
surowica potwierdził ich wewnątrzoponową syntezę.

W grupie II średnia pleocytoza wynosiła 99 komó-
rek w 1 mm3 , w cytogramie limfocyty stanowiły od 65 
do 94%, średnie stężenie pozostałych parametrów pmr 
kształtowały się następująco: białko 0,8 g/L, glukoza 2,7 
mmol/L, kwas mlekowy 2,6 mmol/L, a średnie stężenie 
CXCL13 – 3422 pg/mL. Średnie stężenia przeciwciał 
przeciwko Borrelia burgdorferi w surowicy wynosiły 
około 180 RU/mL w klasie IgM oraz około 74 RU/mL 
w klasie IgG; były one obecne u wszystkich chorych. 
Natomiast u żadnego z pacjentów  nie stwierdzono 
obecności przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi 
w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Tabela II przedstawia wyniki kontrolnego badania 
pmr wykonane po 14 dniach antybiotykoterapii. 

W grupie I średnia pleocytoza wynosiła 39 komórek 
w 1 mm3, w cytogramie limfocyty, średnie stężenie biał-
ka 0,7 g/L, glukozy – 2,6 mmol/L, kwasu mlekowego 
– 2,2 mmol/L, a stężenie cytokiny CXCL13 – 741 pg/
mL. Średnie stężenia przeciwciał przeciwko Borrelia 
burgdorferi kształtowały się następująco: w surowicy 
IgM – 108 RU/mL, IgG – 110 RU/mL; natomiast 
w płynie mózgowo-rdzeniowym : IgM – 56 RU/mL, 
IgG – 65 RU/mL.  Przeciwciała przeciwko Borrelia 
burgdorferi w surowicy  były obecne u wszystkich 
badanych chorych w obu klasach.

W grupie II średnia pleocytoza wynosiła 53 ko-
mórek w 1 mm3, w cytogramie limfocyty, średnie 
stężenia pozostałych parametrów pmr kształtowały się 
następująco: białko 0,6 g/L, glukoza 2,4 mmol/L, kwas 
mlekowy 2,1 mmol/L, a średnie stężenie CXCL13 – 531 
pg/mL. Średnie stężenia przeciwciał przeciwko Borrelia 
burgdorferi kształtowały się następująco: w surowicy 
IgM – 160 RU/mL, IgG – 134 RU/mL; w płynie mózgo-
wo-rdzeniowym IgM – 41 RU/mL, IgG – 72 RU/mL. 
Przeciwciała były obecne u wszystkich chorych, zarów-
no w surowicy, jak i w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Różnice średnich wielkości pleocytozy, stężeń biał-
ka, glukozy, kwasu mlekowego i chemokiny CXCL13 
w płynie mózgowo-rdzeniowym  między badanymi 
grupami chorych nie były statystycznie istotne. 

OMÓWIENIE

Neuroborelioza określana jest jako postać boreliozy 
z Lyme, w której obecne są objawy ze strony ośrodko-
wego i obwodowego układu nerwowego. Proces choro-
bowy może lokalizować się w każdym miejscu układu 
nerwowego, co wyjaśnia bogatą i złożoną symptomato-
logię neuroboreliozy. Zajęcie układu nerwowego może 
nastąpić tuż po zakażeniu krętkiem Borrelia burgdorfe-
ri, a także po kilku miesiącach lub latach od momentu 
zakażenia. U niektórych chorych objawy neurologiczne 

mogą nie być poprzedzane innymi objawami boreliozy 
(np.: rumieniem wędrującym), co powoduje nierzadko 
istotne problemy diagnostyczne (1-3).

Większość autorów dzieli neuroboreliozę na wcze-
sną (ostrą) i późną (przewlekłą). Do neuroboreliozy 
wczesnej zalicza się między innymi limfocytarne zapa-
lenie opon mózgowo-rdzeniowych, neuropatie czasz-
kowe i ostre, bolesne neuropatie korzeniowe.

Limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzenio-
wych występujące we wczesnej neuroboreliozie może 
powodować pewne trudności diagnostyczne, wymaga 
bowiem  różnicowania z wirusowymi zapaleniami opon. 
Dotyczy to w szczególności chorych bez ewidentnego 
ukąszenia przez kleszcze w wywiadzie, bez rumienia 
wędrującego poprzedzającego objawy neurologiczne 
i, przede wszystkim, chorych, u których nie stwierdza 
się jeszcze obecności przeciwciał przeciwko Borrelia 
burgdorferi w plynie mózgowo-rdzeniowym (1-3).

Patogeneza neuroboreliozy jest procesem złożonym 
i, mimo wielu badań, nie do końca poznanym. Inwazja 
krętków Borrelia burgdorferi do ośrodkowego układu 
nerwowego (OUN) następuje we wczesnym okresie 
zakażenia. Do uszkodzenia układu nerwowego może 
dochodzić w wyniku bezpośredniej inwazji krętka, 
wykazującego potwierdzony w badaniach doświadczal-
nych, neurotropizm. Interakcja krętków z komórkami 
nerwowymi prowadzi do ich uszkodzenia i wzbudzenia 
odpowiedzi immunologicznej przeciwko tym bakte-
riom. Po wniknięciu do OUN krętki indukują produkcję 
mediatorów zapalnych (cytokin i chemokin), które są 
odpowiedzialne za wywołanie stanu zapalnego w ob-
rębie OUN. Dopiero w późniejszym czasie dochodzi 
do wewnątrzoponowej syntezy swoistych przeciwciał 
przeciwko Borrelia burgdorferi (4-8).

Spośród wielu chemokin uczestniczących w proce-
sach zapalnych toczących się w obrębie ośrodkowego 
układu nerwowego jest chemokina CXCL13. Należy 
ona do rodziny chemokin CXC i jest wybiórczym che-
moatraktantem dla limfocytów B i komórek T helper B, 
działającym poprzez ich specyficzny receptor CXCR5. 
Odpowiada ona za migrację komórek B przez komórki 
śródbłonka mózgowego. CXCL13 uczestniczy w pro-
cesach odporności wrodzonej. Stanowi pierwszą linię 
obrony immunologicznej, wcześniejszą niż odporność 
nabyta charakteryzująca się syntezą przeciwciał (9-13).

Liczne pracy wykazały udział chemokiny CXCL13 
w różnych chorobach neurologicznych. Chemokina ta 
odgrywa rolę w patogenezie stwardnienia rozsianego 
(14-16), w pierwotnych chłoniakach OUN (17), a także 
– w kleszczowym zapaleniu mózgu (18).

Badania doświadczalne wykazały udział chemokiny 
CXCL13 w patogenezie boreliozy, a w szczególności 
neuroboreliozy. Chemokina ta jest produkowana w pły-
nie mózgowo-rdzeniowym przez monocyty/makrofagi 
i komórki dendrytyczne. Proces ten jest wynikiem in-
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dukowania przez lipoproteiny błony komórkowej Bor-
relia burgdorferi ekspresji CXCL13 w tych komórkach 
drogą sygnalizacji przez TLR-2 (Toll-like receptor-2). 
CXCL13 odpowiada za przyciąganie komórek B (typo-
we leukocyty dla ostrej, wczesnej neuroboreliozy) do 
płynu mózgowo-rdzeniowego. Proces ten poprzedza 
rozwijającą się następnie humoralną odpowiedź immu-
nologiczną w OUN, polegającą na syntezie swoistych 
przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi (19-21).

W każdym przypadku podejrzenia neuroboreliozy 
istotnym elementem diagnostyki jest badanie płynu 
mózgowo-rdzeniowego. W ostrej (wczesnej) neuro-
boreliozie przebiegającej pod postacią limfocytarnego 
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w pmr stwier-
dza się podwyższoną pleocytozę z przewagą limfocy-
tów w cytogramie oraz podwyższone stężenie białka, 
jako odzwierciedlenie dysfunkcji bariery krew-płyn 
mózgowo-rdzeniowy (22-24). Wielu autorów zwraca 
uwagę na nieobecność w płynie swoistych przeciwciał 
przeciwko Borrelia burgdorferi we wczesnym okresie 
choroby (25,26).

U naszych chorych również stwierdzono w bada-
niach pmr pleocytozę z przewagą limfocytów w cy-
togramie, podwyższone stężenie białka, prawidłowe 
stężenie glukozy i, u niektórych chorych, miernie 
podwyższone stężenie kwasu mlekowego. Obecność 
przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi w płynie 
mózgowo-rdzeniowym stwierdzano u 63,64% chorych 
(grupa I). Byli to pacjenci, u których ukąszenie przez 
kleszcze miało miejsce w bardziej odległym czasie 
w stosunku do dnia przyjęcia do szpitala w porównaniu  
z chorymi grupy II.

Brak przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi 
w pmr może utrudniać, a czasem wręcz uniemożliwiać 
postawienie pewnego rozpoznania ostrej, wczesnej 
neuroboreliozy. Objawy neurologiczne występujące 
w tym stadium neuroboreliozy mogą być trudne do 
jednoznacznej interpretacji; w wielu przypadkach mogą 
być podobne do objawów   limfocytarnych zapaleń opon 
o innej etiologii, na przykład wirusowej. W związku 
z tym wiele ośrodków poszukuje dodatkowych parame-
trów płynu mózgowo-rdzeniowych, których oznaczanie 
mogłoby być przydatne w diagnostyce wczesnej neu-
roboreliozy. Badania doświadczalne wykazały udział 
chemokiny CXCL13 w patogenezie tej choroby (20-
21). Rupprecht i wsp. potwierdzili wewnątrzoponową 
syntezę tej chemokiny u chorych z neuroboreliozą (27).

Badania kliniczne wykazały obecność wysokich 
stężeń CXCL13 w płynie mózgowo-rdzeniowym u cho-
rych z ostrą, wczesną neuroboreliozą, zarówno u dzieci, 
jak i u dorosłych (27-33).

Większość autorów zwraca uwagę na  przydatność 
oznaczania tej chemokiny w płynie mózgowo-rdzenio-
wym w diagnostyce ostrej (wczesnej) neuroboreliozy 
przebiegającej pod postacią limfocytarnego zapalenia 

opon, uznając CXCL13 za wczesny marker pmr dla 
ostrej neuroboreliozy, szczególnie przy nieobecności 
przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi w płynie 
(28-30,32,33).

Van Burgel i wsp. wykazali istnienie korelacji 
między poziomem CXCL13 a wielkością pleocytozy 
limfocytarnej (34), natomiast inni badacze nie stwier-
dzili korelacji między stężeniem tej chemokiny ani 
z wielkością pleocytozy ani z mianem przeciwciał 
przeciwko Borrelia burgdorferi w pmr (33).

Wśród naszych chorych stwierdzano wysokie 
stężenia chemokiny CXCL13 2 płynie mózgowo-rdze-
niowym, zarówno w grupie I, jak i II. Nie wykazano 
natomiast korelacji między jej stężeniem a wielkością 
pleocytozy w obu grupach chorych, ani z mianem 
przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi u chorych 
wchodzących w skład grupy I. 

Interesującym zjawiskiem jest obserwowany przez 
wielu autorów szybki spadek stężenia chemokiny 
CXCL13 w płynie mózgowo-rdzeniowym będący 
rezultatem wdrożonej adekwatnej, skutecznej antybio-
tykoterapii (27-29,31,34,35).

W naszych badaniach również stwierdzono wyraź-
ne obniżenie stężenia tej chemokiny w badaniu pmr 
wykonywanym po 14 dniach antybiotykoterapii w obu 
grupach chorych. Natomiast u chorych wchodzących 
w skład grupy I nie obserwowano wyraźnego wpływu 
leczenia na miana przeciwciał przeciwko Borrelia 
burgdorferi w kontrolnym badaniu płynu mózgowo-
-rdzeniowego w porównaniu z badaniem wstępnym.

Wyniki badań wydają się wskazywać na szczególną 
przydatność oznaczania chemokiny CXCL13 w pmr  
szczególnie w nietypowych klinicznie przypadkach 
ostrej, wczesnej neuroboreliozy, we wczesnych stadiach 
tej choroby, kiedy badania wewnątrzoponowych prze-
ciwciał swoistych dla Borrelia burgdorferi są jeszcze 
negatywne oraz w różnicowaniu zakażenia aktywnego 
od przebytego, a także jako elementu różnicującego 
neuroboreliozę od innych chorób neurologicznych 
(34,35).

PODSUMOWANIE

Chemokina CXCL13 stanowi istotny element  pato-
genezy neuroboreliozy. Wzrost stężenia tej chemokiny 
w płynie mózgowo-rdzeniowym występuje we wcze-
snej, ostrej neuroboreliozie, przebiegającej pod postacią 
limfocytarnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, 
a w rezultacie wdrożonego leczenia przyczynowego 
(antybiotykoterapii) dochodzi do szybkiego spadku jej 
stężenia w płynie. Istnieją zatem przesłanki, aby  uznać 
chemokinę CXCL13  za możliwy  marker diagnostyczny 
i marker odpowiedzi na leczenie w ostrej neurobore-
liozie. Stosunkowo nieliczna liczba badanych chorych 
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utrudnia wyciągnięcie dalej idących wniosków, niemniej 
uzyskane wyniki wydają się uzasadniać celowość kon-
tynuowania tych badań obejmujących większą liczbę 
chorych. Warto przypomnieć, że wytyczne EFNS doty-
czące rozpoznawania i leczenia neuroboreliozy w Eu-
ropie uznają dotychczasowe dane za niewystarczające 
dla zalecania oznaczania chemokiny CXCL13 w pmr 
jako rutynowego testu diagnostycznego lub metody 
monitorowania skuteczności leczenia, jednakże, według 
tych wytycznych,  rosnąca liczba doniesień wskazuje na 
celowość dalszych badań w tym zakresie (2).
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  STRESZCZENIE

Zakażenia Clostridium difficile stają się coraz poważniejszym problemem w aspekcie zakażeń szpitalnych oraz 
jako następstwo powszechnego stosowania antybiotyków, także ambulatoryjnie.
CEL PRACY. Celem pracy była analiza epidemiologiczno-kliniczna przypadków chorych hospitalizowanych 
z rozpoznaniem CDAD (Clostridium Difficile Associated Disease) w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych 
i Hepatologii w Bytomiu w roku 2014.
MATERIAŁ I METODY. Przeprowadzono analizę retrospektywną dokumentacji medycznej chorych z rozpo-
znaniem CDAD. Grupę badaną stanowiło 24 chorych. Analizowano następujące czynniki: płeć, wiek,  niedawną 
hospitalizacje, stosowanie inhibitorów pompy protonowej, inhibitorów receptora H2, stosowane antybiotyki, 
obciążenia chorobami dodatkowymi oraz przebieg kliniczny z uwzględnieniem badań dodatkowych (CRP, 
kreatynina, leukocytoza).
WYNIKI. Wszyscy chorzy z CDAD przebyli hospitalizację,75% z nich stosowało antybiotyki w okresie poprze-
dzającym wystąpienie choroby. W 29% przypadków obserwowano nawrót choroby po średnio 12,5 dniach od 
wypisania. W 16,7% choroba zakończyła się zgonem. Obserwowano wyższe stężenia CRP w chwili przyjęcia 
do szpitala u chorych, którzy zmarli w porównaniu do wyleczonych (91,1mg/l vs 33,6mg/l p=0,015). Ponadto 
obserwowano utrzymywanie się wyższych wartości stężenia CRP i leukocytozy u chorych, u których leczenie 
zakończyło się niepomyślnie. Wystąpienie niewydolności oddechowej i hipotensji wiązało się z większym ry-
zykiem zgonu. 
WNIOSKI. Do wystąpienia CDAD przyczynić się może: hospitalizacja, antybiotykoterapia, podeszły wiek, 
choroby towarzyszące. Czynnikami predykcyjnymi niepomyślnego zejścia choroby w naszych obserwacjach 
były: wyjściowo wysokie wartości CRP,  niewydolność oddechowa i hipotensja. W mniejszym stopniu znaczenie 
miała także dynamika zmian wartości leukocytozy i stężenia CRP. 

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, czynniki ryzyka, zakażenie szpitalne

WSTĘP

C. difficile jest Gram-dodatnią, beztlenową lasecz-
ką wytwarzającą formy przetrwalnikowe  odporne na 
działanie czynników środowiska. Spory nie są wrażliwe 
na wysokie i niskie temperatury, wysychanie, a także 
na wiele stosowanych środków dezynfekujących.  
Po raz pierwszy laseczka C. difficile została opisana 
w roku 1935, jej patogenność u zwierząt wykazano 
w roku 1969, a od lat siedemdziesiątych stwierdzono 

jej związek z przypadkami zapalenia jelita grubego po 
antybiotykoterapii u ludzi (1). Występuje powszechnie 
w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, a także 
w środowisku zewnętrznym: w glebie i wodzie. Do 
zakażeń dochodzi drogą pokarmową po spożyciu żyw-
ności zawierającej  C. difficile lub drogą fekalno-oralną. 
W środowisku szpitalnym rezerwuarem tej bakterii są 
zarówno pacjenci z chorobami związanymi z zaka-
żeniem C. difficile (Clostridium Difficile Associated 
Disease – CDAD), jak i bezobjawowi nosiciele, per-
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sonel oraz  zanieczyszczony sporami sprzęt medyczny 
i otoczenie chorego (2,3). 

Istnieją zarówno szczepy toksynotwórcze, jak 
i pozbawione zdolności produkowania toksyn, które 
rzadko są odpowiedzialne za występowanie biegunki 
poantybiotykowej. Chorobotwórczość C. difficile zwią-
zana jest z działaniem toksyn: A, B i toksyny binarnej. 
Spektrum przebiegów klinicznych zakażenia obejmuje 
przypadki bezobjawowego nosicielstwa, łagodnej samo-
istnie ustępującej biegunki, ale także ciężkiego zapalenia 
jelita grubego z niedrożnością. Najczęściej występuje 
biegunka ze skurczowymi bólami brzucha, gorączką 
i leukocytozą. Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego 
z obecnością tzw. błon rzekomych jest wysoce swoiste dla 
rozpoznania CDAD i występuje w klinicznie cięższych 
przebiegach choroby. W najcięższych postaciach choroby 
z objawami „ostrego brzucha”, niedrożnością, okrężni-
cą olbrzymią konieczna jest interwencja chirurgiczna. 
Biegunka związana z zakażeniem C. difficile powoduje 
najwyższą śmiertelność pośród biegunek o etiologii za-
kaźnej u młodych osób bez dodatkowych obciążeń (4). 
Możliwe, choć rzadkie są przypadki zakażenia C.difficile 
o lokalizacji pozajelitowej, dotyczące jamy brzusznej 
oraz zanieczyszczonych ran (5). 

Udokumentowanymi czynnikami ryzyka CDAD 
są: stosowane antybiotyki, zwłaszcza o szerokim spek-
trum działania;  hospitalizacja lub pobyt w zakładach 
opiekuńczych, wiek powyżej 65 r.ż., inhibitory pompy 
protonowej (IPP) i receptora H2, chemioterapia,  immu-
nosupresja, zabiegi chirurgiczne, sondy dożołądkowe, 
obciążenie innymi chorobami (6). 

Z rozpoznaniem CDAD wiąże się wysoki odsetek 
rzędu 20% nawrotów (7). 

W doniesieniach z USA zakażenie C. difficile jest 
obecnie najczęstszym zakażeniem szpitalnym i za-
stąpiło na tym miejscu  infekcję metycylinoopornym 
Staphylococcus aureus (8). Problem narasta  również 
w Europie, zaczyna występować w Azji i Australii (9, 
10). W oparciu o dane z projektu EUCLID w Europie 
stwierdzono wzrost częstości zakażeń w latach 2012 
- 2013 z 6,6 do 7,3 przypadków na 10 000 łóżkodni, 
rejestrowanych na podstawie raportów szpitalnych i  
spadek z 19,0 do 17,2 na podstawie badań w referen-
cyjnych laboratoriach. Dane dotyczące Polski wykazały 
spadek częstości zakażeń z 8,6 do 8,2 na podstawie 
raportów i wzrost z 29,4 do 48,3 na podstawie badań 
w referencyjnych jednostkach. Zarówno dane ogólno-
europejskie, jak i dotyczące naszego kraju wskazują 
na niedoszacowanie liczby przypadków CDAD (11).  
Według danych PZH zapadalność w latach 2013 i 2014 
wynosiła odpowiednio 12,3 i 16,7, co odpowiadało 4738 
i 6425 zachorowaniom (12, 13).   

Za wzrost zapadalności  i śmiertelności częściowo 
odpowiada pojawienie się epidemicznego szczepu 
NAP1 (North American Pulsed Field Type) C. difficile. 

Charakteryzuje się on zwiększonym wytwarzaniem 
toksyn A i B, produkcją toksyny binarnej, nasiloną 
zdolnością produkcji spor oraz klinicznie cięższym 
przebiegiem zakażeń. W Polsce szczep ten został wy-
izolowany po raz pierwszy w roku 2005 (14).  

CEL PRACY

Celem pracy była analiza epidemiologiczno-klinicz-
na chorych hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale 
Chorób Zakaźnych i Hepatologii SUM z rozpoznaniem 
CDAD, z oceną czynników ryzyka, ciężkości przebiegu 
i skuteczności terapii.

MATERIAŁ I METODY

 Analizę retrospektywną dokumentacji medycznej 
przeprowadzono u 24 chorych hospitalizowanych 
w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych i Hepato-
logii SUM, u których rozpoznano CDAD w okresie od 
01.01.2014 do 31.12.2014 (Tab. I). 

Badania w kierunku  zakażenia C. difficile wykony-
wano u chorych przyjętych z objawami ostrej biegunki 
lub kiedy pojawiła się ona w trakcie hospitalizacji. Sto-
sowano dwuetapową procedurę badania kału: test EIA 
dla wykrywania antygenu GDH (dehydrogenazy gluta-
minianowej), następnie w przypadku wyniku dodatniego 
odczyn aglutynacji lateksowej dla wykrywania toksyn 
A/B.  CDAD rozpoznawano w przypadku potwierdze-
nia obecności toksyn A/B w kale i wykluczeniu innych 
przyczyn ostrej biegunki (15). W analizie uwzględnio-
no: wiek, płeć, przyjmowane uprzednio antybiotyki, 
IPP, inhibitory receptora H2, obciążenie chorobami 
towarzyszącymi, przebyte hospitalizacje oraz przebieg 
choroby z uwzględnieniem wyników wybranych badań 
dodatkowych (CRP, kreatynina, leukocytoza).

Do opisu wyników badań wykorzystano miary po-
zycyjne. Rozkłady zmiennych ilościowych przeanalizo-
wano testem Shapiro-Wilka. Większość rozkładów nie 
była zbliżona do rozkładu normalnego, więc stosowano 
test U Manna-Whitney’a. Za poziom istotności staty-
stycznej przyjęto wartość p = 0,05. Istotność statystycz-
ną zależności pomiędzy dwiema cechami o charakterze 
dychotomicznym badano testem , a siłę zależności za 
pomocą współczynnika asocjacji Yule’a . Analiza zosta-
ła przeprowadzona z wykorzystaniem oprogramowania 
Statistica 10 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA).

WYNIKI

Wszystkie obserwowane w oddziale 24 osoby były 
przed wystąpieniem objawów choroby hospitalizowane, 
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22 spełniały kryteria rozpoznania biegunki szpitalnej. 
U 18 osób w trakcie pobytu szpitalnego i/lub wcześniej 
stosowano antybiotyki (najczęściej ciprofloksacynę, 
następnie kolejno amoksycylinę z kwasem klawulano-
wym, cefuroksym, cefotaksym oraz amikacynę). Czas 
hospitalizacji, długość stosowania antybiotyków oraz 
okres do ewentualnego nawrotu choroby (u 7 chorych) 
przedstawia tabela II.

W leczeniu CDAD stosowano u 10 pacjentów 
(41,7%) metronidazol (3x500 mg p. o. przez 10-14 dni), 
u 8 (33,3%) wankomycynę (4x125-500 mg p.o. przez 
10-14 dni), u 5 osób (20,8%) początkowo metronida-
zol p. o. a następnie wobec braku efektu po 5 dniach 
leczenia wankomycynę p. o.  (10-14 dni), u 1 (4,1%) 
metronidazol (3x500 mg i. v.) łącznie z wankomycyną 
(4x500 mg p. o.) przez 14 dni.

U 4 (16,7%) pacjentów przebieg choroby był 
ciężki zakończony zgonem. Bezpośrednią przyczyną 
zgonu było w 3 przypadkach zaostrzenie przewlekłej 
niewydolności serca w przebiegu CDAD, w 1 przypad-
ku zapalenie płuc z niewydolnością oddechową, jako 
powikłanie CDAD. 

Nie stwierdzono różnic w ciężkości przebiegu 
choroby w zależności od płci i wieku. Charakterystyka 
pacjentów z zestawieniem chorób współistniejących 
i objawów w trakcie hospitalizacji została przedsta-
wiona w tabeli I. 

Celem wykazania różnic pomiędzy wynikami badań 
a ryzykiem wystąpienia zgonu u pacjenta, wykonano 
test U Manna-Whitney’a. Nie stwierdzono jednak 
statystycznie istotnych różnic w wynikach badań 
laboratoryjnych stężenia kreatyniny i leukocytozy 
wykonanych przy przyjęciu pomiędzy chorymi, którzy 
zmarli w przebiegu choroby a tymi, u których uzyskano 
wyleczenie. Wykazano wyższe stężenia CRP przy przy-
jęciu u chorych, u których hospitalizacja zakończyła się 
zgonem w porównaniu z chorymi, którzy zostali wyle-
czeni. Stwierdzono wyższą leukocytozę  i stężenie CRP 
pod koniec hospitalizacji u chorych, u których leczenie 
zakończyło się niepowodzeniem (Tab. III).  

Wśród hospitalizowanych chorych nie stwierdzono: 
encefalopatii, niedrożności jelit, żadna z osób nie wy-
magała interwencji chirurgicznej. Stwierdzono:  hipo-
tensję, niewydolność oddechową, niewydolność nerek, 
gorączkę powyżej 38,5˚ C (Tab. I). Porównano dwie 
zmienne dychotomiczne (pierwszą było wystąpienie 
zgonu w trakcie hospitalizacji, drugą obecność jednego 
z powyższych stanów klinicznych). Współzależność 
o umiarkowanej sile stwierdzono w przypadku wystą-
pienia niewydolności oddechowej (istotne statystycz-
nie, przy) oraz hipotensji (istotny statystycznie, przy), 
natomiast obecność niewydolności nerek lub gorączki 
nie była statystycznie istotnie zależna od wystąpienia 
zgonu w trakcie hospitalizacji. 

Również rodzaj stosowanego leczenia (metronida-
zol i/lub wankomycyna) nie wpływał statystycznie na 
wystąpienie zgonu.

DYSKUSJA

Wśród analizowanych pacjentów przeważali męż-
czyźni. Płeć nie była jednak czynnikiem ryzyka CDAD. 
Inni autorzy również stwierdzili, że płeć nie stanowi 
czynnika ryzyka, zwracano jednak uwagę na większy 
udział kobiet wśród ogółu chorych (16, 17), odmiennie 
niż w naszej pracy.

Wiek powyżej 65 lat uznawany jest za czynnik 
ryzyka CDAD (18); wśród analizowanych chorych 
jedynie 6 osób było młodszych. Część badaczy nie 
potwierdza korelacji między wiekiem a CDAD (16); 
natomiast powszechnie uznaje się, iż wiek jest czynni-
kiem ryzyka nawrotu, ciężkiego przebiegu i zgonu (19, 
20). Wśród naszych chorych nawrót choroby wystąpił 
w 7 przypadkach (średnia wieku 77,1 roku), zmarło 4 
chorych (średnia wieku 73,7 roku). 

Do antybiotyków szczególnie predysponujących do 
wystąpienia CDAD zalicza się: fluorochinolony, amok-
sycylinę z kwasem klawulanowym, oraz cefalosporyny, 
zwłaszcza III generacji (16).  W naszej grupie chorych 
18 osób (75%) stosowało antybiotyki w okresie poprze-
dzającym wystąpienie CDAD. Pacjenci otrzymywali 
ciprofloksacynę, amoksycylinę z kwasem klawulano-
wym, cefuroksym; w jednym przypadku amikacynę 
z cefuroksymem. Objawy chorobowe wystąpiły średnio 
po 12 dniach antybiotykoterapii, w części przypadków 
rozpoczętej jeszcze przed przyjęciem do szpitala. 

Wszyscy analizowani chorzy byli hospitalizowani 
przed wystąpieniem CDAD. Średni czas hospitalizacji 
wynosił 10 dni. Fakt niedawno przebytej lub trwającej 
hospitalizacji stanowi istotny czynnik ryzyka choroby, 
nawet gdy nie łączy się ze stosowaniem antybiotykote-
rapii (18). Może to wynikać z częstszego nosicielstwa 
C. difficile wśród hospitalizowanych w porównaniu 
z ogólną populacją (21), stosowanymi procedurami 
medycznymi (6), warunkami hospitalizacji (22). Sto-
sowanie odpowiedniego nadzoru pozwala redukować 
częstość CDAD jako zakażenia szpitalnego. Obecnie 
obserwuje się większą liczbę zachorowań  pozostają-
cych bez związku z leczeniem szpitalnym. Ta grupa 
chorych różni się w znacznym stopniu od uprzednio 
omawianych. Pacjenci zwykle są młodsi, w wywiadzie 
rzadziej stwierdza się przebytą antybiotykoterapię, 
a częściej stosowanie inhibitorów pompy protonowej 
(23).

Liczne doniesienia zwracają uwagę na związek 
pomiędzy stosowaniem inhibitorów pompy protonowej 
(IPP) a wystąpieniem CDAD (6). Prócz zmiany pH 
soku żołądkowego powodem ma być także obniżenie 
ekspresji genów mających kluczowe znaczenie dla in-
tegralności kolonocytów (24). Stosowanie tych leków 
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ma także wiązać się ze zwiększonym ryzykiem nawrotu 
choroby (25). Badania innych autorów nie potwierdzają 
tych obserwacji (26). Spośród analizowanych chorych 
11  (45,8%) stosowało IPP przed wystąpieniem obja-
wów chorobowych. Było to 1,5 krotnie częściej niż 
u chorych hospitalizowanych z innych powodów, ale 
nie udało się wykazać istotnych statystycznie różnic.

Choroby współistniejące uznawane są także za 
czynniki usposabiające do rozwoju CDAD (27). 

Przebieg kliniczny CDAD jest zróżnicowany, od 
niewielkiej biegunki do ciężkiego zapalenia jelita gru-
bego prowadzącego do śmierci. Proponowane są różne 
klasyfikacje służące do określania i przewidywania 
ciężkości choroby. Wykorzystywanymi zmiennymi 
w tym zakresie są parametry laboratoryjne: poziom 
albumin, leukocytoza, stężenie kwasu mlekowego 
w surowicy krwi, poziom kreatyniny oraz cechy kli-
niczne jak: hipotensja, gorączka, niedrożność jelit, 
niewydolność oddechowa, nerek i encefalopatia. W na-
szej pracy analizowano związek pomiędzy wybranymi 
parametrami laboratoryjnymi i klinicznymi a ryzykiem 
zgonu. Nie obserwowano statystycznie istotnych różnic 
dotyczących stężenia kreatyniny i leukocytozy w chwili 
przyjęcia chorego a ryzykiem zgonu. Obserwowano 
jednak tendencję do wyższej leukocytozy u chorych, 
u których leczenie zakończyło się niepomyślnie. 
Leukocytoza przed zgonem chorego różniła się już 
znamiennie od wartości, które osiągali pacjenci leczeni 
skutecznie. Wydaje się, że ocena dynamiki tego para-
metru może być przydatna w rokowaniu. W pracy Butt 
i wsp. leukocytoza wyższa niż 12,0 G/l stanowiła jedną 
z czterech zmiennych związanych z ryzykiem zgonu 
(28). W naszym badaniu wartość ta w grupie zmarłych 
pacjentów wynosiła średnio 15,4 G/l. 

Zbieżne obserwacje z cytowaną pracą dotyczą stę-
żenia CRP. W analizowanej przez nas grupie obserwo-
wano wyższe stężenia CRP przy przyjęciu u chorych, 

którzy zmarli.  Wg Butt i wsp. stężenie CRP wyższe niż 
228 mg/l wiąże się z wysokim ryzykiem zgonu, pozosta-
łymi zmiennymi są:  omówiona już leukocytoza, niski 
poziom albumin i częstość oddechów powyżej 17/min. 

Z analizowanych przez nas objawów ogólnych 
towarzyszących chorobie niewydolność oddechowa, 
obok obniżonych wartości ciśnienia tętniczego była 
związana z ryzykiem zgonu.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

C. difficile jest powszechnie występującą w środo-
wisku bakterią. Kolonizacja tym patogenem jest szcze-
gólnie częsta w warunkach szpitalnych. W ostatnich 
latach obserwujemy niepokojący wzrost zapadalności 
na CDAD. Do wystąpienia choroby przyczynia się 
narażenie na czynniki ryzyka, takie jak: hospitaliza-
cja, antybiotykoterapia, wiek, obciążenie chorobami 
dodatkowymi. 

W niniejszej pracy potwierdzono związek zachoro-
wań z przebytą hospitalizacją, leczeniem antybiotykami 
i podeszłym wiekiem. 

Czynnikami predykcyjnymi niepomyślnego zej-
ścia choroby były wyjściowo wysokie wartości CRP, 
niewydolność oddechowa i hipotensja. W mniejszym 
stopniu znaczenie miała także dynamika zmian wartości 
leukocytozy i stężenia CRP. 
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STRESZCZENIE

Enterokoki oporne na wankomycynę są odpowiedzialne za znaczny odsetek zakażeń szpitalnych na świecie. 
Mogą one w łatwy sposób rozprzestrzeniać się w środowisku szpitalnym z pacjenta na pacjenta, najczęściej po-
przez zanieczyszczone ręce personelu medycznego. Zakażenie najczęściej rozwija się u pacjentów z grup ryzyka, 
stanowiąc ogromny problem epidemiologiczny, ale również terapeutyczny. Enterokoki wankomycynooporne 
(VRE - ang. Vancomycin-Resistant Enterococci) zaliczono w Polsce do bakteryjnych patogenów alarmowych, 
uznawanych obecnie za szczególnie groźne dla zdrowia publicznego. Dotychczas opisano osiem fenotypów 
nabytej oporności na wankomycynę, jednak największe znaczenie kliniczne mają fenotypy VanA oraz VanB 
ze względu na częstość występowania i szybkość nabywania tego fenotypu między komórkami enterokoków. 

Szczepy VRE izolowane w Polsce należą do szeroko rozpowszechnionego na świecie i w Europie kompleksu 
klonalnego CC17. Pierwsze szczepy VRE vanA opisano w 1996 roku w Gdańsku. Pierwszy izolat VRE o fenotypie 
vanB został wyizolowany w 1999 roku od pacjenta poddawanego długotrwałej terapii wankomycyną hospitali-
zowanego w oddziale intensywnej terapii w jednym z warszawskich szpitali. Najnowszy raport EARS-Net (ang. 
European Antimicrobial Resistacne Surveillance Network)  sytuuje Polskę w gronie państw o odsetku szczepów 
opornych na poziomie od 10% do < 25%, są to Niemcy, Portugalia, Anglia, Grecja, Rumunia oraz Łotwa. 

Słowa kluczowe: wankomycynooporne enterokoki, kolonizacja VRE,  zakażenia szpitalne

CEL

Celem niniejszej pracy była ocena sytuacji epide-
miologicznej występowania szczepów VRE w szpi-
talach w Polsce na  podstawie przeglądu dostępnego 
piśmiennictwa.

WSTĘP

Enterokoki jako flora fizjologiczna. Naturalnym 
miejscem występowania enterokoków u zdrowych ludzi 
jest śluzówka przewodu pokarmowego, szczególnie 
jelita grubego, jamy ustnej oraz cewki moczowej, 
a u kobiet także pochwy (1). W treści jelit zdrowego 
dorosłego człowieka występują przede wszystkim dwa 

gatunki enterokoków. Dominuje E. faecalis (39-95%), 
a następnie E. faecium (3-47%) spełniając funkcję 
ochronną przed zasiedleniem śluzówki przez bakterie 
patogenne (1). Enterokoki bytują również w przewodzie 
pokarmowym zwierząt oraz w środowisku, wodzie, 
ściekach a także w żywności (2,3).

Pierwsze przypadki VRE. Przez długi czas en-
terokoki były uznawane za drobnoustroje względnie 
chorobotwórcze, tylko w sporadycznych przypadkach 
wywołujące zakażenia u ludzi (2,3). Jednak znaczenie 
enterokoków jako czynników wywołujących zakażenia 
rośnie od lat 80. ubiegłego wieku, gdy wyizolowano 
pierwsze szczepy wankomycynooporne (VRE – ang. 
Vancomycin-Resistant Enterococci) z materiału klinicz-
nego. W Europie w 1988r. było to w Anglii i Francji 
oraz w 1989 r. w Stanach Zjednoczonych (4). 
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ZAKAŻENIA SZPITALNE O ETIOLOGII 
ENTEROKOKOWEJ

Rodzaj Enterococcus jest czynnikiem etiologicznym 
zakażeń m. in. układu moczowego, ran oparzeniowych, 
odleżynowych, zapaleń dróg żółciowych, zapalenia 
wsierdzia, sepsy, ropni wewnątrzbrzusznych oraz zapale-
nia otrzewnej (4). Zakażenia spowodowane przez entero-
koki rozwijają się u pacjentów z grup ryzyka, w tym pa-
cjentów z chorobami rozrostowymi i towarzyszącą temu 
neutropenią, u chorych z niewydolnością lub przewlekłą 
chorobą wątroby oraz po przeszczepach narządów, także 
u chorych leczonych na oddziałach intensywnej terapii 
(3,4). Największe wyzwanie epidemiologiczne stanowią 
infekcje o etiologii enterokokowej, do których dochodzi 
w środowisku szpitalnym. 

Enterokoki wykazują dużą tolerancję na czynniki 
fizyko-chemiczne np. na obecność środków dezyn-
fekcyjnych. Są zdolne do bytowania w ekstremalnych 
temperaturach, wysokim pH i stężeniu soli (3). Mogą 
w łatwy sposób rozprzestrzeniać się w środowisku 
szpitalnym z pacjenta na pacjenta, najczęściej poprzez 
ręce personelu medycznego (3). 

FENOTYPY OPORNOŚCI NA ANTYBIOTYKI

 Zakażenia o etiologii Enterococcus spp. stanowią 
również istotny problem terapeutyczny, gdyż szczepy 
te posiadają naturalną i nabytą oporność na większość 
powszechnie stosowanych w lecznictwie antybiotyków. 
Gatunek E. faecium jest naturalnie oporny na cefalo-
sporyny, niskie stężenia aminoglikozydów, klindamy-
cynę, trimetoprim/sulfametoksazol, linkozamidy oraz 
charakteryzuje go obniżona wrażliwość na penicyliny. 

Enterokoki posiadają również mechanizmy 
oporności nabytej, spośród których największe obec-
nie znaczenie kliniczne i epidemiologiczne mają: 
oporność na wysokie stężenia antybiotyków amino-
glikozydowych (HLAR - ang. High Level Aminog-
licoside Resistance) oraz oporność na glikopeptydy 
(VRE – ang. Vancomycin-Resistant Enterococci) (5). 
Opisano dotychczas osiem fenotypów nabytej opor-
ności na glikopeptydy: VanA, VanB (warianty B1-B3), 
VanD, VanE, VanG, VanL, VanM i VanN. Znany jest 
także jeden fenotyp oporności naturalnej – VanC, 
który jest unikatowy dla gatunków E. gallinarum oraz  
E. casseliflavus (6). Największe znaczenie kliniczne 
mają fenotypy VanA oraz VanB ze względu na częstość 
występowania i szybkość nabywania tego fenotypu 
między komórkami enterokoków za pomocą ruchomych 
elementów genetycznych - plazmidów i transpozonów. 
Lokalizacja genów związanych z fenotypem VanA 
i VanB w ruchomych elementach genetycznych warun-
kuje wysoki potencjał epidemiczny tych szczepów (3,5). 

POWSTANIE FENOTYPU VRE

Środowisko szpitalne jest szczególnie odpowiedzial-
ne za presję selekcyjną i spowodowało powstanie wie-
loopornych szczepów enterokoków poprzez nadmierne 
stosowanie w lecznictwie zamkniętym, a także ambula-
toryjnym w latach 90-tych XX wieku antybiotyków oraz 
chemioterapeutyków (cefalosporyn, aminoglikozydów 
oraz fluorochinolonów) doprowadzając do pojawienia 
się szczepów VRE (1). Wytworzenie oporności na 
glikopeptydy przebiegało dwutorowo. W Stanach Zjed-
noczonych szczepy VRE wyselekcjonowały się pod 
wpływem masowego stosowania wankomycyny w te-
rapii zakażeń szczepami metycylinoopornymi S. aureus 
(MRSA – ang.  Methicillin Resistant S. aureus),  a także 
w postaci per os do leczenia biegunki poantybiotykowej 
o etiologii Clostridium difficile. W USA nie zaobserwa-
no pozaszpitalnych rezerwuarów VRE (3). Natomiast 
w Europie za główny rezerwuar szczepów VRE uzna-
wane są zwierzęta hodowlane (np. kurczaki) karmione 
paszą z dodatkiem awoparcyny (glikopeptyd, od 1998r. 
w krajach UE zabroniony suplement paszowy). Produkty 
spożywcze pochodzenia zwierzęcego uznaje się za jedne 
z ważniejszych wektorów uczestniczących w przenosze-
niu szczepów VRE od zwierząt do człowieka. Drugim, 
również pozaszpitalnym rezerwuarem szczepów VRE, 
mogą być ludzie zdrowi - bezobjawowi nosiciele (7). 
Uprzednie skolonizowanie szczepami VRE może dopro-
wadzić do zakażenia VRE.  Jednak u osób z prawidłowo 
funkcjonującym układem odpornościowym zakażenia 
rozwijają się rzadziej, gdyż taka populacja nosicieli jest 
mniej podatna na zakażenia. Nosicielstwo VRE w od-
bycie może utrzymywać się przez długi czas – od kilku 
tygodni do kilku miesięcy (8). 

OPCJE TERAPEUTYCZNE

 Alternatywy terapeutyczne w leczeniu zakażeń 
enterokokami wielolekoopornymi, w tym opornymi 
na glikopeptydy są ograniczone do antybiotyków 
wprowadzonych stosunkowo niedawno do lecznic-
twa szpitalnego i są to chinuprystyna/dalfoprystyna, 
linezolid, tigecyklina, daptomycyna. Jednak leki te są 
dopuszczone do leczenia tylko niektórych schorzeń 
i oporność na nie jest już opisywana w literaturze (17).

CZYNNIKI WIRULENCJI

Izolaty VRE odnotowywane w Polsce należą do 
szeroko rozpowszechnionego na świecie i w Europie 
kompleksu klonalnego (ang. Clonal Complex) CC17, 
który wydzielono w oparciu o zastosowanie metody 
molekularnej MLST (ang. Multilocus Sequence Typing). 
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Szczepy E. faecium należące do kompleksu klonalnego 
CC17 charakteryzują się, oprócz oporności na wankomy-
cynę, także opornością na ciprofloksacynę i ampicylinę 
oraz określonymi cechami genetycznymi (9). Należy 
do nich obecność potencjalnych czynników wirulencji, 
między innymi zewnątrzkomórkowe białko powierzch-
niowe Esp (kodowane przez gen esp), hialuronidaza 
(kodowaną przez gen hylEfm) oraz białko wiążące kolagen 
Acm (kodowane przez gen ace). Ułatwiają one enteroko-
kom przetrwanie w środowisku placówek leczniczych. 
Enterokoki, które posiadają czynniki warunkujące zja-
dliwość są potencjalnie zdolne do wywołania zakażenia 
o cięższym przebiegu niż szczepy ich pozbawione. Nadal 
trwają badania pozwalające lepiej zrozumieć różnice 
w patogenności szczepów wywołujących zakażenia oraz 
szczepów niechorobotwórczych (10,11,12). 

VRE W POLSCE – AKTY PRAWNE

 Unikatowe właściwości i rola w zakażeniach 
szpitalnych doprowadziły  do zakwalifikowania ente-
rokoków do patogenów alarmowych. W Polsce od 1 
stycznia 2012 roku obowiązuje Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z 23 grudnia 2011 roku w sprawie listy 
czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych 
i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sy-
tuacji epidemiologicznej szpitali. Wśród bakteryjnych 
patogenów alarmowych, uznawanych obecnie za szcze-
gólnie groźne dla zdrowia publicznego, wymieniono 
w pozycji drugiej „enterokoki (Enterococcus spp.) opor-
ne na glikopeptydy (VRE) lub oksazolidynony” (13). 
Niniejsze rozporządzenie jest kontynuacją obowiązku 
monitorowania zakażeń szpitalnych, które w Polsce 
reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobie-
ganiu i zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi. 
Ustawa nakłada również obowiązek zapobiegania oraz 
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym 
zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji 
epidemiologicznej oraz podejmowania działań przeciw-
epidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodli-
wienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się 
zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób 
podatnych na zakażenie (14). 

Ogniska epidemiczne powinny być zgłaszane przez 
Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych do terenowych 
stacji sanitarno-epidemiologicznych, a te w ramach 
obowiązującego systemu sprawozdawczego powinny 
przesyłać informacje do Wojewódzkich Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznych (WSSE). Kolejnymi ogniwa-
mi systemu nadzoru epidemiologicznego są: Główny 
Inspektor Sanitarny, Narodowy Instytut Zdrowia Pu-
blicznego - Państwowy Zakład Higieny, Europejskie 
Centrum Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO). 

Najważniejszym elementem w procesie prawidło-
wej kontroli zakażeń szpitalnych jest właściwy system 
ich rejestracji. Istotnym elementem kontroli jest również 
odpowiedni nadzór mikrobiologiczny. Polega on na sys-
tematycznym zbieraniu, analizie i interpretacji danych 
dotyczących czynników etiologicznych zakażeń i ich 
wrażliwości na antybiotyki. Umożliwia to rozpoznanie 
udziału poszczególnych czynników w wybranej formie 
klinicznej zakażenia oraz ocenę zmian zachodzących 
w lekooporności (15). Czułość istniejącego systemu 
nadzoru epidemiologicznego jest trudna do oszacowa-
nia. Zależy on między innymi od zdolności diagnostycz-
nych personelu medycznego i zakresu prowadzonych 
badań w laboratoriach mikrobiologicznych. A także 
od poziomu wywiązywania się lekarzy i kierowników 
laboratoriów z obowiązku zgłaszania zakażeń oraz 
patogenów alarmowych.

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA VRE 
W POLSCE

Pierwsze izolaty VRE zostały odnotowane w Polsce 
w 1996 roku. Były to trzy szczepy E. faecium niosące 
operon vanA, nie spokrewnione z sobą genetycznie, 
wyizolowane od dorosłych pacjentów hospitalizowa-
nych na oddziale hematologii Kliniki Uniwersyteckiej 
w Gdańsku (16,17). Pierwszy izolat VRE o fenotypie 
vanB, niosący wariant genu vanB2, został wyizolowany 
w 1999 roku od pacjenta poddawanego długotrwałej 
terapii wankomycyną hospitalizowanego w oddziale 
intensywnej terapii (OIT) w jednym z warszawskich 
szpitali. Wprowadzenie odpowiednich procedur kon-
troli zakażeń pozwoliło zapobiec dalszemu rozprze-
strzenianiu się VRE w tym szpitalu (18). W okresie 
1999-2000, wystąpiło ognisko (niezależne od poprzed-
niego) spowodowane przez enterokoki o fenotypie vanB 
w innym warszawskim szpitalu specjalizującym się 
w leczeniu pacjentów hematologicznych (19). W 2005 
roku wystąpiło nieco odmienne, mieszane ognisko epi-
demiczne, wywołane szczepami z gatunków E. faecium 
oraz E. raffinosus niosącymi operon vanA. Ognisko 
dotyczyło oddziałów hematologicznego, nefrologicz-
nego oraz chirurgicznego Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie (20). 

Jednak znaczna większość zarejestrowanych w Pol-
sce ognisk epidemicznych o etiologii VRE była i jest 
spowodowana przez gatunek E. faecium (16,17,21). 
W 2009 roku miały miejsce ogniska o fenotypie VRE 
vanA, które jednocześnie wystąpiły w Klinice Onkologii 
oraz Klinice Hematologii i Transplantologii w War-
szawie (21). W literaturze opisywano również wystę-
powanie szczepów VRE pochodzących od pacjentów 
Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu (lata 2007-
2009) a także od pacjentów po transplantacjach jedne-
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go z warszawskich szpitali (lata 2010-2012) (10,16). 
W 2012 roku i 2013 roku wystąpiły po 2 ogniska VRE 
w jednym z specjalistycznych szpitali w Krakowie 
(niepublikowane dane autora, 22,23) 

Ogniska epidemiczne wywoływane przez szczepy 
VRE występują w Polsce sporadycznie i mają zasięg 
lokalny (Tab. I,17). W 2012 roku ogniska zakażeń 
szpitalnych o etiologii VRE E. faecium stanowiły 1,3% 
wśród czynników alarmowych wywołujących ogniska 
epidemiczne w stosunku do łącznej liczby zgłoszo-
nych ognisk, w roku 2013 było to 2%, a w 2014 roku 
1% (24,25). Postacią kliniczną zakażeń szpitalnych, 
z której izolowano jako czynnik etiologiczny VRE 
E. faecium (wraz z K. pneumoniae ESBL, S. aureus 
MRSA) były zakażenia miejsca operowanego, które 
stanowiły w 2012 r. 6,3%, w 2013r. 6,9%, a w 2014 r. 
4,5% wśród wszystkich postaci klinicznych zakażeń 
szpitalnych (21,22). Konsultant Krajowy w dziedzinie 
Mikrobiologii Lekarskiej uznaje, że w najbliższych 
latach w oddziałach intensywnej terapii (OIT) w Polsce 
większym problemem, niż zakażenia VRE, będzie roz-
przestrzenianie się zakażeń lekoopornymi pałeczkami 
Gram ujemnymi (szczepy KPC, A. baumannii oporne na 
karbapenemy oraz wielolekooporne P. aeruginosa) (26). 

Występowanie patogenów alarmowych stało się 
istotnym problemem w skali regionalnej oraz globalnej. 
W 1998 roku ECDC utworzyło sieć monitorowania 
oporności drobnoustrojów EARS–Net (ang. European 
Antimicrobial Resistacne Surveillance Network), zbie-
rającą dane o zakażeniach inwazyjnych patogenami 
lekoopornymi również z naszego kraju i zestawiająca 
je z danymi z innych krajów europejskich. Dane gro-
madzone corocznie w sieci EARS-Net (do 2009 roku) 
umieszczały Polskę w gronie krajów, w których szczepy 
VRE nie stanowiły istotnego problemu epidemiolo-
gicznego. Dane za tamten okres należy jednak anali-
zować ostrożnie, ponieważ liczba badanych izolatów 
pochodzących z Polski w ciągu roku była niewielka, 
zwłaszcza dla E. faecium (17). 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy 
(oprócz Grecji) zakażenia VRE E. faecalis nie stanowią 
istotnego problemu w placówkach służby zdrowia. 
Trend taki utrzymuje się od kilku lat, również obecnie. 
Natomiast sytuacja VRE E. faecium przedstawia się 
odmiennie. Według danych sieci EARS-Net za 2009 rok 
Polskę zaliczono do krajów o niskim poziomie (<5%) 
zakażeń wywołanych szczepami VRE E. faecium. Jed-
nak w tym samym czasie sytuacja epidemiologiczna 
krajów sąsiednich (Niemcy i Słowacja -5do <10%; 
Litwa - 10 do <25% ) oraz krajów, w których mieszka 
i pracuje wielu Polaków (Irlandia – 25 do <50%, An-
glia- 10 do <25%), a także krajów, do których Polacy 
chętnie podróżują (Grecja – 25 do <50%, Portugalia- 10 
do <25%) była odmienna i były to kraje posiadające 
wysokie i najwyższe odsetki zakażeń wywołanych przez 

szczepy VRE w Europie. Najnowszy raport EARS-Net  
(dane za rok 2013) sytuuje Polskę w gronie państw o od-
setku szczepów opornych na poziomie powyżej 10% 
a mniej niż 25%, są to Niemcy, Portugalia, Anglia, Gre-
cja, Rumunia oraz Łotwa. Najwyższy odsetek szczepów 
VRE E. faecium (>25%) nadal utrzymuje się w Irlandii 
(27). Danym z sieci EARS-Net należy przygladać się 
z należytą uwagą i odpowiednio interpretować, gdyż 
na przestrzeni lat zgłaszalność inwazyjnych zakażeń 
o etiologii VRE w różnych krajach Europy znacznie się 
różniła, m.in. ze względów na zmienną liczbę laborato-
riów przysyłających dane oraz ze względu na stosowane 
różne wytyczne, według których kwalifikowano szcze-
py jako oporne (17,28). Być może różnice w odsetku 
występowania szczepów VRE w Europie wynikają 
z różnej polityki antybiotykowej w różnych krajach. 

PODSUMOWANIE

Nabywanie oporności przez bakterie z rodzaju En-
terococcus jest wynikiem plastyczności genomu tych 
ziarenkowców, jak również ciągłej presji selekcyjnej, 
jakiej są poddawane w środowisku szpitalnym. Szcze-
py heterogenne i bardziej wrażliwe na antybiotyki są 
wypierane przez szczepy enterokoków należące do 
wielolekoopornych hiperepidemicznych kompleksów 
klonalnych. 

Większość zarejestrowanych w Polsce ognisk epi-
demicznych o etiologii VRE była i jest spowodowana 
przez gatunek E. faecium, który jest głównym źródłem 
oporności na glikopeptydy o fenotypie vanA i vanB. 
Ogniska epidemiczne wywoływane przez szczepy 
VRE występują w Polsce sporadycznie i mają zasięg 
lokalny. Dotychczas opisane w literaturze ogniska epi-
demiczne VRE głównie występowały w placówkach 
hospitalizujących pacjentów onkologicznych i onkolo-
giczno-hematologicznych. Z raportów rocznych WSSE 
wynika, iż w ostatnich trzech latach nie wystąpiło żadne 
ognisko epidemiczne o etiologii VRE w województwie 
opolskim, podlaskim, śląskim i zachodniopomorskim. 
Niestety dane publikowane na stronach internetowych 
WSSE mają ograniczoną wartość, gdyż nie każda pla-
cówka uwzględnia dane o ogniskach epidemicznych 
w tych zestawieniach.

Otrzymano: 5.10.2015 r.
Zaakceptowano do publikacji: 12.11.2015 r.

Adres do korespondencji:
Katarzyna Talaga
Zakład Mykologii, Katedra Mikrobiologii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Ul.Czysta 18, 31-121 Kraków
Tel.12 633 08 77 wew.231
E-mail: talagakatarzyna@wp.pl



PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 865 - 870 Problemy zakażeń

©  Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Izabela Karpiuk 1, Stefan Tyski 1,2

POSZUKIWANIE NOWYCH PREPARATÓW DO TERAPII 
PRZECIWBAKTERYJNEJ

IV. NOWE ZWIĄZKI PRZECIWBAKTERYJNE Z GRUP AMINOGLIKOZYDÓW, 
MAKROLIDÓW I TETRACYKLIN W BADANIACH KLINICZNYCH

1 Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii, Narodowy Instytut Leków, Warszawa
2 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

STRESZCZENIE

Niniejsza praca stanowi IV część cyklu dotyczącego poszukiwania nowych preparatów do terapii przeciwbak-
teryjnej i omawia nowe związki należące do kolejnych grup antybiotyków: aminoglikozydów, makrolidów oraz 
tetracyklin. 
Artykuł przedstawia 8 nowych substancji znajdujących się na etapie badań klinicznych. Jedna z nich należy do 
grupy aminoglikozydów (plazomicyna), natomiast cztery stanowią związki należące do grupy makrolidów i są 
wspólnie określane mianem ketolidów (cetromycyna, solitromycyna, EDP-420 oraz EDP-788). Pozostałe trzy, 
to substancje należące do grupy tetracyklin (omadacyklina, erawacyklina, sarecyklina). Pomimo długoletniego 
i bardzo kosztownego przebiegu procesu zbierania dokumentacji dotyczącej skuteczności leków przeciwbak-
teryjnych, istnieje szansa, że poszczególne związki znajdą zastosowanie jako substancje czynne produktów 
leczniczych pozwalających na walkę z istotnymi klinicznie, groźnymi bakteriami.

Słowa kluczowe: nowe antybiotyki, aminoglikozydy, makrolidy, tetracykliny

Niniejszy artykuł jest kontynuacją cyklu prac doty-
czących „Poszukiwania nowych preparatów do terapii 
przeciwbakteryjnej” omawiających nowe związki 
wprowadzone do lecznictwa chorób bakteryjnych 
w XXI wieku oraz będące na etapie badań klinicznych. 
W I części omówiono nowe antybiotyki i chemiote-
rapeutyki, które zostały dopuszczone do obrotu (1), 
II część cyklu ukazuje związki z grupy antybiotyków 
β-laktamowych i inhibitorów β-laktamaz znajdujące 
się na etapie badań klinicznych (2), natomiast III część 
dotyczy nowych chemioterapeutyków z grupy chinolo-
nów, fluorochinolonów oraz opisuje związki hybrydowe 
posiadające w swojej strukturze cząsteczkę chinolonu 
(3). W niniejszej części przedstawiono nowe związki 
przeciwbakteryjne należące do grupy antybiotyków 
aminoglikozydowych, makrolidów oraz tetracyklin. 
Źródłem informacji dotyczących poszczególnych faz 
badań klinicznych przedstawionych poniżej związków 
były przede wszystkim oficjalne rejestry i baza danych 
o badaniach klinicznych (4).

NOWE ZWIĄZKI Z GRUPY 
AMINOGLIKOZYDÓW

Aminoglikozydy są obok fluorochinolonów i β–lak-
tamów główną grupą antybiotyków wykorzystywanych 
w leczeniu zakażeń spowodowanych przez drobno-
ustroje Gram-ujemne. Pomimo posiadania właściwo-
ści bakteriobójczych, szerokiego zakresu działania 
i synergizmu z innymi antybiotykami, ich pozycja nie 
jest dominująca ze względu na potencjalne działania 
niepożądane, takie jak: ototoksyczność, nefrotoksycz-
ność, reakcje endotoksynopodobne, czy hamowanie 
przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego. Wyróżniono, 
trzy główne mechanizmy oporności drobnoustrojów 
na aminoglikozydy: i) wytwarzanie enzymów modyfi-
kujących strukturę antybiotyku (aminoglikozydaz), ii) 
zmniejszenie powinowactwa podjednostki 30S ryboso-
mu do miejsca wiązania (mutacje bakteryjnego DNA 
w kierunku syntezy metylotransferaz) oraz iii) zaburze-
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nie mechanizmu czynnego transportu antybiotyku do 
wnętrza komórki poprzez zmiany w przepuszczalności 
błony zewnętrznej lub obniżenie aktywności kanałów 
porynowych.

W ciągu ostatnich 10 lat do lecznictwa nie wprowa-
dzono żadnego związku z grupy aminoglikozydów, ale 
na etapie badań klinicznych znajduje się plazomicyna. 

Plazomicyna (ACHN-490, Achaogen) jest uzna-
wana za pierwszego przedstawiciela nowej generacji 
aminoglikozydów – neoglikozydów. Jest to półsynte-
tyczna pochodna sisomycyny, antybiotyku przeciwbak-
teryjnego o aktywności także przeciwnowotworowej 
(5). Dzięki wprowadzeniu modyfikacji strukturalnych 
plazomicyna jest niewrażliwa na większość aminogli-
kozydaz. Brak grupy hydroksylowej w pozycjach 3’ i 4’ 
aminocukru chroni związek przed działaniem O-fos-
fotransferaz APH(3’) oraz O-nukleotydylotransferaz 
ANT(4’) – enzymów odpowiedzialnych za oporność 
na amikacynę. Podstawnik hydroksyetylowy w pozy-
cji 6’ blokuje działanie N-acetylotransferaz AAC(6’). 
Z kolei, wprowadzenie kwasu 4-amino-2-hydroksy-
butanowego (HABA) w pozycji 1 aminocyklitolu 
zapewnia ochronę przed enzymami AAC(3), a także 
przed ANT(2”) i APH(2”) (5). Plazomicyna wykazuje 
jedynie wrażliwość na enzym AAC(2’)-I, wytwarzany 
przez szczepy Providencia stuartii. Gen kodujący ten 
enzym nie jest przenoszony pomiędzy innymi gatun-
kami drobnoustrojów (5). 

Aktywność plazomicyny utrzymuje się na nie-
zmienionym poziomie niezależnie od obecności 
aminoglikozydaz wytwarzanych przez gronkowce, 
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii 
czy rodzinę Enterobacteriaceae. Minimalne stężenie 
hamujące wzrost 90% drobnoustrojów (MIC90, Minimal 
Inhibitory Concentration) wynosi poniżej 2 µg/mL 
wobec szczepów Escherichia coli, Klebsiella pneu-
moniae wytwarzających karbapenemazy serynowe, 
wielolekoopornych (MDR, multi-drug resistant) Ente-
robacteriaceae wytwarzających metalo-β-laktamazy 
oraz drobnoustrojów z rodzaju Acinetobacter, Sta-
phylococcus aureus, w tym szczepów opornych na 
metycylinę (MRSA, methicillin-resistant S. aureus) (6). 
Plazomicyna jest niewrażliwa na działanie β-laktamaz 
o rozszerzonym spektrum substratowym (ESβL, exten-
ded-spectrum β-lactamases), cefalosporynaz AmpC 
chromosomalnych lub plazmidowych, karbapenemaz 
serynowych, metalo-β-laktamaz, a także karbapenemaz 
typu KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemases), 
co czyni ją istotną alternatywą dla karbapenemów (5). 
Jednakże, w przypadku szczepów wytwarzających 
metalo-β-laktamazy typu NDM-1 (New Delhi metallo-
β-lactamase 1), aktywność plazomicyny znacznie spada 
(7). 

Plazomicyna w połączeniu z daptomycyną stanowi 
bardzo korzystne zestawienie, zaobserwowano spadek 

liczby bakterii powyżej 2 log10 CFU/mL pomiędzy 
związkami badanymi w monoterapii oraz leczeniu 
skojarzonym. Wykazano skuteczność plazomicyny 
wobec 46 z 47 szczepów gronkowców, w tym MRSA 
i S. aureus opornych na wankomycynę, co znacznie 
poszerza spektrum aktywności (8). Co więcej, plazo-
micyna wykazuje skuteczność in vivo w modelu mysiej 
posocznicy oraz neutropenii wykazując liniowy, zależny 
od stężenia profil farmakokinetyczny, charakteryzujący 
się okresem półtrwania w fazie eliminacji wynoszącym 
3,4 h i objętością dystrybucji w stanie stacjonarnym 
0,22 l/kg (9). 

Zakończono cztery etapy I fazy badań klinicznych 
nad bezpieczeństwem, farmakokinetyką i tolerancją 
plazomicyny podawanej parenteralnie zdrowym ochot-
nikom, a także pacjentom z różnym stopniem dysfunkcji 
nerek. Ponadto, określono bezpieczeństwo tego związku 
w dawce pojedynczej, a następnie wielokrotnej w za-
kresie stężeń od 1 do 15 mg/kg masy ciała w czasie 10 
dni, farmakokinetykę produktu i penetrację w płucach, 
a także wpływ na odstęp QT/QTc w zapisie elektrokar-
diograficznym (4). W kwietniu 2012 roku zakończono II 
fazę badań klinicznych nad bezpieczeństwem, skutecz-
nością i farmakokinetyką związku u pacjentów z powi-
kłanymi zakażeniami układu moczowego i/lub ostrym 
odmiedniczkowym zapaleniem nerek. Aktualnie trwa 
rekrutacja do III fazy badań klinicznych dotyczących 
skuteczności plazomicyny w połączeniu z kolistyną 
w leczeniu pacjentów z bakteriemią lub szpitalnym 
zapaleniem płuc zakażonych opornymi na karbapene-
my pałeczkami z rodziny Enterobacteriaceae. Liczba 
dotychczas zaobserwowanych działań niepożądanych 
jest relatywnie niska. Nie zanotowano żadnego przy-
padku ototoksyczności ani nefrotoksyczności podczas 
I i II fazy badań klinicznych, jedynie rzadkie przypadki 
szumów w uszach (9). 

NOWE ZWIĄZKI Z GRUPY MAKROLIDÓW

Makrolidy, to grupa związków zbudowanych z du-
żego pierścienia laktonowego, zawierającego 14, 15 lub 
16 węgli, połączonego z cząsteczką cukru kladinozy 
i aminocukru desozaminy. Mechanizm działania polega 
na zahamowaniu translacji mRNA, a następnie syntezy 
białka poprzez odwracalne wiązanie w centrum pepty-
dylotransferazy w obrębie podjednostki 50S rybosomu. 
Makrolidy wykazują skuteczność przede wszystkim 
wobec ziarenkowców Gram-dodatnich: paciorkowców 
i gronkowców, a także patogenów wewnątrzkomórko-
wych, z rodzajów Mycoplasma, Chlamydia i Legionella. 
Jedną z charakterystycznych cech tej grupy jest stosun-
kowo łatwe i szybkie narastanie oporności drobnoustro-
jów, która zwykle ma charakter krzyżowy, szczególnie 
wobec 14- i 15-członowych związków i wynika prawdo-
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podobnie z szerokiego zastosowania makrolidów, jako 
leków pierwszego rzutu w terapii przeciwbakteryjnej. 
Zaobserwowano następujące mechanizmy oporności 
na makrolidy: i) konstytutywna lub indukowalna, krzy-
żowa oporność na wszystkie makrolidy, linkozamidy 
i streptograminy typu B (tzw. oporność typu MLSB) 
polegająca na metylacji rybosomalnego miejsca wią-
zania przez enzym metylazę, kodowany przez geny 
erm (erythromycin resistance methylase), ii) zjawisko 
aktywnego usuwania antybiotyku z komórki (systemy 
pomp efflux) związane z obecnością białek błonowych: 
transporterów typu ABC (ATP binding cassette) wy-
stępujących u gronkowców oraz systemów pomp typu 
MFS (major facilitator superfamily) odpowiedzialnych 
za oporność u Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 
pyogenes, Streptococcus agalactiae i innych paciorkow-
ców oraz enterokoków, iii) enzymatyczna inaktywacja 
makrolidów przez enzymy: esterazę, fosfotransferazę 
oraz glikozylotransferazę makrolidów (10).

Ketolidy są grupą związków o podobnym mecha-
nizmie działania jak makrolidy, natomiast o spektrum 
aktywności przeciwbakteryjnej poszerzonym o drobno-
ustroje oporne na makrolidy. Pod kątem budowy che-
micznej, posiadają w swojej strukturze w pozycji C-3 
zamiast kladinozy grupę ketonową oraz pierścień kar-
baminianu w pozycji C-11 i C-12. Niewątpliwą zaletą 
tej grupy związków jest niewrażliwość na mechanizmy 
oporności drobnoustrojów wobec makrolidów. Ketoli-
dy nie indukują oporności typu MLSB, a także nie są 
usuwane przez systemy czynnego wypompowywania 
antybiotyku z komórki.

Telitromycyna jest jedynym przedstawicielem ke-
tolidów, zaaprobowanym do leczenia (Ketek, tabletki, 
Grupa Sanofi) przez Europejską Agencję Leków (EMA, 
European Medicines Agency) i Amerykańską Agencję 
ds. Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Admini-
stration). W wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych 
badań klinicznych, w 2007 r. FDA wycofała dwa z trzech 
wskazań leku do stosowania: ostre bakteryjne zapalenie 
zatok oraz zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli 
(11). Nieco odmienna w strukturze – fidaksomycyna, 
należąca do grupy antybiotyków makrocyklicznych 
została zatwierdzona do stosowania przez FDA i EMA 
w 2011 r. (Dificlir, tabletki, Astellas Pharma) w leczeniu 
biegunek wywołanych przez Clostridium difficile (1). 
Na etapie badań klinicznych znajdują się nowe ketolidy: 
cetromycyna, solitromycyna oraz związki o tymczaso-
wych nazwach EDP-420 oraz EDP-788.

Cetromycyna (ABT-773; Advanced Life Scien-
ces) posiada aktywność przeciwbakteryjną oraz 
mechanizm działania zbliżone do telitromycyny, ale 
wyróżnia ją korzystniejszy profil bezpieczeństwa. Jest 
ona 3-keto-11,12-karbaminopochodną erytromycyny 
A z dołączoną chinoliną poprzez ugrupowanie allilowe 
w pozycji O-6. Cetromycyna wykazuje lepszą od ma-

krolidów i fluorochinolonów IV generacji aktywność 
przeciwbakteryjną wobec paciorkowców i gronkowców 
z uwzględnieniem szczepów S. pneumoniae opornych 
na penicyliny i makrolidy oraz S. pyogenes wytwarza-
jących metylazy i posiadających systemy efflux (12). 
Dzięki aktywności przeciwbakteryjnej wobec Bacillus 
anthracis (13), FDA nadała w 2007 r. cetromycynie 
(preparat Restanza) status leku sierocego w leczeniu 
wąglika. Skuteczność tego związku wobec Gram-ujem-
nych patogenów układu oddechowego, w tym szczepów 
Haemophilus influenzae wytwarzających β-laktamazy 
oraz Moraxella catarrhalis jest zbliżona do azytromy-
cyny, ale lepsza od erytromycyny i klarytromycyny. 
W 2009 r. cetromycyna uzyskała status leku sierocego 
w terapii tularemii i dżumy, dzięki aktywności wobec 
Francisella tularensis oraz Yersinia pestis (14). 

Cetromycyna wykazuje nieliniowy profil farma-
kokinetyczny. Maksymalne stężenie w osoczu zostaje 
osiągnięte w 2 godziny po podaniu doustnym, a stan 
stacjonarny w surowicy ustala się dopiero po 4 dniach 
stosowania. Cetromycyna uzyskuje wysokie stężenia 
w tkankach układu oddechowego. Stężenia w błonie 
śluzowej oskrzeli, płynie pęcherzykowym i makrofa-
gach pęcherzyków płucnych są znacząco wyższe niż 
w surowicy, dzięki czemu związek ma być stosowany 
w leczeniu zakażeń dróg oddechowych. Związek jest 
metabolizowany w wątrobie i wydalany głównie z ka-
łem, 7% podanej dawki jest eliminowane z moczem, 
z czego 90% w postaci niezmienionej (15). Okres 
półtrwania cetromycyny wynosi 4,8-5,0 h. Przewagą 
cetromycyny nad telitromycyną jest brak hepatotok-
syczności. 

Zakończono dwa etapy III fazy badań klinicznych 
nad bezpieczeństwem i skutecznością cetromycyny 
w porównaniu do klarytromycyny w leczeniu łagod-
nego i umiarkowanego pozaszpitalnego zapalenia płuc 
(4). Związek podawano doustnie w dawce 300 mg raz 
dziennie przez okres 7 dni. W trakcie badań nie zaob-
serwowano klinicznie istotnych działań niepożądanych. 
W 2009 r. FDA odmówiła zatwierdzenia cetromycyny 
w w/w wskazaniach wnioskując o większą liczbę 
danych potwierdzających skuteczność związku. Jed-
nakże, po otrzymaniu tej odpowiedzi, firma Advanced 
Life Sciences zawiesiła działalność w wyniku utraty 
płynności finansowej. Ochrona patentowa cetromycyny 
wygasa w 2016 r. (16).

Solitromycyna (CEM-101, OP-1068; Cempra 
Pharmaceuticals) jest pierwszym ketolidem, posiadają-
cym fluor w pierścieniu laktonowym. Łańcuch boczny 
składa się z 11,12-karbaminiano-butylo-[1,2,3]-triazo-
lo-aminofenylu. Związek posiada in vitro aktywność 
przeciwbakteryjną głównie wobec drobnoustrojów 
odpowiedzialnych za pozaszpitalne zapalenie płuc: S. 
pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis oraz wraż-
liwych na metycylinę S. aureus, wartości MIC90 wobec 
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solitromycyny wynoszą odpowiednio 0,03 µg/mL, 
2 µg/mL, 0,12 µg/mL oraz 0,06 µg/mL. Niekorzyst-
ny jest brak skuteczności przeciwbakteryjnej wobec 
wszystkich szczepów S. aureus, szczególnie tych, 
które wykazują konstytutywną oporność typu MLSB 
(17). Podobnie jak cetromycyna, telitromycyna oraz 
inne 16-pierścieniowe makrolidy, solitromycyna jest 
słabym induktorem oporności typu MLSB, dlatego jej 
stosowanie w leczeniu zakażeń gronkowcowych umoż-
liwia selektywną ocenę konstytutywnej ekspresji genów 
erm metylotransferaz (18,19). Solitromycyna wykazuje 
skuteczność przeciwbakteryjną wobec ziarenkowców, 
paciorkowców β-hemolizujących opornych na telitro-
mycynę oraz Neisseria gonorrhoeae włączając szczepy 
oporne na azytromycynę. Podobnie jak telitromycyna, 
lecz w stężeniu co najmniej 10-krotnie większym, so-
litromycyna wywołuje nietypowe zaburzenia widzenia 
oraz zaostrza objawy miastenii rzekomoporaźnej (20). 
Okres półtrwania substancji wynosi 5,1-6,5 godziny po 
pojedynczym doustnym podaniu dawki 400-800 mg. 

We wrześniu 2014 r. ukończono I fazę badań 
klinicznych nad farmakokinetyką i bezpieczeństwem 
solitromycyny stosowanej w terapii wspomagającej 
leczenie zakażeń u młodzieży w wieku 12-17 lat. Zwią-
zek okazał się bezpieczny, nawet w dawce 1600 mg. 
Ponadto, firma Cempra Pharmaceuticals ukończyła dwa 
etapy II fazy badań klinicznych, z których pierwszy 
dotyczył skuteczności i bezpieczeństwa solitromycyny 
w porównaniu z lewofloksacyną w leczeniu pacjentów 
z pozaszpitalnym bakteryjnym zapaleniem płuc. Nato-
miast drugi etap obejmował terapię rzeżączki u kobiet 
i mężczyzn. Aktualnie firma Cempra Pharmaceuticals 
prowadzi rekrutację do III fazy badań klinicznych 
z zastosowaniem solitromycyny w porównaniu do ce-
ftriaksonu podanego domięśniowo oraz azytromycyny 
podanej doustnie w leczeniu chorych z rzeżączką. 

Pod koniec 2014 r. została zakończona III faza 
badań klinicznych solitromycyny w odniesieniu do 
moksyfloksacyny, w leczeniu osób dorosłych z pozasz-
pitalnym zapaleniem płuc. Wszystkie przeprowadzone 
badania kliniczne dotyczyły doustnej postaci leku. Ak-
tualnie trwa rekrutacja do kolejnej III fazy tych badań 
z uwzględnieniem podania substancji zarówno doustnie, 
jak i dożylnie. 

Amerykański Narodowy Instytut Alergii i Chorób 
Zakaźnych (NDAID, National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases) rozpoczął rekrutację do I fazy 
badań klinicznych nad farmakokinetyką solitromy-
cyny: we krwi, układzie moczowo-płciowym i gardle 
w dawce 1000 mg podawanej doustnie. Firma Cempra 
Pharmaceuticals prowadzi także rekrutację do I fazy 
badań nad farmakokinetyką i bezpieczeństwem związku 
u dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat. Trwają prace 
nad opracowaniem postaci leku: dożylnej i doustnej, 
z przeznaczeniem dla dzieci (20). 

Firma Entanta Pharmaceuticals pracuje nad roz-
wojem nowej subklasy antybiotyków makrolidowych 
– bicyklolidów. Są to bicykliczne makrolidy połączone 
mostkiem zazwyczaj złożonym z trzech atomów węgla. 
Opatentowano dwa związki określone akronimami 
EDP-420 oraz EDP-788. Dzięki modyfikacjom struktu-
ralnym, polegającym na wprowadzeniu heteroarylowe-
go oksymu za pomocą mostka w pozycji C-6 i C-11 pier-
ścienia laktonowego i zamianie grupy 9-ketonowej na 
acetyloaminową, pierwszy związek EDP-420 uzyskał 
stabilność wobec kwasów. Spektrum aktywności prze-
ciwbakteryjnej EDP-420 jest porównywalne do telitro-
mycyny i cetromycyny, związek jest skuteczny wobec 
wielolekoopornych S. pneumoniae włączając szczepy 
oporne na penicylinę G i erytromycynę. Aktualnie 
trwa II faza badań klinicznych nad skutecznością, 
bezpieczeństwem i tolerancją EDP-420 w porównaniu 
do telitromycyny w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia 
płuc (4). 

We wrześniu 2014 r. ukończono I fazę badań kli-
nicznych nad skutecznością, bezpieczeństwem i tole-
rancją związku EDP-788 po doustnym podaniu dawki 
pojedynczej zdrowym, dorosłym ochotnikom. Wkrótce 
ma się także rozpocząć rekrutacja do I fazy tych badań 
z zastosowaniem dawki wielokrotnej. Związek EDP-
788 (prodrug EDP-322) wykazuje skuteczność głównie 
wobec szczepów Gram-dodatnich z uwzględnieniem 
MRSA (21). Spektrum aktywności przeciwbakteryjnej 
obejmuje także oporne na makrolidy izolaty S. pneu-
moniae i S. pyogenes.

NOWE ZWIĄZKI Z GRUPY TETRACYKLIN

Tetracykliny są grupą antybiotyków, które po 
wprowadzeniu do lecznictwa w latach pięćdziesiątych 
stosowano bardzo szeroko ze względu na zakres dzia-
łania. Utraciły swój potencjał w wyniku powszechnego 
stosowania i reklamy zachęcającej do przepisywania ich 
bez żadnych ograniczeń. Już w latach sześćdziesiątych 
pojawiły się informacje o szerzeniu się oporności drob-
noustrojów wobec tetracyklin. Dwadzieścia lat później, 
oporność bakterii Gram-dodatnich powodujących za-
każenia dróg oddechowych dochodziła w niektórych 
przypadkach do 70% (22). Do tej sytuacji przyczyniło 
się także masowe stosowanie tetracyklin w weterynarii, 
nie tylko w lecznictwie, lecz także w celu szybkiej sty-
mulacji przyrostu masy ciała zwierząt (23). Mechanizm 
działania tej grupy antybiotyków polega na wiązaniu 
się z podjednostką 30S rybosomu oraz blokowaniu po-
łączenia aminoacylo-tRNA z miejscem akceptorowym, 
co w rezultacie uniemożliwia przyłączanie aminokwasu 
do polipeptydu. Jest to działanie bakteriostatyczne. 

Wyróżniono następujące mechanizmy oporności 
drobnoustrojów na tetracykliny: i) mechanizm czyn-
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nego usuwania antybiotyku z komórki (systemy pomp 
efflux) związany z obecnością transporterów błono-
wych z rodziny MFS; ii) znacznie rzadsza oporność 
receptorowa polegająca na ochronie miejsca wiązania 
w rybosomie oraz iii) bardzo rzadka oporność enzyma-
tyczna związana z istnieniem enzymów unieczynnia-
jących antybiotyk. Za mechanizm ochrony rybosomu 
są odpowiedzialne geny tet(M) oraz tet(O), z kolei 
determinantami chromosomalnymi systemu efflux 
jest rodzina genotypów, w szczególności tet(A) i tet(B) 
u bakterii Gram-ujemnych oraz tet(K) i tet(L) u bakterii 
Gram-dodatnich (24).

Z nowej grupy antybiotyków glicylocyklinowych, 
zaliczanych do III generacji tetracyklin, do lecznictwa 
wprowadzono tygecyklinę (Tygacil, proszek do sporzą-
dzania roztworu do infuzji, Wyeth Europa Ltd.) (1). Na 
etapie badań klinicznych znajdują się omadacyklina,  
erawacyklina i sarecyklina.

Omadacyklina (PTK 0796, Paratek Pharmaceu-
ticals) jest 9-aminometylocykliną, półsyntetyczną 
pochodną minocykliny, posiadającą aktywność prze-
ciwbakteryjną in vitro wobec bakterii Gram-dodatnich, 
Gram-ujemnych, beztlenowców oraz patogenów atypo-
wych. Ponadto, związek ten wykazuje skuteczność nie 
tylko wobec szczepów opornych na tetracykliny, ale 
także na inne antybiotyki, takie jak: metycylina, wanko-
mycyna, erytromycyna czy cyprofloksacyna. Wartości 
MIC90 omadacykliny wobec MRSA, enterokoków opor-
nych na wankomycynę (VRE, vancomycin-resistant En-
terococcus), paciorkowców β-hemolizujących wynoszą 
odpowiednio, 1 µg/mL, 0,25 µg/mL oraz 0,5 µg/mL, 
natomiast wobec pneumokoków opornych na penicylinę 
(PRSP, penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae) 
oraz H. influenzae, 0,25 µg/mL i 2 µg/mL (25). Szerokie 
spektrum aktywności przeciwbakteryjnej omadacykliny 
in vitro zostało potwierdzone w wielu modelach zakażeń 
in vivo. Związek jest skuteczny niezależnie od obecno-
ści mechanizmów oporności na tetracykliny: systemu 
efflux i ochrony rybosomu determinowanej obecnością 
genu tet(O). W modelu wewnątrzotrzewnowego zaka-
żenia u myszy, omadacyklina wykazała skuteczność po 
podaniu pojedynczej dożylnej dawki wobec S. pneu-
moniae, E. coli oraz MRSA posiadających geny tet(M) 
i tet(K). Jednakże, substancja nie jest skuteczna wobec 
P. aeruginosa i K. pneumoniae. 

Związek jest dostępny zarówno w postaci dożylnej, 
jak i doustnej i nie wywołuje działań niepożądanych ze 
strony układu pokarmowego, na co najczęściej skarżą 
się chorzy przyjmujący tetracykliny. Omadacyklina sil-
nie wiąże się z białkami osocza i jest to proces zależny 
od stężenia (stężenie minimalne = 0,1 µg/mL). Prowadzi 
to do przedłużenia okresu półtrwania do 14 h, co prze-
kłada się na obniżenie dawek dobowych, a tym samym 
korzystnie wpływa na profil bezpieczeństwa (26). 

W maju 2010 r. została zakończona III faza badań 
klinicznych obejmujących ocenę bezpieczeństwa i sku-
teczności omadacykliny w porównaniu z linezolidem 
w terapii powikłanych zakażeń skóry i tkanki pod-
skórnej. Omadacyklinę podawano zarówno doustnie 
w dawce 150 mg, jak i dożylne (100 mg). W lipcu 
2015 r. Paratek Pharmaceuticals rozpoczął III fazę ba-
dań klinicznych nad bezpieczeństwem i skutecznością 
związku, także w porównaniu do linezolidu, w leczeniu 
ostrych bakteryjnych zakażeń skóry i tkanki podskórnej 
(20). Oba leki będą przyjmowane zarówno w postaci 
iniekcji (omadacyklina) lub infuzji (linezolid), jak i ta-
bletek. Planowana data zakończenia tego etapu badań 
przewidziana jest na październik 2016 r.

Erawacyklina (TP-434, Tetraphase Pharmaceuti-
cals) jest całkowicie syntetycznym związkiem, który 
wyróżnia się spośród pozostałych antybiotyków teracy-
klinowych unikatową budową. Zawiera dwie struktural-
ne modyfikacje pierścienia D: fluor w pozycji C-7 oraz 
pyrrolidynoacetamidową grupę w pozycji C-9, które 
zapewniają szerokie spektrum aktywności przeciwbak-
teryjnej obejmujące wielolekooporne tlenowe i bez-
tlenowe bakterie Gram-dodatnie oraz Gram-ujemne 
z uwzględnieniem A. baumannii (MIC90 = 2 µg/mL) oraz 
Enterobacteriaceae, w tym E. coli (MIC90 = 0,5 µg/mL) 
i K. pneumoniae (MIC90 = 1 µg/mL) wytwarzające 
β-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym 
(ESβL) i β-laktamazy oporne na karbapenemy (27). 

Erawacyklina nie wykazuje skuteczności wobec 
P. aeruginosa i Burkholderia cenocepacia, nie za-
obserwowano antagonizmu z innymi antybiotykami 
skutecznymi wobec szczepów tych gatunków. Wartości 
MIC90 wynoszą poniżej 0,12 µg/mL i 0,25 µg/mL wobec 
paciorkowców i MRSA. Biofilm uropatogennych szcze-
pów E. coli także wykazał wrażliwość na erawacyklinę 
(28). Aktywność in vitro została potwierdzona w wielu 
modelach zakażeń in vivo. W modelu mysiego zapale-
nia płuc o etiologii MRSA lub MDR S. pneumoniae, 
erawacyklina posiada taką samą lub lepszą skuteczność 
w porównaniu do linezolidu (29).

Firma Tetraphase Pharmaceuticals ukończyła cztery 
etapy I fazy badań klinicznych nad tym związkiem. 
W kwietniu 2013 r. zakończono I fazę dotyczącą bezpie-
czeństwa i farmakokinetyki TP-434 u pacjentów, którzy 
zostali poddani bronchoskopii lub płukaniu oskrzelowo-
-płucnemu, po uprzednim przyjęciu preparatu w dawce 
1 mg/kg masy ciała, co 12 godzin przez 4 dni. W lipcu 
2013 r. ukończono I fazę klinicznych badań porównaw-
czych erawacykliny z moksyfloksacyną w kierunku 
możliwego wpływu substancji na wydłużenie odstępu 
QT w zapisie elektrokardiograficznym. Ostatnie dwa 
etapy I fazy badań klinicznych nad farmakokinetyką 
związku zakończono odpowiednio w marcu i maju 
2014 r., a obejmowały one pacjentów z upośledzoną 
funkcją wątroby oraz dysfunkcjami nerek, którym po-
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dawano preparat w dawce 1,5 mg/kg m.c. Dotychczas 
zaobserwowano dobrą tolerancję leku i brak poważnych 
działań niepożądanych w wyniku przyjmowania sub-
stancji (30). Aktualnie firma Tetraphase Pharmaceuti-
cals rozpoczęła dwa etapy III fazy badań klinicznych 
(4). Do pierwszego projektu trwa już rekrutacja uczest-
ników, a dotyczyć on będzie porównawczych badań 
klinicznych erawacykliny z lewofloksacyną w leczeniu 
powikłanych zakażeń układu moczowego, natomiast 
w drugim projekcie jako lek porównawczy zostanie 
zastosowany ertapenem, a terapia będzie obejmować 
pacjentów z powikłanymi zakażeniami w obrębie jamy 
brzusznej. Wszystkie projekty dotyczyły lub będą do-
tyczyć parenteralnego podania leku.

W efekcie współpracy firm Paratek Pharmaceu-
ticals oraz Actavis opracowano sarecyklinę (WC-
3035), związek, który w porównaniu z istniejącymi 
antybiotykami z grupy tetracyklin, wykazuje lepsze 
właściwości przeciwbakteryjne, ale węższe spektrum 
aktywności (31). W kwietniu 2015 r. firma Warner Chil-
cott ukończyła II fazę badań klinicznych dotyczących 
bezpieczeństwa i skuteczności sarecykliny w dawce 
50 mg i 100 mg w porównaniu z placebo w leczeniu 
umiarkowanego i ciężkiego trądziku młodzieńczego. 
W grudniu 2014 r. rozpoczęła się rekrutacja do III fazy 
tych badań klinicznych (4). Sarecyklina jest podawana 
w postaci doustnej. Planowana data zakończenia badań 
to listopad 2016 r. Ponadto, Paratek Pharmaceuticals in-
formuje, że sarecyklina jest także skuteczna w leczeniu 
trądziku różowatego (32). 

Warto także wspomnieć o związku określonym 
akronimem TP-271. Jest to w pełni syntetyczna flu-
orocyklina, posiadająca aktywność przeciwbakteryjną 
in vitro i in vivo wobec szczepów MDR z włączeniem 
drobnoustrojów układu oddechowego opornych na te-
tracykliny. Związek TP-271 jest także skuteczny wobec 
pięciu izolatów należących do istotnych czynników za-
grożenia biologicznego: Y. pestis, B. anthracis, F. tula-
rensis, Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomallei 
(33). Firma Tetraphase Pharmaceuticals informuje, że 
związek znajduje się na etapie zaawansowanych badań 
przedklinicznych i jest dostępny w postaci doustnej, jak 
i parenteralnej (34).

PODSUMOWANIE

Oporność drobnoustrojów na antybiotyki i che-
mioterapeutyki przeciwbakteryjne rozprzestrzenia się 
w alarmującym tempie i dotyczy szczepów obecnych 
w warunkach szpitalnych, jak i pozaszpitalnych, ogra-
niczając tym samym arsenał dostępnych produktów 
leczniczych. Jest to sygnał do poszukiwania i rozwoju 
nowych związków, które okażą się skuteczne i staną się 
narzędziem do walki z wielolekoopornymi szczepami 
bakteryjnymi.

Wśród omówionych związków warto zwrócić 
uwagę na plazomicynę, która może okazać się istotną 
alternatywą dla karbapenemów, a w połączeniu z innymi 
antybiotykami może być źródłem sukcesu terapeutycz-
nego. Z kolei, zasadniczą zaletą solitromycyny jest jej 
bezpieczny profil farmakokinetyczny, który umożliwia 
podawanie leku dzieciom. Być może dzięki niezwykle 
szerokiemu spektrum aktywności przeciwdrobnoustro-
jowej, unikatowej budowie chemicznej, a także sku-
teczności, mimo istniejących mechanizmów oporności 
bakterii, erawacyklina stanie się dużo lepszym następcą 
tetracyklin i ich głównego reprezentanta, doksycykliny. 

Wielokrotnie, z trudnością dokonuje się weryfikacji 
informacji na temat nowych związków przeciwbak-
teryjnych, które są na etapie badań klicznicznych ze 
względu na ograniczoną dostępność informacji. Wszyst-
kie nowe związki, niezależnie od przynależności do 
grupy antybiotyków, w większości charakteryzowane 
są w samych superlatywach. Pozostaje, więc wierzyć, 
że z upływem czasu entuzjazm firm farmaceutycznych 
okaże się uzasadniony. 
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STRESZCZENIE

Związki glinu w postaci wodorotlenku glinu i fosforanu glinu są powszechnie używane jako adiuwanty 
w szczepionkach do stosowania u ludzi od wielu lat. Ich rola polega na zwiększaniu efektywności odpowiedzi 
immunologicznej indukowanej przez zawarte w szczepionce antygeny m.in. przez wywoływanie efektu depot 
w miejscu wstrzyknięcia, aktywację dopełniacza i stymulację makrofagów.

Liczne kliniczno-kontrolne badania oraz badania laboratoryjne prowadzone z wykorzystaniem modeli zwie-
rzęcych in vivo, potwierdziły bezpieczeństwo stosowania związków glinu jako adiuwantów szczepionek, w tym 
podawanych niemowlętom i dzieciom.

Pomimo że pewne szczepionki zawierające w składzie adiuwant glinowy wykazują ograniczenia związane 
m.in. z brakiem aktywności indukcji odpowiedzi limfocytów szlaku Th1 i brakiem stabilności w temperaturze 
poniżej 2ºC, ich profil bezpieczeństwa oraz niski koszt wytwarzania potwierdzają zasadność ich zastosowania.

Słowa kluczowe: szczepionki, adiuwant glinowy, bezpieczeństwo

WSTĘP

Adiuwanty są powszechnie stosowane jako składni-
ki szczepionek stosowanych u ludzi w celu zwiększenia 
odpowiedzi immunologicznej indukowanej przez inak-
tywowane wirusowe i bakteryjne antygeny szczepion-
kowe, toksoidy bakteryjne i polisacharydy. Nie są one 
jednak składnikami szczepionek zawierających żywe 
atenuowane drobnoustroje.

Liczne badania potwierdziły, że inaktywowane an-
tygeny szczepionkowe bez adiuwanta nie były zdolne 
do efektywnego zwiększenia i wydłużenia czasu utrzy-
mywania się odpowiedzi przeciwciał, obserwowanego 
kiedy w składzie stosowanych szczepionek znajduje się 
adiuwant (1). Korzystne działanie adiuwantów na efek-
tywność odpowiedzi immunologicznej wynika z:
· wywoływania efektu depot w miejscu wstrzyknięcia, 

połączonego z powolnym uwalnianiem antygenu, co 
ułatwia dostępność antygenu komórkom prezentu-
jącym antygen (ang. APC), 

· stabilizacji konformacji epitopów, stymulacji 
makrofagów w celu indukcji retencji i aktywacji 
limfocytów,

· aktywacji układu dopełniacza (1, 2, 3). 
Dzięki licznym właściwościom stymulującym od-

powiedź immunologiczną, obecność adiuwanta umoż-
liwia zmniejszenie ilości zastosowanego antygenu na 
pojedynczą dawkę szczepionki, a także liczby dawek 
w stosowanym schemacie szczepienia, niezbędnych do 
wywołania skutecznego efektu uodpornienia (4).

W ostatnim czasie media niejednokrotnie kwe-
stionowały bezpieczeństwo stosowania szczepionek, 
w składzie których obecne są adiuwanty w postaci 
związków glinu. Wydaje się, że obawy te zajęły miejsce 
kwestionowanego wcześniej bezpieczeństwa szczepio-
nek zawierających tiomersal, które nie zostały w spo-
sób wiarygodny potwierdzone, a sam tiomersal został 
praktycznie wyeliminowany z większości szczepionek 
stosowanych u ludzi.

Adiuwanty glinowe były pierwszymi substancja-
mi pomocniczymi, które zostały zatwierdzone jako 
bezpieczny składnik szczepionek stosowanych u ludzi 
(5). Od wielu lat są z powodzeniem wykorzystywane 
do zwiększenia efektywności odpowiedzi immunolo-
gicznej wielu antygenów szczepionkowych, a tym sa-
mym poprawy efektywności prowadzonych szczepień. 
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Wodorotlenek glinu i fosforan glinu są adiuwantami 
najczęściej stosowanymi w szczepionkach, podawa-
nych zgodnie z zalecanym schematem szczepień, ze 
względu na udowodniony i powszechnie akceptowany 
profil bezpieczeństwa (2). Pomimo że adiuwanty sku-
tecznie indukują odpowiedź limfocytów typu Th2, ich 
mechanizmy działania nie zostały w sposób dokładny 
scharakteryzowane (6). Cechują się także niskim poten-
cjałem wywoływania odpowiedzi typu komórkowego 
i nie są efektywne w połączeniu z antygenami pepty-
dowymi (3). 

Adiuwanty glinowe po raz pierwszy zastosowane 
zostały w szczepionkach przeciw błonicy, tężcowi 
i krztuścowi i inaktywowanych szczepionkach przeciw 
polio, a wraz z postępem wakcynologii zostały wpro-
wadzone do składu szczepionek przeciw wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu A i B oraz szczepionek inakty-
wowanych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (2). 
Obecnie większość szczepionek inaktywowanych jest 
adsorbowana na wodorotlenku glinu, a tylko niektóre 
tj. skoniugowane szczepionki przeciw menigokokom 
i pneumokokom są adsorbowane na fosforanie glinu. 
Relatywnie rzadko stosowana jest kombinacja obu tych 
adiuwantów.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
ADIUWANTÓW GLINOWYCH

Adiuwanty glinowe w literaturze anglojęzycznej 
często określane są jako związki zawierające glin: 
„alum”. Należy jednak unikać stosowania tego określe-
nia, ponieważ odnosi się ono do konkretnego związku 
chemicznego, tj. uwodnionego siarczanu glinu, który nie 
jest stosowany jako adiuwant w szczepionkach przezna-
czonych do stosowania u ludzi (7). Szczepionki zawie-
rające adiuwant glinowy są uzyskiwane przez adsorpcję 
antygenu szczepionkowego na żelu wodorotlenku glinu 
lub fosforanu glinu (8). Powszechnie stosowane nazwy, 
tzn. wodorotlenek glinu i fosforan glinu, niedokładnie 
opisują ich rzeczywistą strukturę. Analizy krystalografii 
rentgenowskiej wskazują, że wodorotlenek glinu jest 
w rzeczywistości tlenowodorotlenkiem krystalicznym 
glinu (AlO(OH)), a fosforan glinu amorficznym hy-
droksyfosforanem glinu Al(OH)x(PO4)y (9). Związki te 
uzyskuje się w dokładnie określonym i kontrolowanym 
środowisku chemicznym przez poddanie wodnych 
roztworów jonów glinu, występujących często w po-
staci rozpuszczalnych soli chlorku glinu lub siarczanu 
glinu, działaniu warunków środowiska alkalicznego 
(2). Awidność wiązań adiuwanta i antygenu zależy od 
wielu czynników, tj. zastosowanej postaci soli glinu, 
właściwości fizykochemicznych antygenu, włącznie 
z jego masą cząsteczkową, sposobu wytwarzania kom-
pleksu antygen-adiuwant oraz pH środowiska reakcji 

(10). Główną różnicą pomiędzy tlenowodorotlenkiem 
glinu i hydroksyfosforanem glinu jest punkt zerowe-
go ładunku (ang. PZC), który dla tlenowodorotlenku 
glinu szacowany jest na pH 11,0, a dla fosforanu glinu 
na pH 4,0 – 5,5. PZC określa wartość pH, w którym 
powierzchnia zawiesiny ciała stałego w roztworze wod-
nym posiada zerowy ładunek elektryczny. Wartość PZC 
jest zatem cechą decydującą o wyborze optymalnego 
adiuwanta dla danego antygenu szczepionkowego, co 
jest również uzależnione od ładunku samego antyge-
nu (6). Reasumując, efektywna adsorpcja antygenu 
zależy od wartości pH uzyskiwanego w zakresie 
punktu izoelektrycznego (ang. IEP) antygenu i PZC 
adiuwanta, gwarantujących przeciwstawność ładunków 
elektrycznych, a w konsekwencji optymalny poziom 
przyciągania elektrostatycznego i efektywną adsorp-
cję (2). W związku z powyższym, wodorotlenek glinu 
efektywnej adsorbuje antygen charakteryzujący się 
kwasową wartością IEP, a fosforan glinu - antygeny 
z alkaliczną wartością IEP (11).

W praktyce wybór odpowiedniego adiuwanta dla 
określonego rodzaju antygenu decyduje o poziomie 
wzbudzonej immunogenności i skuteczności szczepion-
ki. W szczepionkach DNA, zastosowanie wodorotlenku 
glinu jako adiuwanta powodowało obniżenie immuno-
genności, natomiast fosforan glinu skutecznie wzmacniał 
poszczepienną odpowiedź immunologiczną (12, 13).

Pomimo że adiuwanty glinowe są powszechnie sto-
sowane, posiadają również pewne ograniczenia tj. wraż-
liwość na tzw. przemrożenie, co wyklucza możliwość 
ich liofilizacji (2). Narażenie szczepionek z adiuwantem 
glinowym na przechowywanie w warunkach poniżej 
temperatury 2ºC, powoduje nieodwracalne zerwanie 
struktury usieciowania wiązań między adiuwantem 
i antygenem, co obniża immunogenność szczepionki 
i wpływa na wzrost ryzyka wystąpienia miejscowych 
działań niepożądanych (14). 

BEZPIECZEŃSTWO SZCZEPIONEK 
Z ADIUWANTEM GLINOWYM

Udowodniono, że adiuwanty glinowe nie są czyn-
nikami rakotwórczymi i teratogennymi (15). Bardzo 
wysokie dawki glinu mogą być toksyczne, przy czym 
bezpieczne stężenia glinu u ludzi zostały ściśle zdefinio-
wane i wynoszą 2 mg/kg na dzień. Należy podkreślić, 
że ekspozycja na glin zawarty w szczepionkach jest 
znacznie mniejsza niż ekspozycja na glin pochodzą-
cy z diety (16), pomimo że związki glinu zawarte 
w składzie szczepionek nie przechodzą przez ściany 
przewodu pokarmowego, który jest istotną barierą jego 
wchłaniania (17). 

W Europie maksymalna dopuszczalna zawartość 
glinu w szczepionkach do stosowania u ludzi, zgodnie 
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z wymaganiami aktualnego wydania Farmakopei Euro-
pejskiej wynosi 1,25 mg na dawkę szczepionki.

Związki glinu niekiedy mogą powodować reakcję 
alergiczną. Do najczęściej obserwowanych działań 
niepożądanych związanych z podaniem szczepionki 
z adiuwantem glinowym należą łagodne, szybko prze-
mijające bolesne i swędzące guzki lub zaczerwienienie 
w miejscu wstrzyknięcia (15).

 Metaanaliza rejestrowanych niepożądanych odczy-
nów poszczepiennych po podaniu szczepionek przeciw 
błonicy, tężcowi i krztuścowi adsorbowanych na solach 
glinu nie wykazała poważnych i długotrwałych działań 
niepożądanych (18). Dotychczas odnotowano zaledwie 
kilka przypadków nadwrażliwości na glin w postaci 
miejscowego lub układowego zapalenia skóry (19).

Doniesienia o potencjalnym wpływie ekspozycji 
na glin pochodzący ze szczepionek na rozwój choroby 
Alzheimera nie zostały udowodnione, tym bardziej że 
poziom glinu adsorbowanego przez organizm z żyw-
ności jest znacznie większy niż ten pochodzący ze 
szczepionek (15).

Światowy Komitet Doradczy ds. Bezpieczeń-
stwa Szczepień (ang. GACVS) jako organ doradczy 
Światowej Organizacji Zdrowia w raporcie wydanym 
w czerwcu 2012 roku potwierdził brak naukowych 
dowodów o jakimkolwiek szkodliwym wpływie szcze-
pień z zastosowaniem szczepionek zawierających ad-
iuwanty glinowe na zdrowie oraz brak ryzyka rozwoju 
autyzmu (20 - 22). Ponadto, GACVS zwrócił uwagę 
na wiele błędnych wniosków na temat ryzyka rozwoju 
chorób neurologicznych, wynikających ze stosowania 
szczepionek zawierających związki glinu, w tym brak 
wiarygodnych wyników badań ekologicznych w tym 
zakresie. Niemniej jednak, GACVS zaleca kontynuację 
badań klinicznych i epidemiologicznych w zakresie mo-
nitorowania i dalszego potwierdzenia bezpieczeństwa 
stosowania adiuwantów glinowych (22).

Bezpieczeństwo stosowania szczepionki przeciw 
wirusowi brodawczaka ludzkiego (ang. HPV) zawiera-
jącej w składzie adiuwant glinowy zostało również po-
twierdzone w stanowisku GACVS wydanym 12 marca 
2014 r. W analizowanych danych dotyczących częstości 
występowania objawów rzadkiej choroby mięśni cha-
rakteryzującej się m.in. mikroskopową martwicą mięśni 
w miejscu ogniska zapalnego (ang. MMF) zawierającą 
sole glinowe, początkowo łączonych z podawaniem 
szczepionek zawierających adiuwant glinowy, GA-
CVS nie znalazł żadnego potwierdzenia naukowego 
na temat potencjalnego związku między adiuwantem 
glinowym znajdującym się w szczepionce przeciw 
HPV i reakcjami skórnym występującym w miejscu 
wstrzyknięcia z żadnym zespołem autoimmunologicz-
nym (23). Europejska Agencja Leków (ang. European 
Medicines Agency, EMA) przeprowadziła analizę 
profilu bezpieczeństwa zarejestrowanych szczepionek 

przeciw HPV pod kątem oceny prawdopodobieństwa 
zachodzenia związku przyczynowo – skutkowego mię-
dzy ich podaniem, a występowaniem rzadkich zespołów 
bólu i dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego 
(24). Przeprowadzona ocena dostępnych wyników 
badan nie wykazała związku przyczynowego miedzy 
podaniem szczepionki przeciw HPV a występowaniem 
zespołów chorobowych, takich jak kompleksowy zespół 
bólu regionalnego (ang.CRPS) lub zespół posturalnej 
tachykardii ortostatycznewj (ang.POTS) (25).

Na podstawie wyników badań farmakokinetycz-
nych wchłaniania związków glinowych ze szczepionek 
zawierających adiuwanty glinowe in vivo, przepro-
wadzonych na królikach z użyciem izotopu 26Al jako 
znacznika, poprzez pomiar stężenia glinu w krwi 
i moczu, oszacowano, że po podaniu dorosłemu czło-
wiekowi dawki szczepionki zawierającej 0,85 mg glinu, 
stężenie tego pierwiastka w osoczu może wzrosnąć o ok. 
0,04 ng/ml czyli o ok. 0,8% w porównaniu do stężenia 
glinu w osoczu (26). Zgodnie z wyżej przedstawionymi 
wynikami badań, hipoteza, że ilość glinu w organi-
zmie po podaniu pojedynczej dawki ludzkiej znacząco 
przyczynia się do ogólnego narażenia na niekorzystne 
efekty zdrowotne u ludzi, związane z dostarczonym do 
organizmu glinem lub do zwiększenia stężenia glinu 
w surowicy ludzkiej, jest wysoce wątpliwa (2).

Bezpieczeństwo stosowania szczepionek zawierają-
cych adiuwant glinowy podawanych zgodnie z ustalo-
nym schematem szczepień zostało także potwierdzone 
wynikami badań farmakokinetycznych przeprowadzo-
nych przez amerykańską Agencję Żywności i Leków 
(ang. FDA) (17). Wyniki FDA zaktualizowały wyko-
nane uprzednio badania toksykokinetyczne obecnego 
w szczepionkach glinu, w których okres półtrwania 
eliminacji glinu z organizmu oszacowano w przybliże-
niu na 24 godziny. Rezultaty wyżej omówionych badań 
wskazują, że korzyści stosowania szczepionek, w tym 
zawierających glin, znacznie przewyższają wszelkie 
teoretyczne obawy o potencjalnie negatywne skutki 
wpływu glinu na zdrowie niemowląt. 

Analiza szczepień obowiązkowych wykonywanych 
w ciągu pierwszego roku życia zgodnie z Programem 
Szczepień Ochronnych (PSO) prowadzonych w Polsce 
wykazała, że narażenie na glin pochodzący ze szczepio-
nek jest dużo niższe w porównaniu do szczepień obo-
wiązkowych prowadzonych zgodnie z amerykańskim 
programem szczepień ochronnych. Wykonanie wszyst-
kich szczepień według zaleceń Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP) z 2011 roku wiązało się 
z maksymalną ekspozycją na glin niemowląt w pierw-
szym roku życia wynoszącą 4,225 miligramów Al3+. 
Przyjmując takie same kryteria podczas analizy PSO 
w Polsce obowiązującego w 2015 r. (28), ekspozycja 
na glin u niemowląt w pierwszym roku życia została 
oszacowana na 2,850 miligramów Al3+ ( tab I).
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Należy podkreślić, że maksymalna dopuszczalna 
zawartość glinu w pojedynczej dawce szczepionki jako 
1,25 mg znajduje się znacznie powyżej autentycznych 
wartości. Stężenia stosowane i zatwierdzone w spe-
cyfikacjach przez organy uprawnione w pojedynczej 
dawce szczepionki stosowanej u ludzi są przeważnie  
nawet dwu-trzykrotnie niższe. Na przykład zgodnie 
z Charakterystyką Produktu Leczniczego, pełnokomór-
kowa szczepionka DTP (IBSS BIOMED S.A.) przeciw 
błonicy, tężcowi i krztuścowi zawiera nie więcej niż 
0,7 mg Al3+ na dawkę, a Engerix B (GSK Biologicals 
S.A.) i Euvax B (LG Life Science Poland Sp. z o. o.) - 
szczepionki przeciw WZW B, stosowane u niemowląt, 
zawierają 0,25 mg Al3+ na dawkę. 

PODSUMOWANIE

Adiuwanty glinowe są powszechnie stosowane 
w szczepionkach od ponad sześciu dekad, a ich skutecz-
ność i bezpieczeństwo są niepodważalne. Pomimo że 
niektóre szczepionki z adiuwantem glinowym wykazują 
pewne ograniczenia m.in. dotyczące braku stabilności 
w temperaturze poniżej 2ºC oraz aktywacji limfocytów 

szlaku Th1, ich profil bezpieczeństwa i niski koszt pro-
dukcji decydują o korzyściach ich stosowania zwłasz-
cza w krajach rozwijających się. Kontynuacja badań 
adiuwantów występujących w postaci związków glinu 
w kontekście dokładnego wyjaśnienia mechanizmów 
indukcji odpowiedzi immunologicznej lub poprawy 
ich stabilności w niekorzystnych warunkach przecho-
wywania może pozytywnie wpłynąć na zastosowanie 
w szczepionkach nowych pochodnych lub innych wa-
riantów adiuwantów glinowych.
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STRESZCZENIE

WSTĘP. Skuteczność środków antyseptycznych w stosunku do bakterii i grzybów jest różna, a ich efektywne 
stosowanie jest jednym z ważnych czynników zmniejszających częstość zakażeń wewnątrzszpitalnych. 
MATERIAŁ I METODY. W pracy analizowano siłę działania antyseptyków wobec wybranych patogenów 
(Klebsiella pneumoniae ESBL(+), Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 
MRSA, Candida dublinensis). Zastosowano metodę dyfuzyjno-krążkową, zbliżoną do wykorzystywanej w ocenie 
wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki. Przyjęto, że największa strefa zahamowania wzrostu drobnoustroju 
wokół krążka świadczy o największej efektywności środka antyseptycznego. 
WYNIKI I WNIOSKI. Spośród badanych preparatów największą skuteczność w stosunku do wybranych pato-
genów wykazywał 2% alkoholowy roztwór chlorheksydyny. 

Słowa kluczowe: roztwory dezynfekcyjne, bakterie, grzyby, antyseptyka

WSTĘP

Ponad 150 lat temu Ignacy Filip Semmelweis 
udowodnił skuteczność środków dezynfekcyjnych 
w zwalczaniu zakażeń związanych z gorączką poło-
gową. Od tego czasu zsyntetyzowano wiele związków 
chemicznych o działaniu bakteriobójczym, wykorzy-
stywanych do odkażania skóry oraz dezynfekcji przed-
miotów i powierzchni. Dla wszystkich tych substancji 
potwierdzono ich działanie bakteriostatyczne lub bak-
teriobójcze. Niemniej, obserwacje kliniczne dotyczące 
właściwości i skuteczności poszczególnych środków 
nie są jednoznaczne (1-4).

Celem pracy było określenie siły działania poszcze-
gólnych antyseptyków wobec wybranych  patogenów. 
Dobór szczepów do analizy wynikał z dużego udziału 
tych patogenów w powstawaniu zakażeń wewnątrzszpi-
talnych, w tym zakażeń odcewnikowych i bakteriemii. 
Uznano, że wybór najbardziej skutecznego środka 
antyseptycznego może zmniejszyć częstość zakażeń 
u hospitalizowanych pacjentów. 

MATERIAŁ I METODY

Do badań użyto szczepów Pseudomonas aerugino-
sa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae 
ESBL+, Staphylococcus aureus MRSA, Candida du-
blinensis wyizolowanych z materiałów biologicznych 
pobranych od pacjentów hospitalizowanych w Wojsko-
wym Instytucie Medycznym we wrześniu 2014 roku.

Badaniu poddano preparaty: (1) Braunol (7,5% 
Providonum iodinatum; 7,5 % roztwór wodny jodo-
powidonu, B/Braun, Melsungen, Niemcy) – preparat 
A, (2) Braunoderm (50% Alcohol isopropylicus + 1% 
Povidonum iodinatum; 50% alkohol izopropylowy + 
1% jodopowidon, firmy B/Braun, Melsungen, Niemcy) 
– preparat B, oraz (3) spirytus hibitanowy 0,5% (0,5% 
roztwór chlorheksydyny w 70% alkoholu etylowym) – 
preparat C, (4) spirytus hibitanowy 2,0 % (2%  roztwór 
chlorheksydyny w 70% alkoholu etylowym) – preparat 
D, (5) 4,0 % wodny roztwór hibitanu (4% roztwór chlor-
heksydyny w wodzie) – preparat E, oraz (6) Caphosol 
(przesycony rozwór jonów wapnia i fosforanów; EUSA 
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Pharma Oxford, Anglia) – preparat F. Preparaty C, D 
i E były przygotowywane przez aptekę szpitalną Woj-
skowego Instytutu Medycznego w Warszawie. 

Badanie rozpoczęto od przygotowania zawiesiny 
o gęstości 0,5 McFarland dla wyżej wymienionych 
bakterii i grzybów. Każdą z przygotowanych zawie-
sin rozprowadzono na podłożu Mueller-Hinton firmy 
bioMérieux, Francja.  Po przeniesieniu zawiesin od-
powiedniego patogenu, na podłoża nałożono krążki 
bibułowe o średnicy 5 mm, na które nakropiono przy 
pomocy automatycznej pipety po 10 µL badanego pre-
paratu dezynfekcyjnego (fot. 1 - 5). Następnie podłoża 
inkubowano przez 24 godziny w temperaturze 37°C. 
Po inkubacji odczytano strefy zahamowania wzrostu 
(fot. 1 – 5). 

Badanie i odczyt powtórzono trzykrotnie. 

WYNIKI

Uznano, że największa strefa zahamowania wzrostu 
drobnoustroju wokół krążka z odpowiednim prepa-
ratem świadczy o największej skuteczności środka 
antyseptycznego. Wartości poszczególnych odczytów 
przedstawiono w tabeli I. Procentowe porównanie stref 
zahamowania wzrostu patogenów pod wpływem bada-
nych antyseptyków przedstawiono w tabeli II. Średnicę 
każdej strefy zahamowania wzrostu porównano ze 
średnicą najmniejszej z nich, przyjmując jej wartość 
jako 100%. Nie brano pod uwagę preparatu Caphosol 
(preparat F) ponieważ ma on jedynie własności przeciw-
bakteryjne w stosunku do błon śluzowych jamy ustnej. 

W naszym materiale najskuteczniejszym antysep-
tykiem był alkoholowy roztwór 2% chlorheksydyny. 

DYSKUSJA

Środki antyseptyczne odgrywają istotną rolę 
w zmniejszaniu liczby bakterii kolonizujących skórę. 
W oddziałach intensywnej terapii najczęstszą procedurą 
wymagającą odkażania skóry jest kaniulacja dużych 
naczyń żylnych w celu implantacji cewników służących 
do różnych celów. W wielu pracach  analizowano przy-
datność i skuteczność antyseptyków w ograniczaniu 
częstości zakażeń cewnika i towarzyszącej  bakteriemii 
(1-6).

W praktyce klinicznej do odkażania skóry stosuje 
się 60% - 90% roztwory alkoholu etylowego lub izo-
propylowego albo mieszaniny obu. Alkohol jest silnym 
środkiem bakteriobójczym działającym poprzez dena-
turację białka (7). 

Jodyna w połączeniu z syntetycznym polimerem 
(jodopowidon) pozbawiona jest działania drażniącego 
jodyny przy zachowanej skuteczności bakteriobójczej 

w mechanizmie utleniania grup aminowych nukleoty-
dów nienasyconych kwasów tłuszczowych bakterii. 

Popularną substancją bakteriobójczą jest chlor-
heksydyna. Jest ona dobrze tolerowana przez skórę. 
Łatwo absorbowana jest przez naskórek; pozostając 
w nim zapobiega rozwojowi bakterii, zwłaszcza Gram-
-dodatnich, w tym gronkowca naskórnego – częstego 
czynnika etiologicznego zakażeń odcewnikowych. 
Chlorheksydyna uważana jest za skuteczniejszy  pre-
parat niż  jodopowidon (8,9). 

Także w naszym materiale zarówno wodne jak i al-
koholowe roztwory chlorheksydyny wykazywały wy-
raźnie większą aktywność w porównaniu do preparatów 
jodopowidonu. Potwierdzają to dane z piśmiennictwa, 
zgodnie z którymi, jeśli do odkażania pola operacyj-
nego stosowano roztwory chlorheksydyny, notowano 
niższą liczbę zakażeń odcewnikowych, niż wtedy gdy 
do odkażania wykorzystywano jodopowidon (1,2,10). 

W badaniu  Parienti i wsp. (5) potwierdzono niższą 
częstość kolonizacji cewnika centralnego, gdy do od-
każania skóry użyto roztworów alkoholowych jodopo-
widonu, a nie roztworów wodnych. W naszym badaniu 
nie obserwowaliśmy różnic pomiędzy obiema formami 
jodopowidonu. Stwierdziliśmy jedynie niewielkie róż-
nice pomiędzy wielkością stref zahamowania wzrostu 
patogenów w przypadku stosowania 4% roztworu 
wodnego chlorheksydyny (preparat E) w porównaniu 
do alkoholowych roztworów 0,5% (preparat C) i 2% 
(preparat D), z niewielką przewagą dla roztworu 2% 
w granicach 5 do 15%. Potwierdza to spostrzeżenia 
innych autorów (1), iż roztwory wodne chlorheksydyny 
są równie skuteczne jak roztwory alkoholowe.

Przy stosowaniu 2% roztworów alkoholowych 
chlorheksydyny strefy zahamowania wzrostu patoge-
nów były większe niż przy stosowaniu roztworów 0,5%. 
Potwierdza to niektóre zalecenia (11), by do odkażania 
skóry stosować roztwory alkoholowe chlorheksydyny 
powyżej 0,5%. Pozbawiony działania przeciwbakteryj-
nego okazał się Caphosol, który jest przesyconym roz-
tworem jonów wapniowych i fosforanowych. Przydatne 
są jedynie jego właściwości przeciwzapalne i przeciw-
bakteryjne w stosunku do błon śluzowych jamy ustnej.

Przyjęta metodyka badania w postaci nałożenia na 
krążek standardowej (10 µL) objętości antyseptyku 
i określanie rozmiaru strefy zahamowania wzrostu 
patogenów jest zbliżona do techniki wykorzystywanej 
podczas badania oporności bakterii na antybiotyki. 
Niemniej, w literaturze przedmiotu nie znaleźliśmy 
wzorca, do którego moglibyśmy się odnieść.

WNIOSKI

Roztwory chlorheksydyny posiadają silniejszy po-
tencjał bójczy w stosunku do wybranych patogenów niż 
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preparaty jodopowidonu. Wskazane byłoby rozważenie 
stosowania do odkażania skóry roztworów alkoholo-
wych chlorheksydyny w stężeniu 2% zamiast 0,5%.
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STRESZCZENIE

W ostatnich latach dokonał się ogromny postęp w zakresie wiedzy o biofilmach. Są to wielowarstwowe 
skupiska bakterii lub grzybów, otoczonych wielocukrami wytwarzanymi przez te drobnoustroje, jak również 
substancjami pochodzącymi ze śliny lub płynu dziąsłowego. Nowoczesne metody badawcze wykazały duże 
zróżnicowanie środowiska w obrębie biofilmu oraz istnienie metod komunikowania się drobnoustrojów między 
sobą („quorum sensing”), co sprzyja ich przetrwaniu. 

Obecnie uważa się, że większość zakażeń, zwłaszcza o przebiegu przewlekłym z zaostrzeniami, spowodowa-
nych jest wytworzeniem się biofilmu, zwłaszcza w obecności biomateriałów. Należy podkreślić, że przenikanie 
antybiotyków i innych leków przeciwdrobnoustrojowych do głębszych warstw biofilmu jest znikome, co powo-
duje trudności terapeutyczne w leczeniu tych zakażeń i niekiedy konieczność usunięcia implantu lub protezy.

Biofilmy mają coraz większe znaczenie w stomatologii, ze względu na coraz szersze stosowanie w praktyce 
dentystycznej tworzyw sztucznych i materiałów wszczepialnych. Biofilmy wytwarzane są przez drobnoustroje 
na powierzchni zębów w postaci płytki nazębnej, w zatokach przynosowych, na protezach, implantach denty-
stycznych, a także w przewodach wodnych w unitach dentystycznych, stanowiąc szczególne zagrożenie dla 
pacjentów z głębokimi zaburzeniami odporności. W trakcie opracowania są nowe metody leczenia zakażeń 
związanych z biofilmami.

Słowa kluczowe: biofilm, stomatologia, protezy zębowe, implanty, przewody wodne w unicie stomatologicznym

WSTĘP

Drobnoustroje bytujące na powierzchni lub we-
wnątrz organizmu człowieka określa się mianem mi-
krobiomu. Szacuje się, że organizm człowieka składa 
się z około 1013 komórek, podczas gdy liczba komórek 
mikrobiomu jest 10 razy wyższa i liczy 1014 komórek, 
które ważą około 1 – 2 kg (1).

Flora fizjologiczna – oprócz wielu innych funkcji 
– ma duże znaczenie w ochronie gospodarza przed drob-
noustrojami patogennymi, niekiedy jednak sama może 
powodować trudne do leczenia zakażenia, zwłaszcza 
jeśli wytworzył się biofilm (2). Powstawaniu biofil-
mu w organizmie gospodarza (np. człowieka) sprzyja 
obecność ciał obcych. W stomatologii dotyczy to m.in. 
protez dentystycznych, obturatorów lub implantów 
zębowych.

Zbyt mało uwagi zawraca się na biofilmy tworzące 
się w przewodach wodnych w unicie stomatologicz-
nym jako na przyczynę zakażeń w obrębie jamy ustnej 
i ogólnoustrojowych, szczególnie u osób z zaburzeniami 
odporności.

STRUKTURA I FUNKCJE BIOFILMÓW

Biofilmy są to wielowarstwowe skupiska bakterii 
lub grzybów, złożone z jednego lub wielu gatunków 
drobnoustrojów (3, 4). Struktury te występują po-
wszechnie w środowisku zewnętrznym (np. zbiorniki 
wodne, rury kanalizacyjne, krany), lecz również w obrę-
bie makroorganizmów. Obecnie obowiązująca definicja 
biofilmu określa go jako populację osiadłych komórek 
drobnoustroju, nieodwracalnie związanych z podłożem 
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i zanurzonych w matriksie pozakomórkowych substan-
cji polimerowych (wytworzonych przez te komórki), 
wykazujących zmieniony fenotyp w odniesieniu do tem-
pa rozmnażania się bakterii i transkrypcji ich genów (4).

W procesie powstawania biofilmu wstępnym eta-
pem jest przyleganie (adhezja) komórek drobnoustroju 
do powierzchni, np. zębów lub protez wskutek interakcji 
powierzchniowych substancji drobnoustroju ze skład-
nikami śliny znajdującymi się w niezbędnej do procesu 
adhezji osłonce nabytej, pokrywającej powierzchnię 
szkliwa zębów, lub substancjami zawartymi w płynie 
dziąsłowym (5-8). Początkowo dochodzi do odwracal-
nego nieswoistego przylegania drobnoustrojów do ma-
teriału abiotycznego lub żywej tkanki wskutek działania 
sił van der Waalsa, elektrostatycznych i hydrofobowych.

W dalszym etapie dochodzi do specyficznej reakcji 
między adhezynami bakterii a powierzchnią osłonki 
nabytej. Ścisłe przyleganie komórek drobnoustroju 
do podłoża przez odpowiednio długi okres czasu po-
woduje, że to połączenie staje się nieodwracalne (4). 
Stopień przylegania zależy w większości przypadków 
od gatunku drobnoustroju i liczby komórek, szybkości 
przepływu cieczy oraz fizykochemicznych cech danej 
powierzchni. Następnie dochodzi do wytwarzania przez 
drobnoustroje zewnątrzkomórkowych wielocukrowych 
polimerów (ang. extracellular polymer substances – 
EPS) (3).

Po nieodwracalnym związaniu się komórek z podło-
żem i wytworzeniu pozakomórkowych polisacharydów, 
tempo i zakres zwiększania się liczby warstw komórek 
tworzących biofilm zależy nie tylko od szybkości 
przepływu cieczy, ale również od zawartości czyn-
ników odżywczych w podłożu, dostępności żelaza, 
pH, osmolarności, zawartości tlenu, stężenia leków 
przeciwbakteryjnych oraz temperatury otoczenia (8). 
W miarę trwania tego procesu następuje wytwarza-
nie mikrokolonii oraz dojrzewanie biofilmu (ryc. 1). 
Utworzony biofilm może wywołać proces patologiczny 
nawet w miejscach odległych anatomicznie – wskutek 
odrywania się jego fragmentów zawierających agre-
gaty komórek bakteryjnych, wytwarzania endotoksyn, 
unikania układu immunologicznego gospodarza, jak 
również wskutek powstania niszy do rozmnażania się 
komórek drobnoustrojów opornych na leki przeciw-
drobnoustrojowe.

Obecnie wiadomo, że struktura i funkcje drobno-
ustrojów w biofilmie mogą przypominać organizmy 
wielokomórkowe dzięki interakcjom i komunikacji 
między komórkami, nawet należącymi do różnych ga-
tunków. W obrębie matriksu biofilmu funkcjonują one 
jako konsorcjum, współpracując w stosunkowo skompli-
kowany i skoordynowany sposób (4). Badania struktury 
biofilmu wskazują na jej złożoność – istnieje w nim 
system kanałów, który umożliwia komunikację komór-
kom drobnoustrojów oraz dostarcza im substancje od-

żywcze i tlen, usuwając jednocześnie zbędne produkty 
przemiany materii (9). W obrębie biofilmu obserwuje 
się zróżnicowanie metaboliczne drobnoustrojów – ko-
mórki głębiej leżące są mniej aktywne niż znajdujące się 
w warstwach bliżej powierzchni biofilmu (10). System 
komunikowania się drobnoustrojów między sobą („qu-
orum sensing”) w obrębie biofilmu sprzyja ich przetrwa-
niu (6, 9). Międzykomórkowa komunikacja w obrębie 
biofilmu, a także obecność substancji pozakomórkowych, 
mogą warunkować tempo wzrostu bakterii, wpływać na 
ekspresję genów, współpracę metaboliczną i współzawod-
nictwo komórek, ich kontakt fizyczny oraz wytwarzanie 
egzoproduktów o działaniu przeciwdrobnoustojowym (4, 
7). W obrębie konglomeratu może dochodzić do zmiany 
ekspresji setek genów. Badania wykazały również, że 
zależnie od gęstości komórek w biofilmie obserwuje 
się koordynację aktywacji określonych genów, co może 
prowadzić do dalszego zwiększenia jego objętości (11).

Zakażenia przebiegające z tworzeniem się biofil-
mów rzadko są eliminowane przez układ immunolo-
giczny gospodarza. Mimo iż bakterie tworzące biofilm 
uwalniają antygeny i stymulują produkcję przeciwciał, 
jednak komórki w obrębie biofilmu są chronione przed 
działaniem mechanizmów obronnych gospodarza. 
Struktura biofilmu hamuje bowiem dostęp przeciwciał, 
lizozymu, laktoferyny i granulocytów do tworzących go 
drobnoustrojów, co sprzyja ich przetrwaniu. Co więcej, 
ta odpowiedź immunologiczna może wręcz dopro-
wadzić do uszkodzenia sąsiednich tkanek, sprzyjając 
utrzymywaniu się procesu zapalnego (4, 12).

Obecnie uważa się, że większość bakterii i grzybów 
– jeśli nie wszystkie – mogą tworzyć biofilm, jednak 
badania naukowe w tym zakresie wskazują na szcze-
gólne znaczenie niektórych gatunków, takich jak zia-
renkowiec Gram-dodatni Staphylococcus epidermidis, 
pałeczka Gram-ujemna Pseudomonas aeruginosa oraz 
drożdżak Candida parapsilosis (9, 13, 14). Przyleganie 
do powierzchni abiotycznych oraz wytwarzanie biofil-
mu przez bakterie i grzyby jest obecnie oceniane jako 
ważne czynniki wirulencji tych patogenów.

Niektóre antybiotyki działają na drobnoustroje 
dzielące się, toteż komórki w głębszych warstwach 
biofilmu – mniej aktywne metabolicznie – mogą być 
bardziej oporne na leki przeciwdrobnoustrojowe, a także 
detergenty i środki dezynfekcyjne lub antyseptyczne, 
niż komórki znajdujące się bliżej powierzchni biofilmu 
lub wolno żyjące (15). Wiadomo też, że przenikanie 
antybiotyków do biofilmu jest ograniczone lub zniko-
me, co powoduje trudności terapeutyczne w leczeniu 
tych zakażeń. Jak wynika z wielu doniesień naukowych 
wrażliwość komórek w biofilmie na antybiotyki jest do 
1000 razy mniejsza niż poza tą strukturą (4, 16). Nie-
kiedy powoduje to konieczność usunięcia implantu lub 
protezy. Inne mechanizmy odpowiedzialne za oporność 
bakterii na leki przeciwbakteryjne w obrębie biofilmu 
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to inaktywacja antybiotyków przez polimery pozako-
mórkowe lub enzymy modyfikujące antybiotyki (4, 10).

Aktualnie uważa się, że antybiotyki mogą mody-
fikować funkcjonowanie biofilmu. Ważną rolę w in-
aktywacji komórek bakteryjnych w biofilmach mogą 
odgrywać makrolidy, ze względu na ich zdolność do 
hamowania „quorum sensing”, jak również dzięki 
immunomodulacyjnemu działaniu tej grupy leków, co 
znalazło już zastosowanie terapeutyczne (17).

ZNACZENIE KLINICZNE BIOFILMÓW

Obecnie szacuje się, że przyczyną ponad 60% 
wszystkich zakażeń bakteryjnych, zwłaszcza o przebiegu 
przewlekłym, jest biofilm (6). Obejmują one zakaże-
nia związane z coraz powszechniejszym stosowaniem 
w medycynie tworzyw sztucznych w postaci central-
nych i obwodowych cewników naczyniowych, cew-
ników moczowych, układu zastawkowego do drenażu 
komorowego, stentów czy implantów (4, 8). Biofilmy 
wytwarzane są przez drobnoustroje również na po-
wierzchni lub w obrębie takich struktur, jak soczewki 
kontaktowe, bezigłowe łączniki, rurki dotchawicze, 
wkładki wewnątrzmaciczne, sztuczne zastawki serca, 
rozruszniki, cewniki do dializy otrzewnowej, protezy 
stawowe, dreniki tympanostomijne czy protezy gło-
sowe krtani. Zakażenia zaliczane obecnie do infekcji 
związanych z wytwarzaniem biofilmów obejmują także 
zapalenie natywnych zastawek wsierdzia, przewlekłe 
bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego lub infekcje 
związane z mukowiscydozą.

Ze względu na bliskość anatomiczną duże znacze-
nie w stomatologii może mieć biofilm znajdujący się 
w zatokach przynosowych. Jego obecność stwierdza się 
na powierzchni błon śluzowych 75-100% osób z prze-
wlekłym zapaleniem zatok (18, 19). Mladina i wsp. 
stwierdzili obecność biofilmu w 62/65 (95,4%) próbek 
„zdrowej” błony śluzowej zatok przynosowych (20).

Infekcje związane z tworzeniem biofilmów cha-
rakteryzują się nawracaniem objawów chorobowych, 
nawet po wielokrotnych kuracjach antybiotykowych. 
Standardowa terapia antybiotykowa eliminuje bowiem 
tylko komórki planktonowe (swobodnie pływające), 
podczas gdy komórki przylegające do podłoża są zdolne 
do rozmnażania się w obrębie biofilmu i mogą nadal 
rozsiewać się po ukończeniu leczenia antybiotykami (8).

BIOFILM ZĘBOWY

Płytka nazębna jest najwcześniej i jak dotąd naj-
lepiej opisanym biofilmem w organizmie człowieka. 
Najnowsze badania molekularne wskazują, że zawiera 
ona do 1000 gatunków bakterii (21, 22).

Istnieje zróżnicowanie flory bakteryjnej na po-
wierzchni zębów w płytce naddziąsłowej w porównaniu 
do płytki poddziąsłowej (tab. 1). W płytce naddziąsło-
wej dominują bakterie Gram-dodatnie, a w poddziąsło-
wej – w dużej mierze Gram-ujemne. Biofilm w obrębie 
płytki naddziąsłowej ma znaczenie w etiologii próch-
nicy korony i korzenia zęba (tzw próchnica cementu 
korzeniowego) oraz próchnicy przy wypełnieniach (tzw. 
próchnica wtórna). Biofilm występuje także w zainfe-
kowanych kanałach korzeniowych.

Drobnoustroje wchodzące w skład płytki, takie jak 
Streptococcus mutans i Streptococcus sobrinus, uznaje 
się za pierwotne patogeny w etiologii próchnicy szkli-
wa oraz cementu korzeniowego, natomiast pałeczki 
z rodzaju Lactobacillus są odpowiedzialne za postęp 
choroby (23). Inne bakterie, w tym Streptococcus ora-
lis, Streptococcus milleri, Streptococcus salivarius, jak 
również Enterococcus faecalis, Actinomyces naeslundii 
i Actinomyces viscosus prawdopodobnie również mogą, 
w sprzyjających warunkach, wywoływać próchnicę 
(24). Ostatnio ukazała się obszerna praca poglądowa 
na ten temat (25).

Bakterie tworzące biofilm płytki poddziąsłowej są 
przyczyną trudności w leczeniu zapaleń dziąseł i przy-
zębia. W zapaleniach dziąseł czynnik zapaleniotwórczy 
stanowi niespecyficzna flora bakteryjna, natomiast 
w zapaleniach przyzębia w szczelinie dziąsłowej 
występują głównie takie bakterie, jak Porphyromo-
nas gingivalis, Tannerella forsythia, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia oraz 
Fusobacterium nucleatum (26).

PŁYTKA PROTEZ

W praktyce dentystycznej dużym problemem kli-
nicznym jest biofilm zwany płytką protez (ang. denture 
plaque) w związku z powszechnym ich stosowaniem 
w populacji (27). Rozległe uzupełnienia protetyczne są 
najczęściej wykonywane z tworzywa akrylowego, które 
stwarza korzystne warunki do odkładania się płytki 
protez. Wykazano łatwe przywieranie komórek grzy-
bów do powierzchni akrylu. W badaniach mikrosko-
powych stwierdza się niejednorodną strukturę i liczne 
porowatości tworzywa akrylowego oraz wnikającą we 
wszystkie zagłębienia płytkę protez wraz z komórkami 
Candida albicans (28). Szczególnie silną adhezję do 
akrylu wykazuje postać mycelialna grzybów, poprzez 
wnikanie strzępek i pseudostrzępek do mikroporów. 
Duża wilgotność i podwyższona temperatura oraz brak 
możliwości samooczyszczania przez ślinę, występujące 
zwłaszcza pod płytą protezy górnej, a także zaniedbania 
w higienie protez, ułatwiają gromadzenie się płytki 
i rozmnażanie bakterii i grzybów.
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Protezy stanowią podłoże sprzyjające wytwarzaniu 
biofilmu przez bakterie lub grzyby, których gęstość 
może wynosić do 1011 komórek/mg płytki protez (29). 
Tworzą go najczęściej drożdżaki Candida spp., a także 
bakterie z rodzaju Streptococcus, Staphylococcus, Veil-
lonella, Lactobacillus, Prevotella oraz Actinomyces (30, 
31). Stomatopatie protetyczne związane są najczęściej 
z zakażeniami grzybiczymi o etiologii Candida spp. 
oraz z infekcjami bakteryjnymi. Obecność biofilmów 
bakteryjnych i grzybiczych stwierdza się również na 
powierzchni obturatorów (32).

W profilaktyce zakażeń niezmiernie istotne jest 
więc dbanie przez użytkowników uzupełnień protetycz-
nych o higienę jamy ustnej i protez. Należy podkreślić, 
że biofilmy te mogą być przyczyną nie tylko zakażenia 
w obrębie jamy ustnej, lecz także groźnych infekcji 
układowych i ogólnoustrojowych (33).

IMPLANTY

Ogromnym postępem w stomatologii jest moż-
liwość stosowania implantów zębowych (7). Ma to 
coraz większe znaczenie w stomatologii estetycznej, 
urazowej oraz w chirurgii szczękowo-twarzowej. 
Istnieje jednak problem powstawania biofilmu na ich 
powierzchni i związanych z tym zakażeń, które mogą 
prowadzić nawet do konieczności usunięcia implantu. 
W kieszonkach okołoimplantowych objętych stanem 
zapalnym wykazano obecność Gram-ujemnych pałe-
czek charakterystycznych dla zapaleń przyzębia. Na 
uwagę zasługuje również obecność bakterii z rodzaju 
Staphylococcus i z rodziny Enterobacteriaceae oraz 
grzybów z rodzaju Candida, które nie mają pierwotnego 
związku z periodontitis. Czynnikami ryzyka powstania 
biofilmu związanego z implantem zębowym jest m. 
in. rodzaj powierzchni wszczepu oraz obecność białek 
adhezyjnych wytwarzanych przez dany drobnoustrój, 
a także inne czynniki miejscowe lub ogólnoustrojowe 
(34). W implantologii znajdują zastosowanie materiały 
charakteryzujące się jak najmniejszą zdolnością przy-
legania drobnoustrojów i tworzenia się biofilmu (np. 
tytan i stopy tytanu) (35).

BIOFILMY W PRZEWODACH WODNYCH 
UNITU STOMATOLOGICZNEGO

Przewody wodne unitu stomatologicznego stanowią 
przyjazne środowisko dla drobnoustrojów tworzących 
biofilm, zwłaszcza w przypadku zastoju wody wskutek 
jej rzadkiego stosowania (w czasie przerwy w działaniu 
gabinetu dentystycznego). Zawartość bakterii w mili-
litrze wody unitu stomatologicznego sięga 104 – 106 
jednostek tworzących kolonie (jtk/ml), podczas gdy 

zalecana norma zawartości bakterii w wodzie podczas 
niechirurgicznych zabiegów stomatologicznych wynosi 
<500 jtk/ml (36). Według zaleceń ADA (American 
Dental Association) woda z unitu stomatologicznego 
powinna zawierać nie więcej niż 200 jtk/ml (37).

Ryzyko zakażenia związanego z tą florą jest szcze-
gólnie duże u pacjentów wymagających leczenia sto-
matologicznego w okresie immunosupresji. W wodzie 
znajdującej się w przewodach unitu stomatologicznego 
szczególnie często występują niefermentujące pałeczki 
Gram-ujemne, takie jak Pseudomonas aeruginosa lub 
Acinetobacter baumannii, często odpowiedzialne za 
zakażenia oportunistyczne w tej grupie pacjentów (38). 
Wykryto też prątki (Mycobacterium spp.) oraz drożdża-
ki z rodzaju Candida. Opisano również związane z le-
czeniem stomatologicznym zakażenie wywołane przez 
pałeczkę Legionella pneumophila (39). Bzdęga i wsp. 
zalecają badanie mikrobiologiczne wody z przewodów 
wodnych unitu dwa razy w roku, w tym w kierunku 
Legionella spp. (40). Wykazano, że częstość występo-
wania Legionella pneumophila w wodzie z unitu stoma-
tologicznego może sięgać 25 – 36% urządzeń (41, 42).

W profilaktyce zakażeń związanych z wodą w li-
niach wodnych unitu stomatologicznego stosuje się fil-
try, chemiczną dezynfekcję przewodów (według zaleceń 
producenta) oraz zastawki zapobiegające cofaniu się 
wody (43). Dentystom zaleca się też przepłukanie prze-
wodów wodnych unitu stomatologicznego przez 2 – 5 
minut przed rozpoczęciem pracy w danym dniu oraz 
przez 30 sekund przed użyciem u kolejnego pacjenta. 
Hamowaniu wytwarzania biofilmu w liniach wodnych 
unitu stomatologicznego może sprzyjać też impregno-
wanie tych przewodów substancjami o działaniu prze-
ciwdrobnoustrojowym, np. fluorkiem poliwinylidenu 
(PVDF) (44).

PERSPEKTYWY LECZENIA ZAKAŻEŃ 
ZWIĄZANYCH Z BIOFILMAMI

Obecnie trwają intensywne badania naukowe mające 
na celu określenie nowych możliwości terapii zakażeń 
związanych z biofilmami poprzez dobór odpowiedniego 
antybiotyku (np. makrolidu) lub zastosowanie nowych 
substancji przeciwdrobnoustrojowych wykazujących 
działanie w obrębie biofilmu. Należą do nich białka ka-
tionowe, kationowe monomery, leki hamujące „quorum 
sensing” (ang. quorum sensing inhibitors – QSIs) lub 
„rozpuszczające” biofilmy (45-47). Szczególne nadzieje 
związane są z opracowaniem substancji o szerokim 
spektrum działania, które mogłyby być stosowane u pa-
cjentów – w trakcie badań klinicznych jest m. in. zwią-
zek NVC-422 (N-chlorotauryna). Najnowsze badania 
wskazują na perspektywy leczenia zakażeń związanych 
z biofilmem z wykorzystaniem synergistycznego działa-
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nia połączeń antybiotyków z innymi substancjami, np. 
N-acetylcysteiną o działaniu mukolitycznym, etanolem 
lub EDTA (48). Co więcej, biofilmy wytworzone przez 
Candida albicans mogą być zwalczane skojarzoną 
terapią leku przeciwgrzybiczego (np. amfoterycyna B, 
kaspofungina lub flukonazol) z antybiotykiem dzia-
łającym na drobnoustroje Gram-dodatnie, takim jak 
doksycyklina lub tigecyklina (48, 49).

W implantologii stomatologicznej dąży się obecnie 
do stosowania materiałów o podwójnej funkcji – ha-
mujących adhezję drobnoustrojów, a jednocześnie sty-
mulujących integrację implantu z tkankami, np. dzięki 
zawartości aminokwasów, takich jak arginina, glicyna 
i kwas asparaginowy (50).
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STRESZCZENIE

WSTĘP. Sytuacja epidemiologiczna krztuśca na przestrzeni ostatnich lat uległa istotnym zmianom. Wysoki 
odsetek zachorowań na krztusiec dotyczy młodzieży nastoletniej oraz osób dorosłych. Zakażone osoby dorosłe 
mogą być źródłem zakażenia dla osób nieuodpornionych np. niemowląt. Najskuteczniejszą strategią zapobiegania 
zachorowaniom pozostaje realizacja szczepień zgodnie z obowiązującym kalendarzem.
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej krztuśca w Polsce w 2013 r.  oraz kształtowa-
nia się sytuacji w ubiegłych latach ze szczególnym uwzględnieniem oceny stanu zaszczepienia dzieci przeciw 
krztuścowi.
MATERIAŁ I METODY. Sytuację epidemiologiczną krztuśca w Polsce oceniono na podstawie wyników analizy 
jednostkowych zgłoszeń podejrzeń zachorowań na krztusiec nadsyłanych do NIZP-PZH przez wojewódzkie 
stacje sanitarno-epidemiologiczne, danych z biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 r.” oraz 
biuletynu „Szczepienia ochronne w Polsce w 2013 r.” (MP Czarkowski i wsp., Warszawa 2014, NIZP-PZH, GIS).
WYNIKI. W 2013 r. zarejestrowano 4 684 zachorowania na krztusiec. Zapadalność wynosiła 5,7 na 100 000 
mieszkańców i była ponad dwukrotnie niższa w porównaniu z poprzednim rokiem (12,2). Najwięcej zachorowań 
tj. 92% wystąpiło u osób w grupie wieku 15 lat i powyżej. Hospitalizowano 705 (tj. 32,3%) chorych. W 2013 r. 
nie zgłoszono  zgonów z powodu krztuśca.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Obserwowany w 2013 r. spadek zachorowalności na krztusiec w porównaniu 
z poprzednimi latami, wskazuje na cykliczność przebiegu krztuśca oraz krążenie bakterii w środowisku i nadal 
utrzymującą się wrażliwość populacji na zakażenie.

Słowa kluczowe: krztusiec, epidemiologia, Polska, rok 2013

WSTĘP

Sytuacja epidemiologiczna krztuśca na przestrzeni 
ostatnich lat uległa istotnym zmianom. Wysoki odsetek 
zachorowań na krztusiec dotyczy młodzieży nastoletniej 
oraz osób dorosłych. Zakażone osoby dorosłe mogą 
być źródłem zakażenia dla osób nieuodpornionych np. 
niemowląt. Najskuteczniejszą strategią zapobiegania 
zachorowaniom pozostaje realizacja szczepień zgodnie 
z obowiązującym kalendarzem.

Diagnostyka serologiczna każdego podejrzanego 
o krztusiec zachorowania, obejmuje oznaczenie swo-
istych przeciwciał dla toksyny krztuścowej w klasie 
IgA i IgG – powinno to stanowić rutynowy sposób 
postępowania diagnostycznego zarówno klinicznego, 
jak i na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. 

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
krztuśca w Polsce w 2013 r. oraz kształtowanie się 
sytuacji w ubiegłych latach ze szczególnym uwzględ-
nieniem oceny stanu zaszczepienia dzieci przeciw 
krztuścowi.

MATERIAŁ I METODY

Sytuację epidemiologiczną krztuśca w Polsce oce-
niono na podstawie wyników analizy indywidualnych 
zgłoszeń podejrzeń /zachorowań na krztusiec nadsyła-
nych do NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne oraz  danych z biuletynów rocz-
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nych: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 r.” 
i „Szczepienia ochronne w Polsce w 2013 r.” (MP 
Czarkowski i wsp., Warszawa 2014, NIZP-PZH, GIS). 
Klasyfikacji przypadków zachorowań na krztusiec 
dokonano na podstawie definicji przypadku (Definicje 
przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru 
epidemiologicznego”, 2013, Zakład Epidemiologii 
NIZP-PZH). W świetle powyższej definicji kryteria 
kliniczne spełnia każda osoba, u której występuje kaszel 
utrzymujący się co najmniej przez dwa tygodnie oraz 
występuje co najmniej jeden z trzech objawów: napady 
kaszlu, napady bezdechu po kaszlu lub wymioty wystę-
pujące bezpośrednio po kaszlu lub każda osoba u której 
lekarz rozpoznał krztusiec lub napady bezdechu u nie-
mowląt. 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 klasy-
fikację: przypadek możliwy (osoba spełniająca kryteria 
kliniczne), przypadek prawdopodobny (osoba spełnia-
jąca kryteria kliniczne i epidemiologiczne), przypadek 
potwierdzony (osoba spełniająca kryteria kliniczne  
i laboratoryjne).

WYNIKI

W 2013 r. zmniejszyła się liczba zachorowań na 
krztusiec. Zarejestrowano 2 182 zachorowania tj. 
o 46,6% mniej niż w roku ubiegłym, ale więcej o 1- 42% 
niż w latach 2010 - 2011. Zapadalność w 2013 r. w Pol-
sce wynosiła 5,7 na 100 000 mieszkańców i w porów-
naniu z poprzednim rokiem (12,2) była ok. dwukrotnie 
niższa (Tab.I. Krztusiec w Polsce w latach 2008-2013. 
Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców 
i udział procentowy zachorowań wg wieku). 

W 2013 r. podobnie jak w ubiegłych latach wy-
stępowały duże różnice zapadalności między woje-
wództwami. Najwięcej zachorowań, około połowa 
wszystkich zarejestrowanych przypadków, wystąpiło 
w województwach, mazowieckim, podlaskim i łódzkim 
(odpowiednio: 546, 329 i 228 zachorowań). Natomiast 
najniższą liczbę zachorowań zgłoszono w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim: 12 przypadków. Tak duże 
zróżnicowanie zapadalności między poszczególnymi 
województwami może wynikać z niedostatecznej  
zgłaszalności zachorowań na krztusiec do Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, co również potwierdzają wyniki 
Ogólnopolskiego Badania Epidemiologii Krztuśca 
(BEKi), (Tab.II. Krztusiec w Polsce w 2013 r. Zacho-

rowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców wg 
województw). 

Zaskakująco wysoki odsetek zachorowań, wy-
noszący 22,4%, stwierdzono w grupie najmłodszych 
dzieci: 0-4 lata, ale zwraca uwagę fakt, że  w 2013 r. 
ponad połowa zachorowań wystąpiła u osób powyżej 
15 r.ż. (Tab.I Krztusiec w Polsce w latach 2008-2013. 
Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców 
i udział procentowy zachorowań wg wieku). 

Zapadalność kobiet w 2013 r., podobnie jak w latach 
poprzednich,  była wyższa od zapadalności mężczyzn 
(odpowiednio: 6,4 i 4,9). Wyższą zapadalność zareje-
strowano w miastach (6,6), w porównaniu ze wsią (4,2) 
(Tab. III. Krztusiec w Polsce w 2013 r. Zachorowania 
i zapadalność na 100 000 mieszkańców i udział procen-
towy zachorowań wg płci, wieku i środowiska). 

W 2013 r. w ogniskach zachorowały 243 osoby tj. 
czterokrotnie mniej niż w ubiegłym roku, natomiast 
172 osoby (8,1% ogółu) miały kontakt z osobami 
kaszlącymi ponad 14 dni. U ok. połowy osób cho-
rych na krztusiec (1 024 osoby) przebieg choroby 
był określony jako średni, a u 30 ciężki. Ciężkość 
przebiegu choroby nie została określona u 43% osób.  
Z powodu krztuśca hospitalizowano w 2013 r. 705 osób.

W 2013 r. u  2 035  chorych wykonano laboratoryj-
ne badania diagnostyczne krztuśca  - testy Elisa i testy 
immunoenzymatyczne oraz w jednym przypadku  ba-
danie PCR. W żadnym przypadku nie uzyskano izolacji 
pałeczek krztuśca.  Na podstawie objawów klinicznych 
krztusiec rozpoznano u 147 chorych.  W 2013 r. nie 
zgłoszono zgonów z powodu krztuśca. 

W 2013 r. zakwalifikowano w oparciu o obowią-
zujące definicje przypadku - 1 375 (63%) przypadków 
możliwych, 42  (2%) prawdopodobne  oraz 765 (35%) 
potwierdzonych.

Szczepienia przeciw krztuścowi w 2013 r. 
W 2013 r. poziom zaszczepienia dzieci w 2 r.ż. prze-
ciw krztuścowi utrzymywał się na wysokim poziomie 
98% do 99,6% w skali kraju. Z analizy meldunków 
epidemiologicznych wynika, że w grupie 2 182 osób, 
które w 2013 r. zachorowały na krztusiec, 394 osoby 
nie były zaszczepione, ponieważ urodziły się jeszcze 
przed wprowadzeniem obowiązku szczepień w Polsce 
lub otrzymały okresowe/trwałe zwolnienie ze szczepień 
(18% nieszczepionych). O 478 chorych (22%) nie wia-
domo, czy były szczepione. Wśród pozostałych chorych 
833 osoby otrzymały szczepienie podstawowe (4 daw-
ki), a 335 osób szczepienie uzupełniające (5 dawek), 96 
osób otrzymało 3 dawki szczepionki, zaś 46 osób nie 
ukończyło pełnego cyklu szczepień. 

Według Programu Szczepień Ochronnych każde 
dziecko powinno otrzymać łącznie 5 dawek szczepionki 
DTP w: 2, 3-4 , 5-6 i 16-18 miesiącach życia (szczepie-
nie podstawowe przy użyciu pełnokomórkowej szcze-
pionki przeciw krztuścowi) oraz dawkę przypominającą 
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szczepionką  acelularną w 6 roku życia. Szczepionka 
przeciw krztuścowi stosowana w Polsce jest skojarzo-
na ze szczepionką przeciw błonicy i przeciw tężcowi 
(DTP). W kraju dostępne są także szczepionki DTP 
skojarzone dodatkowo ze szczepionką przeciw Hib, 
inaktywowaną szczepionką przeciw poliomyelitis oraz 
szczepionką przeciw wzw typu B.  

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Rok 2013 o niższej niż w poprzednim roku zapadal-
ności można traktować jako rok międzyepidemiczny, 
potwierdzający utrzymywanie się cykliczności nasileń 
epidemicznych. Świadczy to o utrzymującym się krą-
żeniu  bakterii w środowisku i o narastającej grupie 

osób wrażliwych - powyżej 20 roku życia. Najlepszą 
strategią profilaktyki krztuśca jest stosowanie szczepień 
w grupach wieku o narastającym ryzyku zachorowa-
nia – w obecnej sytuacji epidemiologicznej również 
osobom starszym.

Otrzymano: 15.06.2015 r.
Zaakceptowano do druku: 17.06.2015 r. 
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SALMONELOZY W POLSCE W 2013 ROKU*

Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE

CEL. Celem opracowania jest ocena sytuacji epidemiologicznej salmonelozy w Polsce w 2013 r. w porównaniu 
z latami wcześniejszymi.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych z biuletynu „Choroby 
zakaźne i zatrucia w Polsce 2013”, informacji z laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych i z formularzy 
dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach salmonelozy, nadesłanych przez stacje sanitarno-epidemiologicz-
ne do Zakładu Epidemiologii oraz danych pochodzących z Departamentu Badań Demograficznych Głównego 
Urzędu Statystycznego. Zachorowania były kwalifikowane zgodnie z obowiązującymi definicjami przypadku. 
WYNIKI. W 2013 r. zarejestrowano w Polsce łącznie 7 578 zachorowań na salmonelozy odzwierzęce, w tym 
7 407 przypadków salmonelozy jelitowej i 171 pozajelitowej. Ogólna zapadalność wyniosła 19,7 na 100 000 
ludności. Ponad 96% zachorowań zostało zaklasyfikowanych jako przypadek potwierdzony. Liczba zarejestro-
wanych zachorowań była po raz kolejny niższa niż w poprzedzającym roku,  co wskazuje na utrzymywanie się 
tendencji spadkowej przypadków salmoneloz w Polsce. Utrzymuje się bardzo wysoki odsetek (ponad 72%) 
hospitalizacji wśród osób zakażonych odzwierzęcymi pałeczkami Salmonella. W ogniskach odsetek ten stanowił 
jedynie około 35% wszystkich zachorowań. Na salmonelozy chorują przede wszystkim dzieci w wieku poniżej 5 
lat. Jako przyczynę zgonu salmonelozę wskazano u 10 osób. W 2013 r. zgłoszono 179  ognisk, w których czyn-
nikiem etiologicznym były pałeczki Salmonella. W większości były to małe ogniska rodzinne, a łączna liczba 
osób chorych w nich wyniosła 1 218 osób. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym salmoneloz w Polsce od 
lat jest S. Enteritidis. Od lat jednak zwiększa się stale, choć  nieznacznie odsetek zgłoszonych zachorowań bez 
określonego typu serologicznego pałeczek. W 2013 wyniósł on 16% i był ponownie najwyższy w województwie 
pomorskim  wynosząc  58%.
WNIOSKI. Wysoki odsetek hospitalizacji salmoneloz wskazujący na bardzo rzadko wykonywaną  diagnostykę 
laboratoryjną przypadków zachorowań przebiegających z nieżytem żołądkowo-jelitowym świadczy o znacznym 
niedorejestrowaniu salmonelozy w kraju. Jednak odnotowywana co roku coraz mniejsza liczba przypadków sal-
moneloz oraz coraz niższy odsetek zakażonych wśród osób pracujących z żywnością pozwala na stwierdzenie, 
że występowanie salmonelozy ma stałą tendencję spadkową. 

Słowa kluczowe: salmonelozy, salmonelozy jelitowe, salmonelozy pozajelitowe, epidemiologia, Polska, 2013

WSTĘP

Salmonelozy są w Polsce nadal znacząco najczę-
ściej rejestrowaną jednostką chorobową wśród chorób 
bakteryjnych przebiegających z nieżytem żołądkowo-
-jelitowym. W odróżnieniu  od krajów Unii Europejskiej 
w ostatnich latach głównym czynnikiem etiologicznym 
takich zachorowań są pałeczki Campylobacter. 

W Polsce obowiązkowi zgłoszenia podlegają za-
równo salmonellozy jelitowe jak i pozajelitowe.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
salmonelozy w Polsce w 2013 r. w porównaniu z latami 
wcześniejszymi
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MATERIAŁ I METODY

Do opisu sytuacji epidemiologicznej salmoneloz 
w Polsce w 2013 r.zaczerpnięto  dane z rocznego biu-
letynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 
roku” (NIZP-PZH, GIS, Warszawa 2014) i wcześniej-
szych.  Ponadto wykorzystano dane z nadesłanych do 
NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epide-
miologiczne: formularzy dochodzeń epidemiologicz-
nych w ogniskach oraz informacji z laboratoriów stacji 
sanitarno-epidemiologicznych przesyłanych do Zakładu 
Bakteriologii NIZP-PZH. Klasyfikacja zachorowań na 
salmonelozy jelitowe odbywa się na podstawie definicji 
przypadku przyjętej przez Komisję Europejską w de-
cyzji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniającej decyzję 
2002/253/EC i wprowadzonej do rutynowego nadzoru 
w Polsce w 2009r. 

WYNIKI

W 2013 r. w Polsce zarejestrowano ogółem 7 578 
zachorowań na salmonelozy odzwierzęce, co dało zapa-
dalność 19,7 na 100 000 ludności (tab. I). Jest to po raz 
kolejny najniższa liczba przypadków jaką dotychczas 
zarejestrowano w Polsce. Świadczy to o stałej tendencji 
spadkowej liczby rejestrowanych zachorowań na sal-
monelozy w kraju. W porównaniu z 2012 r. zgłoszono 
o 866 mniej przypadków, a w stosunku do mediany za 
lata 2007-2011 o 2 030 mniej zachorowań. Nadal jednak 
odsetek hospitalizacji jest bardzo wysoki i utrzymuje 
się, tak jak w ostatnich 10 latach, na poziomie około 
70%. Odsetek ten na początku lat 90. wynosił niewiele 
ponad 40%. Jak w wielu innych jednostkach chorobo-
wych wskazuje on na bardzo rzadkie zlecanie badań 
laboratoryjnych przez lekarzy w przypadku chorób 
przebiegających z nieżytem żołądkowo-jelitowym 
i wykonywanie ich głównie u osób, które wymagały 
hospitalizacji. 

Dlatego podobnie jak w ubiegłych latach, ponad 
96% wszystkich zarejestrowanych zachorowań na sal-
monelozy spełniało kryteria przypadku potwierdzonego 
(Tab. II). 

Tak jak w poprzednich latach, zachorowania wy-
stępowały przede wszystkim w sezonie letnim. Wzrost 
liczby zachorowań obserwuje się od maja, ze  szczytem  
w sierpniu, a spadek liczby zachorowań jest wyraźnie 
widoczny w listopadzie. Najmniej przypadków rejestru-
je się w okresie od grudnia do kwietnia.

W 2013 r. znaczący spadek zapadalności na sal-
monelozy odzwierzęce ogółem (przynajmniej o 5% 
w porównaniu do roku poprzedniego) zanotowano w 5 
województwach - największy w województwach świę-
tokrzyskim i mazowieckim  - o prawie 40% (Tab. III). 

Natomiast w województwach warmińsko-mazurskim 
i zachodniopomorskim nastąpił wyraźny wzrost zapa-
dalności, około 40%.

W 2013 r. zarejestrowano 171 zachorowań na sal-
monelozy pozajelitowe (zapadalność 0,464 na 100 000), 
czyli prawie tyle samo co w 2012 r. (177 przypadków)  
i o 35 więcej niż wynosi mediana za lata 2007-2011. 

Podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej na 
salmonelozy chorowały dzieci w wieku poniżej 5 lat, 
a najwyższa zapadalność 207 na 100 000 wystąpiła 
u dzieci w 2. roku życia (Tab. IV). Natomiast salmo-
nelozy pozajelitowe najczęściej rozpoznawano u dzieci 
w 3. roku życia. Inaczej niż w poprzednich latach odno-
towano znacznie niższą zapadalność wśród dzieci w 1. 
i 2. roku życia (Tab. IV). 

Wg danych GUS w 2013 r. stwierdzono 10 zgonów, 
w których salmoneloza była wyjściową przyczyną 
zgonu , w tym jeden u osoby z salmonelozą jelitową. 

W roku 2013 w ramach nadzoru nad chorobami 
przenoszonymi drogą pokarmową zgłoszono 179 ognisk 
spowodowanych pałeczkami Salmonella. W ogniskach 
tych  zachorowało ogółem 1 218 osób, co stanowi 16% 
wszystkich zarejestrowanych przypadków salmonelozy 
jelitowej. Ponad 82% ognisk wystąpiło w domach/
mieszkaniach prywatnych. Ognisk, w których zachoro-
wało 30 lub więcej osób, zgłoszono łącznie 6, w pięciu 
z nich zarejestrowano ponad 50 chorych (Tab. V). 
W 162 ogniskach (90% wszystkich zgłoszonych) 
czynnikiem etiologicznym była S. Enteritidis,  a w 5 
S. Typhimurim, w jednym  S. Kentucky i w jednym S. 
Schleisscheim. W porównaniu do ponad 70% hospi-
talizowanych osób spośród wszystkich zgłoszonych 
zakażonych odzwierzęcymi pałeczkami Salmonella 
w 2013 r., w ogniskach odsetek hospitalizacji jest zde-
cydowanie niższy i wynosił około 35%. 

Informacje na temat ognisk zakażeń pokarmowych 
wywołanych przez pałeczki Salmonella zamieszczono 
w opracowaniu pt. „Zatrucia i zakażenia pokarmowe”.

W roku 2013 z 5 serotypów najczęściej powo-
dujących zachorowania, głównym czynnikiem etio-
logicznym we wszystkich województwach zarówno 
w ogniskach, jak i zachorowaniach sporadycznych, 
pozostawała S. Enteritidis (Tab. V, VI). Ten typ sero-
logiczny spowodował prawie 76% wszystkich zareje-
strowanych zachorowań na salmonelozy (Tab. V, VI). 
W 2013 S. Typhimurium była na drugiej pozycji na 
liąście wykrytych serotypów. 

W 2013 r. ponownie wzrósł odsetek  izolatów, 
w których nie określono typu serologicznego pa-
łeczek Salmonella – w roku 2012 wyniósł on 14% 
a w 2013 – 16%. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja 
w województwie pomorskim, w którym po raz kolejny 
w ponad 58% izolatów nie określono serotypu oraz 
w województwie łódzkim – 28%. W województwach 
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tych sytuacja pod tym względem pogarsza się z każdym 
rokiem (Tab. V).

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

PODSUMOWANIE I  WNIOSKI

1. W 2013 r. w Polsce zarejestrowano ogółem 7 578 
zachorowań na salmonelozy odzwierzęce (zapa-
dalność 19,7 na 100 000 ludności), co wskazuje 
na utrzymywanie  się tendencji spadkowej liczby 
rejestrowanych przypadków salmoneloz w kraju. 

2. Na terenie całego kraju najczęstszym czynnikiem 
etiologicznym zarówno w ogniskach, jak i przy-
padkach sporadycznych, jest S. Enteritidis, a udział 
zachorowań wywołanych przez  ten typ serologicz-
ny w ogólnej liczbie zachorowań na salmonelozy 
w Polsce wyniósł prawie 76%.

Utrzymywanie się od 2003 r. wysokiego odsetka 
hospitalizacji (około 70% wszystkich rejestrowanych 
przypadków) oraz zwiększanie się odsetka izolatów 
pałeczek, w których nie wykonano serotypowania 
świadczy o ciągłym pogarszaniu się korzystania z wyko-
nawstwa badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób 
biegunkowych. Sugeruje to, że salmonelozy podobnie 
jak inne choroby przebiegające z nieżytem żołądkowo-
-jelitowym w Polsce są w znacznie niedodiagnozowane 
i niedorejestrowane. 

Otrzymano: 21.10.2015r
Zakwalifikowano do druku: 22.10.2015r
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ZATRUCIA I ZAKAŻENIA POKARMOWE W POLSCE W 2013 ROKU*

Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zatruć i zakażeń pokarmowych 
w Polsce w roku 2013.
MATERIAŁY I METODY. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników analizy informacji z formularzy do-
chodzeń epidemiologicznych w ogniskach zatruć i zakażeń pokarmowych, nadesłanych przez stacje sanitarno-
-epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH z biuletynów rocznych (Czarkowski MP i in. „Choroby 
zakaźne i zatrucia w Polsce” – 2006-2013. Warszawa, NIZP-PZH i GIS).
WYNIKI. W 2013 r. zarejestrowano dalszy spadek liczby zakażeń i zatruć pokarmowych o etiologii bakteryjnej 
oraz wzrost zakażeń spowodowanych wirusami. Ponadto jest to kolejny rok z  niewielką liczbą przypadków 
włośnicy– łącznie zrejestrowano 9 zachorowań. 
W 2013 r. zarejestrowano 491 ognisk zatruć/zakażeń przenoszonych drogą pokarmową, w których narażonych 
było 29 179 osób a zachorowało 5 664, w tym 2 193 dzieci do 14 lat. Hospitalizacji wymagało 1 445 osób. Do-
minującym czynnikiem etiologicznym w ogniskach była Salmonella spp. – 36,3% ognisk i 21,5% zachorowań. 
Wirusy odpowiedzialne były za wystąpienie 29,7% ognisk i 45,7% zachorowań, a w 19,3 % ognisk nie ustalono 
czynnika etiologicznego. Podobnie jak w roku 2012 najczęstszym miejscem wystąpienia ogniska było mieszkanie 
prywatne (228 ognisk) a następnie szpital (117 ognisk). Podobnie jak w ubiegłych latach najczęstszym nośnikiem 
zakażenia były potrawy przygotowane z jaj oraz z mleka i jaj  (9,4% ognisk). W 65% ognisk nie ustalono nośnika 
zakażenia. W 2013 r. odnotowano 3 ogniska, w których zachorowało ponad 100 osób.
WNIOSKI. Wzrastający odsetek ognisk o etiologii wirusowej wskazuje na potrzebę dostosowania działań 
w dochodzeniu w ogniskach ukierunkowanych na te czynniki, w szczególności sprawy dotyczące badań labo-
ratoryjnych osób chorych oraz osób zaangażowanych w procesy obróbki żywności i przygotowywania potraw 
oraz badań żywności.

Słowa kluczowe: zatrucia i zakażenia pokarmowe, ogniska zatruć i zakażeń pokarmowych, epidemiologia, 
Polska, rok 2013

Rejestr ognisk zatruć i zakażeń wywołanych pato-
genami przenoszonymi drogą pokarmową prowadzony 
jest w Polsce w Narodowym Instytucie Zdrowia Pu-
blicznego – 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 ogniska. 
W nadzorze ognisko definiowane jest jako wystąpienie, 
w określonych warunkach zachorowań lub zakażeń 
dwóch lub więcej ludzi spowodowanych tym samym 
czynnikiem etiologicznym.

MATERIAŁ I METODY

Ocenę sytuacji epidemiologicznej występowa-
nia ognisk zatruć i zakażeń pokarmowych w Polsce 
w 2013 r. przeprowadzono na podstawie wyników 
analizy danych z biuletynów rocznych (Czarkowski 
MP i in. „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” – 
2006-2012. Warszawa, NIZP-PZH i GIS) oraz danych 
z formularzy ognisk zbiorowego zatrucia/zakażenia 
pokarmowego nadesłanych do Zakładu Epidemiologii 
NIZP-PZH przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne 
z terenu całego kraju.
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WYNIKI

Liczby zachorowań i zapadalności zarejestrowa-
nych zatruć i zakażeń pokarmowych w Polsce w latach 
2007 – 2013 z informacją o czynniku etiologicznym 
odpowiedzialnym za ich wystąpienie przedstawiono 
w tabeli I. W 2013 r. wśród zatruć i zakażeń pokar-
mowych spowodowanych czynnikami bakteryjnymi, 
w większość analizowanych jednostek chorobowych, 
liczby zachorowań oraz zapadalność na 100 000 ludno-
ści, były na podobnym poziomie lub niższe niż w 2011 
r. i niższe niż mediana za lata 2007-2013. Jedynie wśród 
zachorowań na dur brzuszny i dury rzekome zareje-
strowano nieznaczny wzrost. W 2013 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) zareje-
strowano 9 053 zachorowania (zapadalność 23,5 na 
100 000).Tak jak w poprzednich w zachorowaniach 
spowodowanych czynnikami bakteryjnymi utrzymuje 
się stała tendencja spadkowa. Liczba zachorowań była 
niższa niż w roku poprzedzającym i znacznie niższa 
od mediany zachorowań z lat 2007-2011. Oprócz 
województwa warmińsko-mazurskiego, w którym 
zapadalność wyniosła 43,7/100 000, w pozostałych 
województwach zapadalność była poniżej 30 na 100 
tys. (tab. IIA). W 2013 r. zapadalność na bakteryjne 
zatrucia i zakażenia pokarmowe w mieście i na wsi była 
na prawie takim samym poziomie, odpowiednio 23,8 
i 23,0. Zgłaszane zachorowania najczęściej dotyczyły 
dzieci w wieku 0-4 lata,  stanowiąc około 37% ogółu 
zarejestrowanych przypadków (tab. III A). Zapadalność 
wśród kobiet i mężczyzn była bardzo zblizona i wynio-
sła  odpowiednio 23,2 i 23,8 na 100 000 (tabela III B).

Liczba przypadków i zapadalność zakażeń pokar-
mowych o etiologii wirusowej, klasyfikowanych jako 
„wirusowe i inne zakażenia jelitowe” była wyższa niż 
w roku 2012 i znacznie wyższa w stosunku do mediany 
zapadalności na 100 000 ludności za lata 2007-2011. 
W porównaniu z rokiem 2012 r. zarejestrowano spadek 
liczby przypadków wirusowego zaplenienia wątroby 
typu A. Sytuacja epidemiologiczna zachorowań na wzw 
typu A została omówiona w osobnym rozdziale. 

W przypadku zarażeń o etiologii pasożytniczej 
bardzo ważne jest wystąpienie drugi rok z rzędu bardzo 
małej liczby przypadków włośnicy - zarejestrowano 
dziewięć zachorowań, natomiast zgłoszono więcej 
niż w roku 2012 przypadków  bąblowicy, co zostanie 
omówione w innym rozdziale. 

W 2012 r. zarejestrowano porównywalną z po-
przednimi latami liczbę przypadków zatruć toksynami 

grzybów trujących - 44 zachorowania, zapadalność 
0,11 (tab. IIB).

Według danych GUS w 2013 r. z powodu zakażeń: 
pałeczkami Salmonella zmarło 10 osób, zapalenia jelita 
cienkiego i grubego wywołanego Clostridium difficile  - 
210 osób, innych określonych i nie określonych zakażeń 
bakteryjnych – 77 osób. Z powodu zatruć pokarmowych 
wywołanych laseczką Clostridim perfringens – zmarły 
2 osoby, a innych bakteryjnych i nie określonych – 3. 
Zakażenie rotawirusami było przyczyną dwóch zgonów 
a wirusowe zakażenie jelitowe, inne i nie określone – 
14 zgonów. 

OGNISKA ZBIOROWYCH ZATRUĆ 
I ZAKAŻEŃ POKARMOWYCH

W 2013 r. zarejestrowano 491 ogniska zatruć/
zakażeń przenoszonych drogą pokarmową, w których 
narażonych było 29 179 osób a zachorowało 5 664, 
w tym 2 193 dzieci do 14 lat. Hospitalizacji wymagało 
1 445 osób.

Najwięcej ognisk było wywołanych przez od-
zwierzęce typy pałeczek Salmonella – (36,3% ognisk 
i 21,5% zachorowań) i wirusy (29,7% ognisk i 45,7% 
zachorowań). W 19,3 % ognisk nie ustalono czynnika 
etiologicznego (tab. IV). Serotyp Salmonella Enteritidis 
był czynnikiem etiologicznym 89,8% ognisk i 92,7% 
zachorowań spowodowanych przez odzwierzęce typy 
pałeczek Salmonella (tab. V). Odnotowano także 3 
ogniska wywołane przez pasożyty (odpowiednio 0,6% 
ognisk i 0,2% zachorowań).

W ostatnich latach obserwowany jest znaczny 
wzrost liczby rejestrowanych ognisk powodowanych 
przez Clostridium difficile. W roku 2013 zarejestrowano 
48 takich ognisk, w których zachorowało 217 osób, 
z których 10 zmarło. Ognisk, w których czynnikiem 
etiologicznym były laseczki Clostridium difficile było 
o 18 więcej niż w roku 2012 oraz ponad 5 razy więcej 
niż w roku 2011 i ponad 15 razy więcej niż w roku 
2010. Ogniska te wystąpiły w większości w szpitalach 
(oprócz jednego, które było zaklasyfikowane jako 
ognisko domowe).

W latach 2010-2012 obserwowany był wzrost liczby 
chorych dzieci do lat 14 w ogniskach. W roku 2010 
odnotowano 292 zachorowania osób należących do tej 
grupy wieku, w roku następnym zarejestrowano prawie 
4 krotny wzrost zachorowań, który następnie nieznacz-
nie wzrósł w roku 2012 (w roku tym odnotowano także 
największą liczbę ognisk w przedszkolach, żłobkach 
i szkołach). W roku 2013 liczba chorych dzieci do l. 
14 nieznacznie się zmniejszyła w porównaniu do roku 
poprzedniego, czemu towarzyszyła mniejsza liczba 
ognisk w przedszkolach, żłobkach i szkołach. 
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W 2013 r. zarejestrowano 3 ogniska, w których 
zachorowało więcej niż 100 osób. W dwóch z nich 
czynnikiem etiologicznymi były odpowiednio: norowi-
rusy i rotawirusy, a jedno z nich zaklasyfikowano jako 
ognisko o mieszanej etiologii. Ogółem w ogniskach 
tych zachorowało 628 osób.

Tak jak w roku 2012, najczęstszym miejscem, 
w którym dochodziło do wystąpienia ogniska było 
mieszkanie prywatne (228 ognisk, 936 zachorowa-
ń).W szpitalach wystąpiło 117 ognisk, obejmujących 
884 zachorowań (o 33 ogniska więcej niż w roku 2012).

Zarejestrowano 72 ognisk, których przyczyną było 
spożycie pokarmów w lokalach gastronomicznych. 
W ogniskach tych zachorowało ogółem 1 389 osób 
(tab. VI).

Najczęstszym nośnikiem zakażenia w 2013 roku 
były potrawy zaliczane do kategorii deserów (łącznie 
z ciastami z kremem) (6,1% ognisk, 4,7% zachorowań) 
a następnie potrawy z jaj jak również z mleka i jaj (trak-
towane łącznie 9,4% ognisk, 4,8% zachorowań). W 319 
(65,0 %) ogniskach, w których zachorowało 3 537 osób 
(62,4%) nie ustalono nośnika zakażenia (tabela VII.).

Obraz kliniczny zachorowań, w roku 2013 w za-
leżności od czynnika etiologicznego przedstawiał się 
następująco:
-  w zachorowaniach spowodowanych przez pałeczki 

Salmonella dominowały: biegunka, która wystąpiła 
u 88,7 % chorych, gorączka (63,9%) oraz bóle brzu-
cha (59,5%);

-  w zachorowaniach o etiologii gronkowcowej wystę-
powały – wymioty  (u 85,4% chorych), bóle brzucha 
(50,5%) i biegunka (30,0%); 

-  w zachorowaniach spowodowanych przez wirusy 
dominowały wymioty u 66,6%, biegunka (60,3% 
chorych) oraz bóle brzucha (52,2% chorych).
Ogniska, jak co roku, zostały zgłoszone, w formie 

raportu, do unijnej bazy danych prowadzonej przez 
EFSA (European Food Safety Autority), zgodnie z przy-
jętymi w niej kryteriami. Wśród zgłoszonych ognisk 
było 125 zakwalifikowanych jako ogniska z silnymi 
dowodami (potwierdzającymi związek zachorowań 

ze spożyciem żywności), co było liczbą o 46 większą 
niż w roku 2012. W 29 ogniskach wspomniane dowo-
dy miały charakter laboratoryjno-mikrobiologiczny 
(w żywności lub w wymazach sanitarnych wykryto 
ten sam czynnik etiologiczny co u ludzi), a w 93 były 
to dowody epidemiologiczne (wykazano silny związek 
zachorowań ze spożyciem żywności za pomocą analizy 
epidemiologicznej lub opisu epidemiologicznego). W 3 
ogniskach stwierdzono czynnik jedynie w żywności 
lub w wymazach sanitarnych, a jednocześnie chorzy 
uczestnicy mieli objawy zgodne z obrazem klinicznym 
choroby powodowanej przez ten czynnik.

PODSUMOWANIE  I  WNIOSKI

1. W 2013, podobnie jak w latach ubiegłych zwiększyła 
się liczba i proporcja ognisk zatruć/zakażeń pokar-
mowych, w których czynnikiem etiologicznym były 
wirusy 

2. Od roku 2010 obserwuje się wzrost liczby i udziału 
zachorowań dzieci w ogniskach.

3. Wzrastający odsetek ognisk o etiologii wirusowej 
wskazuje na potrzebę dostosowania działań w do-
chodzeniu w ogniskach ukierunkowanych na te 
czynniki, w szczególności sprawy dotyczące badań 
laboratoryjnych osób chorych oraz osób zaangażo-
wanych w procesy obróbki żywności i przygotowy-
wania potraw oraz badań żywności.

Otrzymano: 05.11.2015
Zaakceptowano do druku: 10.11.2015

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Sadkowska-Todys
Zakład Epidemiologii 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
- Państwowego Zakładu Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
tel. 22 5421215; fax 22 5421327; 
e-mail mtodys@pzh.gov.pl 





PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 897 - 898 Kronika epidemiologiczna

©  Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

*Praca została wykonana w ramach zadania nr 10/EM/2014 r.

Iwona Paradowska-Stankiewicz, Irena Chrześcijańska

BORELIOZA Z LYME W POLSCE W 2013 ROKU*

Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
 – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE

WSTĘP. Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową, wywoływaną przez krętki z rodzaju Borrelia  prze-
noszoną przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Do zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi może dojść na obszarze 
całego kraju, który zgodnie z opisem ECDC należy uznać  w całości jako teren endemiczny.
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej boreliozy w Polsce w 2013 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 2013 r.” (MP Czarkowski i wsp., Warszawa 2014, NIZP-PZH, GIS).
WYNIKI. W 2013 r. zarejestrowano w Polsce 12 773 zachorowań na boreliozę, tj. o 45% więcej niż w po-
przednim roku. Zapadalność ogółem w kraju wynosiła 33,2 na 100 000 ludności – najwyższą zarejestrowano 
w województwie podlaskim: 100,2 na 100 000 mieszkańców. Z powodu boreliozy hospitalizowano 2155 osób. 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W roku 2013 wystąpił znaczący wzrost zapadalności na boreliozę. Zarejestro-
wano o 45% więcej zachorowań w porównaniu z poprzednim rokiem. 

Słowa kluczowe: borelioza z Lyme, epidemiologia, Polska, rok 2013 

WSTĘP

Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową, 
wywoływaną przez krętki z rodzaju Borrelia i prze-
noszoną przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Najwięcej 
zachorowań na boreliozę w Polsce jest rozpoznawane 
w rejonie północno-wschodnim, stopniowo jednak ten-
dencja ta ustępuje na rzecz większego zróżnicowania 
terytorialnego występowania boreliozy.  Ze względu 
na fakt, że do zakażenia krętkami Borrelia burgdor-
feri może dojść na obszarze całego kraju, zarówno na 
terenach leśnych, jak i w miejskich parkach, zgodnie 
z zaleceniami ECDC obszar całego kraju należy uznać 
jako endemiczny. Aktywność kleszczy rozpoczyna się 
w maju i trwa do listopada, najczęściej tzn. w 80% przy-
padków do zakażenia dochodzi w miesiącach letnich 
(III kwartał roku).  

CEL PRACY

Celem pracy jest omówienie sytuacji epidemiolo-
gicznej boreliozy w Polsce w 2013 r. w porównaniu do 
sytuacji w ubiegłych latach.

MATERIAŁ I METODY

Sytuację epidemiologiczną boreliozy oceniono 
na podstawie danych z biuletynu „Choroby zakaźne 
i zatrucia w Polsce w 2013 r.” (MP Czarkowski i wsp., 
Warszawa 2014, NIZP-PZH, GIS). Klasyfikacja zacho-
rowań na boreliozę w 2013 r. opierała się na definicji 
przypadku opracowanej na potrzeby nadzoru epide-
miologicznego, obowiązującej w latach 2012-2013 
(„Definicje przypadków chorób zakaźnych na potrzeby 
nadzoru epidemiologicznego”, 2013, Zakład Epidemio-
logii NIZP-PZH). Podobnie jak w latach ubiegłych wy-
odrębniono przypadki prawdopodobne i potwierdzone. 
Jako przypadek prawdopodobny klasyfikowano osoby 
spełniające kryteria kliniczne fazy późnej lub osoby 
wykluczone z innych przyczyn, natomiast przypadek 
potwierdzony – osoby spełniające kryteria kliniczne 
wczesnej fazy (bez potwierdzenia laboratoryjnego) lub 
każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i laborato-
ryjne. 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,



Iwona Paradowska-Stankiewicz, Irena Chrześcijańska  898 Nr 4

-  dla postaci kostno-stawowej – wysokie miano swo-
istych przeciwciał IgG,

-  dla neuroboreliozy - wykazanie miejscowej synte-
zy swoistych przeciwciał w ośrodkowym układzie 
nerwowym i/lub znamienny wzrost swoistych prze-
ciwciał w surowicy,

-  dla boreliozy układu krążenia i lymphocytoma - zna-
mienny wzrost swoistych przeciwciał w surowicy.
Trzeba podkreślić, że obecność przeciwciał wy-

krytych metodami immunoenzymatycznymi  należy 
potwierdzać metodą Western blot.

WYNIKI

W 2013 r. zarejestrowano 12 773  zachorowania 
na boreliozę, tj. 45% więcej niż w roku ubiegłym. 
(Tab.I Borelioza w Polsce w 2013. Liczba zachorowań, 
zapadalność na 100 000 ludności oraz hospitalizacja wg 
województw). Zapadalność ogółem w 2013 r. w Polsce 
wynosiła 33,2 na 100 tys. ludności i była wyższa o dzie-
sięć punktów w stosunku do zapadalności w roku 2012. 
Zaobserwowano znaczne zróżnicowanie terytorialne 
zapadalności: od 7,0 na 100 tys. w województwie wiel-
kopolskim do 100,2 na 100 tys. w podlaskim  (Tab.I).  

W 2013 r. liczba zachorowań w województwach: 
śląskim, podlaskim, mazowieckim i małopolskim 
stanowiła połowę (53%) wszystkich przypadków 
zgłoszonych do nadzoru z terenu kraju. W porównaniu 
z 2012 r., we wszystkich województwach wystąpił 
wzrost zachorowań – największy w województwie ma-
łopolskim o 119 % oraz mazowieckim o 96 % (Tab.I). 
W pozostałych województwach wzrost wyniósł od 12% 

w województwie  wielkopolskim do 47% w wojewódz-
twie podkarpackim. 

Ocena kwartalna zachorowań na boreliozę potwier-
dza zwiększenie liczby rozpoznań klinicznych w okresie 
największej aktywności kleszczy, tzn. od maja do listo-
pada. Liczba zgłoszonych wówczas przypadków w II 
i III kwartale 2013 r. stanowiła 72% ogółu.

Z powodu boreliozy hospitalizacji poddano  2155 
osób, tj. 16,9 % ogółu. Najwyższy odsetek hospita-
lizacji zarejestrowano w województwie pomorskim 
i warmińsko-mazurskim, natomiast  najmniej osób 
poddano hospitalizacji w województwach lubuskim 
i podkarpackim.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W roku 2013, w porównaniu z poprzednim rokiem 
zarejestrowano o 45% więcej zachorowań na boreliozę. 
Wzrost zaobserwowano we wszystkich województwach 
kraju, co może wskazywać na poprawę czułości nadzoru 
epidemiologicznego.

Otrzymano:   15.06.2015 r.
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Vladimir Zah, Mondher Toumi

PORÓWNANIE EKONOMICZNYCH I ZDROWOTNYCH SKUTKÓW 
WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAKAŻENIA WIRUSEM HIV 

W POLSCE I WIELKIEJ BRYTANII 

University Lyon, Claude Bernard 1, Lyon, Francja

STRESZCZENIE

CEL. Analiza porównawcza korzyści klinicznych i finansowych wczesnego wykrycia zakażenia HIV w Wielkiej 
Brytanii i Polsce.
PACJENCI I METODY. Wykorzystano model Microsoft Excel (SUNRISE), który został zaprojektowany w celu 
wygenerowania zestawu wyników dla określonej populacji. Przeżywalność była wzorowana na studium COHE-
RE ekstrapolowanego do 5-letniego okresu. Ryzyko względne zostało dostosowane do wieku, płci i zależne od 
tego, czy wykrycie choroby było wczesne czy późne. Wśród badanych punktów końcowych wyróżniono roczne 
koszty, liczby zakażonych, przyjęcia do szpitala  i przypadki  przeżycia. Całkowita populacja była obserwowa-
na w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Przy projektowaniu modelu SUNRISE przestrzegano zasad dobrej praktyki 
ustalonej przez ISPOR dla analizy wpływu na budżet.
WYNIKI. Przewidywane skumulowane oszczędności w ciągu 5 lat w Polsce i Wielkiej Brytanii wynosiły 
odpowiednio 5 823 479 PLN (£1,109,234) i £21,608,562. Dodając wartość zachowanych lat życia, wysokość 
przewidywanych skumulowanych oszczędności w Polsce i Wielkiej Brytanii wyniosła odpowiednio 8 374 018 zł 
(£1,595,051) i £29,834,679. Oszczędności były niezależne od szybkości przenoszenia a zależne od stopnia wcze-
snego wykrycia choroby. W Wielkiej Brytanii oszczędności były proporcjonalnie wyższe od Polski, ze względu 
na znacznie wyższe całkowite koszty leczenia HIV (zarówno wykrytego wcześnie jak i późno)
WNIOSEK. Dzięki wolniejszemu rozprzestrzenianiu się choroby, analiza wykazała potencjalne oszczędności 
w leczeniu HIV, poprawy przeżywalności oraz lepszej jakości życia. Skala korzyści zależy od dostępności i ceny 
testów HIV oraz ogólnych kosztów leczenia.

Słowa kluczowe: HIV, badania, koszty, oszczędności, model, wczesne/ późne wykrywanie zakażenia

WPPROWADZENIE

W 2008 r. szacowano, że 30 000 ludzi w Polsce było 
zakażonych wirusem HIV (ludzki wirus upośledzenia 
odporności), z czego około 30,5% nie jest świadomych 
zakażenia (1). W 2014 r. szacowano, iż liczba nowych 
przypadków zakażenia w Polsce wynosiła 1,085 osób 
(2). Oceniany odsetek występowania HIV w Polsce 
i Wielkiej Brytanii wynosił 0,8 i 1,5 na 1000 osób 
(w każdym wieku), przy czym więcej jest o zakażonych 
mężczyzn odpowiednio (1.3 i 3.7 na 1000) niż kobiet 
(0,3 i 1.9 na 1000) (3, 4).

W 2013 r. oszacowano, że w Wielkiej Brytanii 
107800 osób było zakażonych wirusem HIV, z nie-
zmienną liczbą około 24% osób nieświadomych za-
każenia (3).

Późna diagnoza HIV jest najważniejszym predykto-
rem zachorowalności i śmiertelności krótkoterminowej 
zakażonych osób. Późne rozpoznanie HIV jest określone 
jako obliczenie komórek CD4  ˂ 350 / / µl w ciągu trzech 
miesięcy od diagnozy (3). Określa się, że długość życia 
między wczesnym rozpoznaniem HIV (CD4 432 komó-
rek/µl) a późnym rozpoznaniem (CD4 140 komórek/µl) 
wynosi 3,5 roku (5). Dostępne badania potwierdziły, że 
wczesne wykrycie i wysoka liczba CD4 może skutkować 
oczekiwaną długością życia, podobną do tej z ogólnej 
populacji (6,7). Bezpośrednią korzyścią z wczesnego wy-
krywania jest fakt, że można od razu rozpocząć leczenie 
antyretrowirusowe zakażonych osób (ART), jeżeli speł-
niają one kryterium włączenia do leczenia, którym w Pol-
sce jest liczba komórek CD4 poniżej 500 komórek/ µl, 
a w Wielkiej Brytanii była to liczba komórek CD4 po-
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niżej 350 komórek/µl w pierwotnej infekcji i ponad 500 
komórek/µl w przypadku jednoczesnego zakażenia.(8,9). 
Osoby, u których późno zdiagnozowano HIV są sześć 
razy bardziej narażone na śmierć z powodu AIDS niż te 
z wcześniejszym rozpoznaniem (10). Wczesne wykrycie 
nie tylko zwiększa długość życia, ale  również obniża 
roczny koszt leczenia (11-13).

W Wielkiej Brytanii nastąpił ogólny trend wczesne-
go wykrywania zakażenia HIV. W 2004 r. oszacowano, 
że u 57% osób rozpoznano chorobę późno - w ciągu 
trzech miesięcy od diagnozy (liczba CD4 < 350 komó-
rek/µl), co zmniejszyło się do 42% w 2013 (3).

Krajowe wytyczne zarówno dla Polski i Wielkiej 
Brytanii dotyczące badania HIV odzwierciedlają 
potrzebę wcześniejszego wykrywania i interwencji 
(9,14). Zalecane są ogólne badania w poradniach układu 
moczowo-płciowego i klinikach zdrowia seksualnego, 
usługi prenatalne, zakończenie ciąży oraz leki w za-
leżności od programów i usług zdrowotnych dla osób 
z rozpoznaniem gruźlicy, zapalenia wątroby typu B i C 
i chłoniaka. Ponadto wytyczne Polskiego Towarzystwa 
Naukowego (PT) i British HIV Association (BHIVA) 
stanowią, że tam, gdzie występowanie HIV wśród 
miejscowej ludności przekracza 2 na 1000, badania  
przesiewowe dla wszystkich osób powinny być ogólną 
praktyką, a badania powinny być oferowane wszystkim 
osobom z grup wysokiego ryzyka (9,14).

Wiele dowodów na opłacalność badań przesie-
wowych pochodzi z modelowych studiów w Stanach 
Zjednoczonych (USA). Okazuje się, iż wskaźnik 
efektywności kosztowej dla dodatkowego roku życia 
skorygowanego o jakość (ang. ICER) dla rutynowych 
badań szpitalnych HIV został oszacowany na poziomie 
$38,600, podczas gdy dla badań realizowanych co pięć 
lat jedynie dla pacjentów wysokiego ryzyka w poradni 
mieścił się w przedziale $ 50.000-57.000 za QALY. 
(15,16). Podczas gdy inne zmienne pozostały na nie-
zmienionym poziomie,  wskaźnik efektywności kosz-
towej (ICER) spadł (tj. stał się korzystniejszy) wraz ze 
wzrostem częstości badania i wzrostem wykrywalności  
zakażenia HIV. Zapewnia to ekonomiczne uzasadnienie 
dla rozszerzenia programów badań przesiewowych 
jednakowych dla wszystkich obszarów geograficznych, 
gdzie występowanie HIV przekracza określony próg

Wykonywanie badań przesiewowych staje się 
jeszcze bardziej korzystne, gdy zostaną uwzględnione 
efekty zewnętrzne (15). Wczesne wykrywanie stanu 
HIV-dodatniego może zmniejszyć szybkość rozprze-
strzeniania wirusów, liczbę osób zakażonych i konse-
kwencji finansowych z tym związanych. 

Celem niniejszej pracy była ocena skali korzyści 
wynikających z wczesnego wykrywania zakażenia HIV 
w Polsce w porównaniu do Wielkiej Brytanii. Ten model 
decyzyjny (SUNRISE) bada wpływ rozpowszechnienia 

diagnostyki HIV na koszty systemu opieki zdrowotnej 
i przeżywalność ludności w pięcioletniej perspektywie. 
Ilustruje wyniki tych badań na poziomie kraju dla Polski 
i Wielkiej Brytanii.

PACJENCI I METODY

Struktura modelu. SUNRISE jest kompatybilnym 
z Windows programem komputerowym firmy Micro-
soft, z graficznym interfejsem przyjaznym użytkow-
nikowi. Został on zaprojektowany dla oszacowania 
potencjalnego wpływu skali zastosowania badań HIV 
na budżet płatnika, wykrywalność choroby i i prze-
żywalność pacjentów. Model SUNRISE pozwala na 
dowolne zdefiniowanie parametrów badanej populacji 
przez użytkownika. 

Wśród nich są takie zmienne jak rozmiar populacji, 
podział według wieku (50 lat <, ≥ 50 lat), płeć, częstość 
występowania nowo wykrytych przypadków HIV rocz-
nie i proporcji wcześnie - i późno zdiagnozowanych 
pacjentów otrzymujących ART. Inne parametry wej-
ściowe są ustawione na wartości domyślne, choć mogą 
być zmieniane przez użytkowników, aby umożliwić 
analizy wrażliwości. Te parametry to epidemiologicz-
ne założenia modelu przetrwania i transmisji; i roczne 
koszty HIV zależne od stanu choroby.

SUNRISE generuje zestaw wyników dla określo-
nych populacji na podstawie porównania bieżących 
i przyszłych scenariuszy różniących się liczbę przypad-
ków HIV późno zdiagnozowanych (komórki CD4 < 350 
/ µL). Podstawowe wyniki to roczne koszty, liczba nowo 
zakażonych HIV przypadków hospitalizacji i przypadki 
przeżycia, dla każdego roku na maksymalnie 5-letni 
okres. Z tych danych podstawowych, obliczana jest 
różnica wyników między scenariuszami: oszczędności, 
przypadki uniknięcia zakażeń i zgonów.

Opcjonalnie model pozwala użytkownikom na 
wprowadzanie dodatkowych kosztów użytecznych 
z perspektywy polskiego NFZ (Narodowy Fundusz 
zdrowia) i brytyjskiego NHS (National Health Service). 
Ta funkcja może służyć do zawarcia założeń dotyczą-
cych kosztów interwencji, które powinny przynieść  
zdefiniowane przez użytkownika zmiany w późnym 
i wczesnym rozpoznaniu. Model pozwala opcjonalnie 
uwzględnić pieniężną wycenę przeżycia. Przyjęto na 
przykład £ 20.000 rocznie w Wielkiej Brytanii i £ 7.000 
w Polsce (17). Dzięki wartości pieniężnej przepływów 
przeżycia dla każdego scenariusza, można obliczyć 
wartość bieżącą netto (NPV) interwencji; Jeżeli NPV 
> 0, wskazane byłoby podjęcie interwencji. Wszystkie 
przepływy kosztów i przeżycia są dyskontowane do 
obecnej wartości na 3,5% rocznie (18-20). 
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Założenie i dane epidemiologiczne. W 2013 roku pro-
cent nowo wykrytych przypadków w grupie wiekowej  
50 + nowo wykrytych pacjentów wynosił 7,7% i 16,3% 
odpowiednio w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Przeżycie było wzorowane na podstawie studiów 
COHERE (6) i ekstrapolowane w przedziale czasowym 
5 lat jako stałe zagrożenie. Populacja z wykrytym HIV 
została podzielona na 8 kategorii: > 200, 200-350, 350-
500, > 500 komórek CD4 na µL, następnie na mężczyzn 
i kobiety w każdej grupie wcześnie i późno wykrytej, 
aby uzyskać średni współczynnik zagrożenia w ciągu 
roku w każdej grupie osób nowo zdiagnozowanych  
z HIV wykrytym wcześnie i późno, dla mężczyzn (M) 
i kobiet (F). Dało to odpowiednio w Polsce 0,45% (M), 
0,29% (F) i 2,75% (M), 1,99% (F), a w Wielkiej Brytanii 
z 0.40% (M) , 0,25% (F) i 2,52% (M), 1,83% (F).

Badanie SUNRISE obejmowało populację zdia-
gnozowaną wcześnie lub późno, z liczbą komórek CD4 
>350/ µL lub < 350/ µL.

Wskaźniki ryzyka były specyficzne dla wieku, płci 
i wczesnego lub późnego wykrywania, zdefiniowane 
odpowiednio w liczbie komórek CD4 z > 350/µl lub < 
350/µl. Stała rocznego ryzyka zgonu wynosi r, a ocze-
kiwane przeżycie po roku w populacji pacjentów nowo 
zakażonych HIV wynosi:

Ogólnie biorąc, wyrażone dla populacji N pacjen-
tów zakażonych HIV, przeżycie w czasie było repre-
zentowane przez funkcję zagrożenia:

Przeżycie w latach 1 do 5 jest oceniane na początku 
każdego roku. W związku z tym stosuje się specyficzną 
strukturę równania:

Rachunkowa różnica w przeżywalności dla płci, 
jest wyrażona równaniem:

gdzie dolne M i F oznaczają odpowiednio  płeć męską 
i żeńską, a t oznacza czas.

W oparciu o przegląd literatury założono, że osoby 
starsze (≥ 50 lat) i późno zdiagnozowane mają 2,4 razy 
większe ryzyko zgonu w ciągu roku od postawienia dia-
gnozy, w porównaniu do wcześnie zdiagnozowanych. 
Co ostatni, z kolei, byli 14 razy bardziej narażeni na 
śmierć w ciągu roku od diagnozy niż osoby z wczesnym 
rozpoznaniem (21).

Założenie, że 7.7% i 16.3% wszystkich nowo zdia-
gnozowanych przypadków zakażenia HIV zachodzi 
u osób w wieku ponad 50 lat oraz, iż 80% i 64% z nich 
to mężczyźni odpowiednio w Polsce i Wielkiej Bryta-
nii zostało rozpatrzone głębiej w celu wygenerowania 

prawdopodobieństwa przeżycia w Tabeli 1. (Panel A – 
Polska i Panel B – Wielka Brytania) (1,21,22). 

Wyniki obliczeń zostały zestawione z badaniem 
danych dotyczących oczekiwanej długości życia w gru-
pie osób niedawno zdiagnozowanych w Holandii. (7)

Zakładana liczba uniknięcia dalszego rozprze-
strzeniania zakażeń od HIV pozytywnego pacjenta 
wynosiła 0,02773 (23). Jest  to wartość domyślna dla 
wartości skalarnego mnożnika transmisji, przedstawia-
jący współczynnik infekcji uniknionych, jeśli pacjent 
zdiagnozowany jest wcześnie. Stosowane jest to w celu 
wykazania nowych pacjentów zarażonych w roku po-
przednim.

Dane kosztowe. Dane kosztowe pochodzą z NFZ 
Polska, Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego Centrum 
ds AIDS (11,12,24,25). W Polsce, średni roczny koszt 
poniesiony przez NFZ na leczenie pacjenta z HIV 
zawiera: leczenie ART., limit zwrotu netto na osobę 
3500 PLN (£666), hospitalizacja 13,802 PLN (£2,629), 
limit zwrotu netto kosztów opieki ambulatoryjnej 3,178 
zł (£605), inne leki 948-1,918 PLN (£180-365), testy 
i procedury 63-95 PLN (£12-18) (tabela 2A) (20,24,25). 

Wpływ modelu budżetu ISPOR (Międzynarodowe 
Towarzystwo wyników badań i Farmakoekonomiki) 
- zasady dobrej praktyki były przestrzegane podczas 
podejmowaniu decyzji modelu SUNRISE.(26).

Dane epidemiologiczne. W analizie wrażliwości przy-
jęto dwa scenariusze  a) zakażenia HIV nie rozprzestrze-
niają się i b) szybkość rozprzestrzeniania się wynosi 
5.546%, czyli podwójną stawkę domyślną 2.773%.

Ustalono, iż w Polsce w 2013 roku zarejestrowano 
1098 przypadków HIV, 102 nowo wykrytych przypad-
ków AIDS i 61 zgonów, co odpowiada szacunkowej 
ilości diagnoz nowych przypadków HIV 0,29 na 10.000 
osób (27). W Wielkiej Brytanii z kolei w 2013 roku 
zarejestrowano 6000 przypadków HIV, 320 nowo wy-
krytych przypadków AIDS i 530 zgonów, co odpowiada 
szacunkowej ilości diagnoz nowych przypadków HIV 
1.0 na 10.000 osób (2).

WYNIKI

Ryciny 1 i 2 przedstawiają graficznie skumulowane 
korzyści finansowe poprawy wczesnego wykrywania 
HIV, a rysunek 3 liczbę unikniętych zakażeń HIV.

Polska
Zmiana wskaźnika późnej wykrywalności HIV 

z 46% do 32,8% pacjentów rocznie dałaby oszczędności 
rzędu 7,549,768 PLN w skali 5 lat, co daje 6960 PLN 
na osobę zakażoną. Dodatkowo poprawa wczesnego 
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wykrywania HIV oznaczałaby uzyskanie 61 lat dodat-
kowego życia i uniknięcie 36 zakażeń HIV. W szerszej 
perspektywie społecznej, całkowite oszczędności wy-
niosłyby 10,100,303 PLN.

Wielka Brytania
Zmiana wskaźnika późnej wykrywalności HIV 

z 42% do 29,6% pacjentów rocznie spowodowałoby 
szacunkową oszczędność NHS £21,608,562 w skali 5 
lat, co daje £3,471 oszczędności na osobę zakażoną. Do-
datkowo wykazać można uzyskanie dodatkowych 411 
życia lat oraz 212 unikniętych zakażeń HIV. W szerszej 
perspektywy społecznej, zachowane lata życia, całko-
wite oszczędności wyniosłyby £29,834,679.

W obu krajach wykazane oszczędności dotyczą 
także mniejszej konsumpcji leków profilaktycznych 
i stosowanych w leczeniu powikłań HIV, a także 
oszczędnościami wynikłych z uniknięcia hospitalizacji.

Zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii, bezpo-
średnie oszczędności były niezależne od tempa rozprze-
strzeniania się zakażeń w 5-letnim okresie analitycz-
nym, ale były zależne wprost proporcjonalnie do zmiany 
procentu późnego wykrywania, tak, że oszczędności 
byłyby ponad trzykrotne (333%) w sytuacji wczesnego 
diagnozowania wszystkich przypadków HIV (100%).

DYSKUSJA

Model Sunrise wykazał potencjalne korzyści wy-
nikające z wcześniejszego leczenia HIV. Dla celów 
analizy przyjęto zmniejszenie ogólnokrajowej późnej 
diagnozy z około 42% do 29,4% w Wielkiej Brytanii 
i z 46% do 32,2% w Polsce. Główną siłą napędową 
oszczędności było przesunięcie diagnostyki od późnej 
do wczesnej fazy choroby. Gdyby wszystkie przypadki 
były wcześnie wykryte, oszczędności mogłyby być 
nawet trzykrotne w stosunku do tych, które uzyskano. 
W Polsce 30% relatywna zmiana we wczesnym wy-
krywaniu HIV (z 54% do 67,8% pacjentów wcześnie 
zdiagnozowanych), spowodowałaby, że diagnozowano 
by co roku 150 nowych pacjentów we wczesnym sta-
dium HIV, co w skali roku daje wynik 750 pacjentów. 
Gdyby NFZ planował wykorzystać wykazane oszczęd-
ności 7.549.764 zł dla wczesnego wykrycia owych 750 
przypadków, wymagałoby to wykrywania co najmniej 
1630 wszystkich nowych osób zakażonych wirusem 
HIV, w oparciu o założenie, że późno wykryci pacjenci 
stanowią 46% wszystkich osób nowo wykrytych. 

Zakładając wykrywalność 2 nowych przypadków na 
1000 osób, po wykonaniu 815000 badań, z wymaganym 
maksymalnym kosztem testu 9,26 PLN, nie uzyska się 
żadnej oszczędności. Jeśli założymy, że wykrywalność 

wynosi 3 nowe przypadki na 1000 osób, dla uzyskania 
neutralnego wpływu na  budżet koszt badania może 
wzrosnąć maksymalnie do 13,89 zł. Przy uwzględnieniu 
oszczędzonych lat życia, koszt badania może wzrosnąć 
maksymalnie odpowiednio o 12,39 zł i 18,59 PLN. Ceny 
testów w trzech różnych miejscach Polski wahały się od 
30-33 zł, zatem dla potencjalnych usprawnień w wcze-
snym wykrywanie HIV byłyby potrzebne dodatkowe 
inwestycje (28-30).

W Wielkiej Brytanii 30% relatywne przesunięcie 
wczesnego wykrywania (z 58% do 70.6% pacjentów 
wcześnie zdiagnozowanych) spowodowało wykrycie 
785 rocznie lub uzyskanie 3923 wcześnie wykrytych 
zakażeń pacjentów przez okres pięciu lat. Jeśli NHS 
przewiduje oszczędności w wysokości £21,608,562 
przy 3923 pacjentów wcześnie wykrytych, to wyma-
gałoby to wykrycia co najmniej 9350 nowych osób 
zakażonych HIV, w oparciu o założenie, że późno 
wykryci pacjenci stanowią 42% osób nowo wykrytych.

Zakładając wykrywalność na poziomie 2 na 1000, 
po wykonaniu 4 672 500 badań, z wymaganym maksy-
malnym kosztem testu £4.62, oszczędności będą neu-
tralne.  Jeśli założymy wykrywalność 3 na 1000, koszt 
badania może wzrosnąć maksymalnie do £6.93, aby 
oszczędności kosztów pozostały neutralne.  Z wartością 
zachowanych lat życia koszt badania może wzrosnąć 
maksymalnie odpowiednio od 6.20 £ do £9.29. Wzrost 
liczby przeprowadzonych badań HIV prawdopodobnie 
przyczyniłby się do obniżenia kosztów rzeczywistych 
testu na HIV, co dodatkowo wygenerowałaby kolejne 
oszczędności dla systemu ochrony zdrowia.

Zakres kosztów i korzyści, które są uwzględnione 
w analizach zależy od perspektywy i postawy decy-
denta. W niniejszym opracowaniu nie ocenialiśmy 
formalnie przeżycia w celu uniknięcia złożoności, ale 
£ 7 000 w Polsce i na £ 20,000 w Wielkiej Brytanii za 
rok oszczędzonego życia można przyjąć jako bardzo 
konserwatywne założenia. Okres tego badania był 
ograniczony do 5 lat, ponieważ wszelkie  inwestycje 
przyspieszające wykrycie HIV prawdopodobnie muszą 
być samofinansowane w krótkim okresie czasu. Mimo 
stosunkowo niewielkiej liczby zgonów występujących 
w okresie 5-letnim, wpływ wyceny lat oszczędzonego 
życia staje się znaczący dopiero w piątym roku. W prze-
ciwieństwie unikanie dalszego przenoszenia wirusa HIV 
ma mniejszy wpływ na koszty ponad 5-letniej realizacji 
tej analizy, ale ten efekt staje się bardziej znaczący 
w analizie z perspektywą całego życia.

Na uwagę zasługuje fakt, iż zróżnicowanie kosztów 
przedstawionych w tabeli 2 i 3 między pacjentami niele-
czonymi i leczonymi znajdują odzwierciedlenie w wy-
nikach empirycznych, wskazujących, że bezpośrednie 
koszty opieki w roku następującym po zdiagnozowaniu 
HIV są związane prawie wyłącznie z czasem posta-
wienia diagnozy (wczesne lub. późne), a nie z cechami 
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pacjenta jak wiek, rasa, inne zmienne demograficzne 
i nawet nasilenie choroby (10,25). W związku z tym, 
wyższe koszty leczenia odnotowane w późnym etapie 
wykrywania nie wynikają z czynników korelacji z ter-
minem zdiagnozowania HIV, ale raczej odzwierciedlają 
niezależny wpływ wczesnego lub  późnego rozpoznania 
na inne czynniki zakłócające.

Badanie to ma szereg ograniczeń. Poziom CD4 
wynoszący 350 komórek/ µL w terminie 3 miesięcy od 
diagnozy będący wartością progową pomiędzy pacjen-
tami zdiagnozowanymi wcześnie i późno wykorzystany 
został zarówno w przypadku Polski i Wielkiej Brytanii, 
jednak nowe wytyczne podniosły ten próg, w związku 
z czym nasze obliczenia należy uznać za szacunkowe. 
Koszty wejścia zostały wyprowadzone z najbardziej 
kompleksowego źródła dostępnego w Wielkiej Brytanii: 
Krajowy System Monitorowania Prospektywnego, któ-
ry ma zapis opieki dla pacjentów zakażonych HIV w 15 
szpitalach uczestniczących od 1996 roku. Najnowsze 
dane brytyjskie sięgają  roku  2008, i zostały skorygowa-
ne o inflację do 2013 r. Z powodu braku danych dotyczą-
cych różnicy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych 
pacjentów z późnego vs. wczesnego wykrywacia HIV 
w Polsce, zastosowano odpowiednie wskaźniki z Wiel-
kiej Brytanii (24). Użyliśmy średniego kursu wymiany 
PLN / £ (GBP) z roku 2013, wynoszącego 5,25, jednak 
zmiany kursów  wymiany walut mogą mieć wpływ na 
wyniki. Dlatego wartość  GBP była obliczana na podsta-
wie rzeczywistych kosztów w PLN. W przypadku braku 
wykrywalności komórek CD4 w Polsce,  stawka brytyj-
ska została skorygowana w oparciu o procent różnicy 
nowo wykrytych przypadków AIDS (9,3% w Polsce 
do 5,3% w Wielkiej Brytanii). Jest to bardzo ostrożny 
szacunek wobec 46% i 42% zgłoszonych odpowiednio 
w Polsce i Wielkiej Brytanii jako pacjenci z późno wy-
krytym HIV. Dalsze przekazywanie HIV osobom HIV 
pozytywnym indywidualnych wynosi 2.773% (23). Jest 
to brytyjska średnia krajowa, którą przyjęto dla Polski, 
ponieważ gdy porównujemy stosunek nowo wykrytych 
chorych do już znanych pacjentów z  HIV, między tymi 
krajami istnieje niewielka różnica. Rzeczywista liczba 
jest prawdopodobnie różna w różnych krajach. W przy-

padku braku danych wykonano analizy wrażliwości 
w zakresie  możliwym dla tego parametru. W okresie 
pięciu lat ogółem udało się uniknąć odpowiednio 36 
i 211 nowych zakażeń HIV w Polsce i Wielkiej Brytanii 
(Fig. 3). Jeśli będzie przeprowadzane badanie okresu 
rozwiniętego od 5 do 10 lub 15 lat, będzie istniał wielki 
wpływ dalszego rozprzestrzeniania się; jednak decyden-
ci są bardzo ostrożni, jeśli chodzi o wyniki uzyskane 
poza okres 5. roku analiz.

WNIOSKI

Wyniki niniejszego badania wskazują, że w przy-
padku dwóch finansowo różnych systemów opieki 
zdrowotnej, zmiana z późnej na wczesną wykrywalność 
HIV może przyczynić się do powstania oszczędności 
budżetowych, które mogłyby być wykorzystane w za-
kresie badań HIV. Mimo tego, samo przekierowanie 
funduszy nie wystarczy, gdyż obecny koszt badania 
HIV wynosi więcej, niż szacowany koszt wymagany 
do osiągnięcia progu rentowności. W związku z tym 
wymagane jest zmniejszenie kosztów każdego badania 
HIV z powodu większego wykorzystania lub dalsze 
dodatkowe inwestycje w celu osiągnięcia neutralności 
budżetowej.
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STRESZCZENIE

WSTĘP. Nieleczone choroby narządu wzroku są główną przyczyną utraty wzroku na świecie. Większość osób 
cierpiących z powodu zaburzeń widzenia znajduje się w grupie wiekowej powyżej 50 roku życia. Aż 82% ludzi 
z tej grupy boryka się z chorobami oczu.
CEL. Celem pracy było przedstawienie epidemiologii chorób narządu wzroku oraz stanu infrastruktury okuli-
styki w Polsce.
MATERIAŁ I METODA. Opierając się na danych przygotowanych przez WHO dokonano przeglądu literatury 
światowej i polskiej dotyczącej zagadnień z dziedziny okulistyki i epidemiologii chorób narządu wzroku. Na 
podstawie przeprowadzonej analizy opracowano sytuację epidemiologiczną najczęściej występujących chorób 
oczu – zaćmy, jaskry i AMD - prowadzących do utraty wzroku w Polsce. Korzystając z baz danych CSIOZ, GUS 
i WHO zestawiono zasoby infrastruktury okulistyki w Polsce.
WYNIKI. Jako główne choroby narządu wzroku prowadzące do utraty wzroku wskazano zaćmę, jaskrę i zwyrod-
nienie plamki żółtej. W 80% przypadków utraty wzroku można uniknąć przez wczesne wykrywanie i leczenie.
WNIOSKI. Profilaktyka i wczesne wykrywanie jest podstawowym narzędziem ograniczenia występowania utraty 
wzroku, w szczególności w grupie osób starszych. 

Słowa kluczowe: okulistyka, choroby narządu wzroku, epidemiologia

WSTĘP

Wzrok jest podstawowym narządem zmysłu 
człowieka. W związku z postępującym starzeniem się 
populacji oraz równoległym rozwojem społeczeństwa 
informacyjnego choroby wzroku stają się coraz bar-
dziej znaczącym problemem. Upośledzenie widzenia 
spowodowane chorobami powoduje obniżenie jakości 
życia na płaszczyznach społecznej i ekonomicznej, 
przyczynia się do marginalizacji osób chorujących. 
Szczególnie odczuwane jest to przez osoby starsze, któ-
rym w większości trudniej odnaleźć się społeczeństwie 
opierającym komunikację przede wszystkim na obrazie. 
Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia 258 
mln ludzi na całym świecie cierpi na choroby narządu 
wzroku - 14% z tej liczy stanowią osoby niewidome, 
a 86% ludzie cierpiący z powodu upośledzenia wzroku 
(1). Najczęstszymi przyczynami ślepoty są nieleczona 

zaćma i jaskra oraz zwyrodnienie plamki związane 
z wiekiem (AMD). Zaćma jest również, obok wad re-
frakcji, jedną z głównych przyczyn zaburzeń wzroku. 
WHO podaje, że w 80% przypadków zaburzeń widzenia 
można uniknąć lub poddać leczeniu. 

Problem dotyczy przede wszystkim biednych 
regionów świata (Afryka i Azja w jej części południo-
wej i wschodniej). Najwyższy współczynnik rozpo-
wszechnienia zaburzeń wzroku odnotowano w Chinach 
i Indiach, gdzie przekracza on 4,5% na 100 osób (1). 
Występowanie chorób narządu wzroku ma związek 
z zamożnością regionu. W krajach wysoko rozwinię-
tych, gdzie nakłady na ochronę zdrowia są wyższe, 
udział zaburzeń wzroku, których można uniknąć jest 
zdecydowanie niższy niż w krajach Azji i Afryki. Ko-
lejnym czynnikiem zwiększającym znaczenie chorób 
oczu jest starzenie się społeczeństwa. Większość osób 
cierpiących z powodu zaburzeń widzenia znajduje się 
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w grupie wiekowej powyżej 50 roku życia. Aż 82% 
ludzi z tej grupy boryka się z chorobami oczu. WHO 
podkreśla, że zwiększenie nakładów oraz wdrożenie 
długofalowych programów profilaktycznych i zapew-
nienie odpowiedniej opieki medycznej dla chorych jest 
podstawowym narzędziem w walce o obniżenie odsetka 
osób cierpiących na zaburzenia wzroku. 

NAJCZĘSTSZE CHOROBY NARZĄDU 
WZROKU W POLSCE - SYTUACJA 

EPIDEMIOLOGICZNA

Według danych GUS, co drugi dorosły Polak nosi 
okulary lub szkła kontaktowe, a co czwarta osoba 
dorosła ma problem z przeczytaniem gazety. Zabu-
rzenia refrakcji oka stanowią najczęściej spotykaną 
wadę wzroku (ok. 80% przypadków). Rozróżniamy tu 
dominującą w większości przypadków krótkowzrocz-
ność, nadwzroczność oraz starczowzroczność – będącą 
procesem fizjologicznym związanym ze starzeniem się 
organizmu, a polegającym na zmniejszonej zdolności 
akomodacji oka (2). Wśród dzieci do 15 r.ż. u 514 
chłopców na 1000 stwierdza się zaburzenia wzroku. 
Współczynnik ten jest większy u dziewczynek i wynosi 
694. Wśród osób powyżej 60 r.ż. dominują problemy 
z widzeniem z bliska (presbiopia), u osób w wieku 
sędziwym (80+) jest to ok. 70% (3). Kłopoty z widze-
niem z dalszej odległości – nadwzroczność – dotyczy co 
szóstej osoby dorosłej. Uszkodzenia i choroby narządu 
wzroku są czwartą grupą schorzeń u osób niepełno-
sprawnych (ponad 27%). Jak podaje GUS w 2009 r. 
w Polsce było ponad 60 tys. niewidomych lub niedo-
widzących osób w grupie wiekowej powyżej 15 lat. Jak 
już zaznaczono na początku najczęściej występującymi 
chorobami oczu w Polsce są przede wszystkim zaćma, 
jaskra i zwyrodnienie plamki związane z wiekiem 
(AMD). Należy zwrócić uwagę również na zmiany 
w narządzie wzroku, do których dochodzi w cukrzycy, 
mowa tu głównie o retinopatii cukrzycowej. Występo-
wanie i nasilenie wymienionych chorób narządu wzroku 
jest ściśle powiązane z wiekiem. 

Zaćma (H25) wskazywana jako główna przyczyna 
ślepoty na świecie jest w Polsce chorobą, która dotyczy 
2,4% populacji ogółem, w szczególności osób powyżej 
60. roku życia. Według zebranych przez GUS danych 
w 2004 roku na zaćmę chorowało w Polsce ok. 773 
tys. osób, natomiast w 2014 roku odnotowano wzrost 
liczby tych chorych do 800 tys. Częściej zmętnienie 
soczewki występuje u kobiet - w 70% przypadków. 
Zaćma leczona jest wyłącznie operacyjnie, poprzez 
wszczepienie nowej soczewki (4).

Na drugą w kolejności przyczynę ślepoty na świe-
cie - jaskrę (H40) choruje obecnie ok. 400 tys. osób 
w Polsce. Postępujące i nieodwracalne uszkodzenie 

nerwu wzrokowego i komórek siatkówki występuje jako 
choroba pierwotna i wtórna przy stanach chorobowych 
oka. Szacuje się, że u ok. 20% chorujących na jaskrę 
doszło do nieodwracalnej utraty wzroku (5). Progno-
zuje się wzrost zachorowalności na jaskrę wśród osób 
powyżej 60 r.ż. o ponad 120% do 2050 roku (6). 

Według szacunków w Polsce na zwyrodnienie 
plamki żółtej (AMD) (H35.3) choruje ok 1,5 mln 
ludzi, 130 tys. stanowią pacjenci z groźniejszą, wy-
siękową postacią AMD prowadzącą do utraty wzroku. 
Zwyrodnienie plamki jest najczęstszym powodem 
upośledzenia widzenia u osób starszych. Ryzyko zacho-
rowania wzrasta 4-10 razy wraz z wiekiem (4). Grupą 
szczególnie narażoną na rozwój AMD są osoby palące, 
z niekontrolowanym nadciśnieniem oraz z podwyż-
szonym poziomem cholesterolu i otyłością. Prognozy 
wskazują, że do 2020 roku liczba chorujących na AMD 
może osiągnąć 2 mln (6).

Ostatnią z najczęstszych chorób oczu w Polsce 
są powikłania siatkówkowe w cukrzycy. Cukrzyca 
jest dużym problemem cywilizacyjnym, dotyczącym, 
co najmniej 2 mln ludzi w Polsce. Głównymi powi-
kłaniami cukrzycy w zakresie narządu wzroku jest 
retinopatia cukrzycowa wynikająca z przewlekłej hiper-
glikemii. Retinopatia cukrzycowa występuje u 28–37% 
chorych z dopiero zdiagnozowaną cukrzycą typu 2. 
U pacjentów zmagających się ponad 20 lat z cukrzycą 
typu 1 stwierdza się ją u 90% chorych i u ponad 60% 
z cukrzycą typu 2. Retinopatia cukrzycowa jest główną 
przyczyną utraty wzroku u osób powyżej 65 r.ż. Bez 
podjęcia odpowiedniego leczenia powikłania siatkówki 
w 12% przypadków prowadzą do nieodwracalnej utraty 
wzroku (7).

Z powodu chorób narządu wzroku w 2013 roku 
hospitalizowano w Polsce ponad 240 tys. pacjentów. 
(Tab. I) Najwięcej hospitalizacji było w grupie wieko-
wej powyżej 65. roku życia, co stanowiło ponad 50% 
ogółu. Duży wzrost liczby hospitalizacji obserwuje 
się u osób od 45 lat w porównaniu z młodszymi grupami 
(8). Zmiany liczby hospitalizacji na przestrzeni ostat-
nich pięciu lat zostały przedstawione na ryc.1. (ryc.1)

W tabeli II przedstawiono podział hospitalizacji 
w grupach wiekowych ze względu na płeć. Do 55. 
roku życia zaobserwować można wyrównany poziom 
hospitalizacji związanych z chorobami narządu wzroku 
w grupie mężczyzn i kobiet. Powyżej 65 lat kobiety sta-
nowią większość pacjentów poddawanych hospitalizacji 
z powodu schorzeń oczu (8). (Tab. II)

OKULISTYKA – STAN INFRASTRUKTURY

Według danych rejestru Naczelnej Izby Lekarskiej 
w Polsce było ogółem 4 913 lekarzy specjalistów 
okulistyki, z czego 4 467 pracowało w zawodzie, co 
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daje wskaźnik 1,16 na 10 tys. ludności (9). Liczba le-
karzy okulistów plasuje Polskę w międzynarodowych 
porównaniach w czołówce europejskiej obok Francji 
(10). Według informacji zbieranych przez Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z 2013 
roku najwięcej okulistów pracuje w województwie 
mazowieckim – 396 i śląskim – 355. (Tab.III) Naj-
mniejsza ich liczba przypada na województwo opolskie 
i podlaskie (odpowiednio: 57 i 68) (11). 

W 2013 r. na ponad 170 szpitalnych oddziałach oku-
listycznych dostępnych było 3 298 łóżek (12). Najwię-
cej łóżek okulistycznych w skali kraju znajdowało się 
w województwie mazowieckim – 438 i śląskim – 677. 
Najniższa ich liczba dostępna była w województwie 
lubuskim – 59 i opolskim – 81. Średnie wykorzystanie 
łóżek wyniosło 163,7 dni. Na oddziałach okulistycznych 
w trybie stacjonarnym leczono ok. 250 tys. pacjentów, 
co dawało 75 pacjentów na jedno łóżko. Przeciętny 
czas pobytu chorego na oddziale wyniósł 2,2 dnia (11). 

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
w 2012 r. świadczeń z zakresu okulistyki udzielało ok. 
1 850 poradni. W tym samym roku liczba pacjentów 
przyjętych w poradniach okulistycznych wyniosła 6 009 
947 osób(13).

FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU 
OKULISTYKI

Świadczenia zdrowotne z zakresu okulistyki finan-
sowane są w rodzaju ambulatoryjna opieka specjali-
styczna (AOS) i lecznictwo szpitalne (LSZ) w ramach 
kontraktów podpisywanych przez świadczeniodawców 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Te rodzaje sta-
nowią odpowiednio 38% i 62% wartości kontraktów 
NFZ. W umowach w ramach lecznictwa stacjonarnego 
świadczenia kontraktowane są w trzech grupach: świad-
czenia dotyczące usunięcia zaćmy (grupy B12–B15), 
dotyczące przeszczepu rogówki (grupy B04–B06) oraz 
pozostałe świadczenia okulistyczne (14). 

Najwyższy udział w kosztach miały trzy grupy 
świadczeń: zabiegi usunięcia zaćmy (grupy B12–B15) 
– 525 mln zł (66% całkowitych wydatków), zabiegi 
z wykonaniem witrektomii (grupy B16–B17) – 88 
mln zł (11% całkowitych wydatków) oraz leczenie za-
chowawcze (grupa B98) – 70 mln zł (9% całkowitych 
wydatków) (4).

Kwota kontraktów zawartych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia w latach 2013 roku wynosiła 1 386 
964 295,42 zł i względem 2012 roku nastąpił wzrost 
o 36 957 798 zł. W ambulatoryjnej opiece specjali-
stycznej wysokość finansowania świadczeń zdrowot-
nych zamknęła się na poziome 508 483 004,86 zł. Na 
lecznictwo szpitalne w 2013 r. wydano 878 481 200,56 
zł. W następnym roku, 2014, nastąpił jednak spadek fi-

nansowania ogółem świadczeń zdrowotnych w zakresie 
okulistyki o 2,33% (15).

Największa liczba świadczeniodawców, którzy 
w 2014 r. zawarli umowy z oddziałami wojewódzkimi 
Narodowego Funduszu Zdrowia znajdowała się w wo-
jewództwie śląskim – 287 i mazowieckim – 190. 
Ogólnie w AOS zawarto kontrakty z 1730 świadcze-
niodawcami. Wskaźnik finansowania świadczeń okuli-
stycznych AOS na mieszkańca wynosił 13,29 zł w skali 
kraju. Trzy oddziały wojewódzkie NFZ przeznaczały 
wyższe kwoty: Dolnośląski – 16,24 zł, Łódzki – 15,02 
zł i Śląski – 14,98 zł (15, 16).

NFZ podpisał umowy w ramach lecznictwa szpi-
talnego z 260 świadczeniodawcami. Największa liczba 
świadczeniodawców znajdowała się w województwie 
śląskim – 34 i po równo w mazowieckim i wielkopol-
skim – 27. Wskaźnik finansowania dla LSZ per capita 
określony został na kwotę 21,91 zł. Jednak Oddziały 
Wojewódzkie NFZ - Śląski i Dolnośląski przeznaczyły 
na leczenie jednego pacjenta nakłady większe niż śred-
nia dla kraju (odpowiednio: 27,43 zł i 26,40 zł) (15,16). 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 
DOTYCZĄCE ZDROWIA 

NARZĄDU WZROKU

Występowanie chorób narządu wzroku uzależnione 
jest głównie od dwóch czynników: ekonomicznego – 
zamożność populacji i demograficznego – zjawisko 
starzenia się społeczeństwa. 

W większości przypadków, jak podkreśla WHO, 
można zapobiegać lub skutecznie leczyć zaburzenia 
wzroku zanim doprowadzą one do trwałej niepełno-
sprawności. Wymaga to jednak zapewnienia nakładów 
finansowych na prowadzenie długofalowych progra-
mów profilaktycznych oraz stworzenia odpowiednich 
narzędzi wytyczających prowadzenie programów. 
Jednym z takich programów jest wdrożony w 1999 r. 
VISION 2020 powstały we współpracy z International 
Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) (17). 
Dokument ten za cel obrał zmniejszenie o 100 mln 
nowych przypadków ślepoty na świecie do 2020 r. Cel 
ten ma zostać osiągnięty przez tworzenie na szczeblu 
centralnym mechanizmów mających poprawiać jakość 
opieki okulistycznej. Powiązany z powyższym pro-
gramem jest powstały w 2013 r. Universal eye health: 
a global action plan 2014-2019, dążący do zmniejsze-
nia liczby zaburzeń wzroku o 25% do 2019 roku (18). 
WHO wzywa w nim kraje do tworzenia programów 
profilaktycznych o zasięgu krajowym. Narodowe pro-
gramy zdrowia narządu wzroku powinny definiować 
sposoby ograniczenia zapadalności na choroby oczu 
oraz mechanizmy poprawy dostępności do opieki me-
dycznej oraz rehabilitacji. 
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W Polsce brak jest dokumentów o zasięgu kra-
jowym, które bezpośrednio dotyczyłyby profilaktyki 
chorób oczu. W dobiegającym końca Narodowym 
Programie Zdrowia na lata 2007-2015 można interpre-
tować w tym kontekście cel operacyjny 9: „Tworzenie 
warunków do zdrowego i aktywnego życia osób star-
szych” oraz rządową publikację Założenia długofalowej 
polityki senioralnej na lata 2014-2025 (19,20). Tezy 
te odnoszą się do grupy osób powyżej 50. roku życia, 
jako tej najbardziej narażonej na choroby narządu 
wzroku. Jednak brak jest odrębnego, skupiającego się 
na tym problemie dokumentu. Jeśli chodzi o programy 
obejmujące pozostałe grupy wiekowe w większości 
przypadków są to działania na szczeblu samorządowym, 
o zasięgu lokalnym ukierunkowane na dzieci w wieku 
szkolnym, przykładowo Program profilaktyczny wcze-
snego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II 
szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na 2014 
rok. W przypadku osób dorosłych, w wieku produkcyj-
nym, profilaktyka chorób narządu wzroku realizowana 
jest jedynie jednostkowo w zakładach pracy i w ramach 
medycyny pracy.

PODSUMOWANIE

Zaburzeniom wzroku, które w mniejszym lub bar-
dziej nasilonym stopniu dotykają ponad 50% populacji 
w ok. 80% przypadkach można zapobiegać lub skutecz-
nie leczyć. Kluczowym w tej tematyce jest stworzenie 
odpowiednich długofalowych programów zdrowotnych, 
które kompleksowo obejmują profilaktykę, diagnosty-
kę, lecznictwo i rehabilitację. W związku ze starzeniem 
się populacji problem chorób narząd wzroku będzie 
narastał. Podnoszenie świadomości społeczeństwa 
przez edukację zdrowotną jest podstawowym narzę-
dziem w walce o utrzymanie jak najlepszej kondycji 
narządu wzroku przez całe życie.
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ZWIĄZEK CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA RAKA JELITA GRUBEGO Z BMI 
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STRESZCZENIE

WSTĘP. Rak jelita grubego jest drugim pod względem zachorowalności nowotworem na świecie. Co roku 
stwierdza się w Polsce 16 000 nowych zachorowań oraz 9 000 zgonów z powodu raka jelita grubego. Do zna-
nych czynników ryzyka raka jelita grubego należą: płeć męska, starszy wiek, palenie tytoniu i dodatni wywiad 
rodzinny w kierunku raka jelita grubego. Ostatnio za czynnik ryzyka uważa się także otyłość. Celem niniejszego 
badania było ustalenie, czy również w populacji polskiej istnieje związek między BMI i występowaniem raka 
jelita grubego. 
METODY. Przeanalizowano dane kliniczne kolejnych 319 chorych poddanych diagnostycznej kolonoskopii 
w regionalnym szpitalu w Wejherowie w okresie od maja 2011 roku do grudnia 2014. Dane 136 pacjentów z roz-
poznaniem raka jelita grubego i/lub dysplastycznych polipów  porównano z danymi 167 osób z prawidłowymi 
wynikami badania kolonoskopowego.
WYNIKI. W grupie ze zmianami patologicznymi stwierdzono znamiennie wyższy odsetek mężczyzn, osób 
starszych i palaczy papierosów w stosunku do grupy z prawidłową kolonoskopią. W analizie wieloczynniko-
wej wskaźnik masy ciała (BMI) był znamiennie wyższy w grupie mężczyzn i w grupie kobiet z rozpoznaniem 
patologii jelita grubego w stosunku do osób zdrowych. Zarówno nadwaga (BMI 25,0-29,9 kg/m2) jak otyłość 
(BMI≥30 kg/m2) stanowiły niezależne czynniki ryzyka dla raka jelita grubego.
WNIOSKI. W populacji polskiej podwyższone BMI należy również uznać za niezależny czynnik ryzyka dla raka 
jelita grubego. To może wskazywać na konieczność wcześniejszego przeprowadzenia i zwiększenia częstości 
profilaktycznych badań kolonoskopowych u osób z wysokim BMI w Polsce.

Słowa kluczowe: rak jelita grubego, polipy jelita grubego, BMI

WSTĘP

Według Krajowego Rejestru Nowotworów częstość 
rozpoznawania raka jelita grubego (ang: colorectal 
cancer; CRC) w Polsce to około 16 200 nowych przy-
padków rocznie (dotyczy łącznie raka jelita grubego 
i odbytnicy). W 2005 r. rozpoznano prawie 9 000 
przypadków u mężczyzn i ponad 7200 u kobiet. Liczba 
zgonów wynosiła odpowiednio 5 900 i 4 800, co sta-
nowiło drugą u mężczyzn i trzecią u kobiet przyczynę 
zgonów z powodu chorób nowotworowych (1, 2). 
Współczynniki zachorowalności w 2007 roku wśród 
kobiet i mężczyzn wyniosły odpowiednio 16,6 i 29,4 
na 100 000, a współczynniki umieralności 9,7 i 18,5 
na 100 000 (1). Ponadto współczynniki te wykazują 
znaczący wzrost od 1995 roku u mężczyzn, a u kobiet 

utrzymuje się plateau (1). Umieralność z powodu nowo-
tworów jelita grubego w Polsce u mężczyzn jest wyż-
sza niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej (UE). 
Współczynnik umieralności był o około 50% wyższy 
niż średni dla krajów UE (dane z 2009 r.). Wśród kobiet 
umieralność na raka jelita grubego jest nieznacznie 
wyższa niż średnia dla Europy. Ponadto Polska jest 
jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, gdzie 
trwa ciągły trend wzrostu umieralności z powodu raka 
jelita grubego (2). Wysoko przetworzona dieta, styl 
życia i wzrost otyłości są w wielu pracach przedstawia-
ne jako sugerowane przyczyny zwiększonego ryzyka 
występowania CRC. Ponadto czynniki ryzyka, takie 
jak nadmierne spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, 
niska zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych 
w diecie, wysokie spożycie czerwonego mięsa, niski 
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poziom aktywności fizycznej i otyłość zostały uznane 
przez wielu autorów jako czynniki zwiększające ryzyko 
wystąpienia raka jelita grubego (3,4). Zostały nawet 
stworzone predykcyjne modele oceny ryzyka zachoro-
wania na CRC, bazujące na badaniach populacyjnych, 
z wykorzystaniem prostych kwestionariuszy z uwzględ-
nieniem BMI, jako jednego z czynników ryzyka (5). 
Obserwowano także u pacjentów, którzy przebyli CRC, 
zwiększone ryzyko innych nowotworów związanych 
z otyłością w porównaniu do osób z prawidłową masą 
ciała chorujących na CRC  (6). Ryzyko to jednak było 
podobne pod względem wielkości do obserwowanego 
dla pierwotnych nowotworów u osób z otyłością, co 
wskazuje na zwiększenie częstości występowania 
nadwagi lub otyłości, a nie wzrost podatności na meta-
chroniczne nowotwory po leczeniu raka jelita grubego 
w porównaniu do populacji ogólnej. 

Dysplastyczne gruczolaki jelita grubego są po-
wszechnie uważane za zmiany przednowotworowe. 
Duże i zaawansowane gruczolaki często rozwijają się 
w raki w okresie 5-10 lat poprzez sekwencję gruczolak-
-gruczolakorak (7,8). Już we wcześniejszych pracach 
udokumentowano związek BMI z ryzykiem wystąpienia 
gruczolaków jelita grubego, ale także raka jelita grubego 
(9-11). Nie zawsze jednak wyniki były jednoznaczne. 
Związek między otyłością i występowaniem raka jelita 
grubego znajdowano w zależności od płci i lokalizacji 
polipa u pacjentów w innych krajach (12-14). Znaczna 
część tych danych wywodzi się jednak z krajów azjatyc-
kich, gdzie epidemiologia otyłości i raka jelita grubego 
nie odpowiada tym charakterystykom w krajach Europy. 
Danych na temat związku otyłości z ryzykiem zachoro-
wania na raka jelita grubego w polskiej populacji jest 
niewiele. Dlatego  przeprowadziliśmy niniejsze badanie 
w polskiej próbie, aby ocenić, czy istnieje zależność 
między BMI i rakiem jelita grubego uwzględniając 
inne znane powszechnie czynniki ryzyka związane 
z występowaniem raka jelita grubego, takie jak wiek, 
płeć, spożywanie alkoholu i palenie papierosów.

MATERIAŁ I METODY

Pracę oparto na retrospektywnej analizie doku-
mentów oraz kart chorobowych 319 osób, u których 
wykonano kolonoskopię w Szpitalu Specjalistycznym 
w Wejherowie, od maja 2011 roku do grudnia 2014 
roku. Z dalszej analizy wyłączono 16 osób ze względu 
na brak pełnych danych w ich dokumentacji oraz brak 
możliwości ich uzupełnienia.  Porównano dane 116 
pacjentów, u których rozpoznano CRC oraz 20 osób 
z dużymi gruczolakami jelita grubego (większe niż 
1 cm) z cechami znacznej dysplazji, z danymi osób 
z prawidłowymi wynikami badania kolonoskopowego 
(n=167). Podstawowym źródłem informacji była an-

kieta (stosowana do zbierania danych na temat palenia 
tytoniu, spożywania alkoholu i innych czynników 
ryzyka chorób nowotworowych, wywiadu rodzinnego 
zachorowań na raka i wywiadu hormonalnego u kobiet) 
wypełniana przez pacjentów w dniu badania kolono-
skopowego.

Analizowane dane. Analizowane dane obejmowały 
wiek, płeć, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, 
wywiad rodzinny, wzrost, masę ciała, BMI, rozpoznanie 
końcowe. Aktualnego palacza zdefiniowano jako osobę, 
która wypala co najmniej jednego papierosa dziennie 
przez 12 poprzednich miesięcy. Za byłych palaczy 
uznawano osoby palące w przeszłości, a niepalące od 
co najmniej 12 miesięcy. Za osoby niepalące te, które 
nie paliły nigdy wcześniej. Picie alkoholu zdefiniowano 
jako spożywanie alkoholu co najmniej 3x tygodnio-
wo. Dane te uzyskano na podstawie informacji od   
pacjentów. Osoby z dodatnim wywiadem rodzinnym 
w kierunku raka zdefiniowano jako te, u których doszło 
do zachorowania na raka jelita grubego u krewnych 
pierwszego i/lub drugiego stopnia. Wszyscy pacjenci 
byli ważeni i mierzeni przez pielęgniarkę zabiegową. 
BMI definiowano jako stosunek masy ciała (wyrażonej 
w kilogramach) do kwadratu wzrostu (wyrażonego 
w metrach) (waga (kg) /wysokość (m2)). Wartości 
BMI zostały sklasyfikowane w trzech grupach, zgodnie 
z klasyfikacją WHO: norma, od 18,5 do 24,99 kg/m2 
nadwaga 25-29,99 kg/m2 i otyłość ≥30,0 kg/m2 (14). 

Metody statystyczne. Wyznaczono podstawowe 
statystyki opisowe dla wyników BMI otrzymanych 
u chorych obu grup. Wykonano porównania wartości 
średnich testem t-Studenta dla średnich arytmetycznych 
i testem U Mann-Whitneya dla median. Do oszacowania 
dokładności BMI jako czynnika sprzyjającego rozwojo-
wi raka jelita grubego oraz określenia punktu odcięcia 
wykorzystano krzywą jakości klasyfikatora ROC (ang: 
Receiver Operating Characteristic). Obliczono pole 
powierzchni pod krzywymi ROC dla BMI (całkowa-
nie numeryczne i test Wilcoxona). Dla oceny związku 
między BMI a ryzykiem zachorowania na nowotwór 
jelita grubego po uwzględnieniu wieku, płci, wywiadu 
rodzinnego, spożycia alkoholu i palenia papierosów, 
zastosowano regresję logistyczną. Z analizy tej wyłą-
czeni zostali pacjenci z niedowagą i otyłością drugiego 
stopnia ze względu na zbyt małą liczbę pacjentów, od-
powiednio czterech i dziesięciu. Do regresji logistycznej 
wieloczynnikowej włączone były zmienne, dla których 
p<0,2 w analizie jednoczynnikowej. Wartość p poniżej 
0,05 uznano za statystycznie istotną. 

Do obliczeń statystycznych wykorzystano program 
Excel firmy Microsoft w wersji 2003 oraz program 
STATA w wersji 11.0. Na przeprowadzenie badania uzy-
skano zgodę dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. 
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F. Ceynowy  w Wejherowie  oraz Komisji Bioetycznej 
przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. Warun-
kiem jej uzyskania było przygotowanie bazy danych 
z zachowaniem pełnej anonimowości grupy badawczej.

WYNIKI

Charakterystyka kliniczna pacjentów ogółem. 
Charakterystykę włączonych do badania pacjentów 
przestawiono w Tabeli 1. W grupie z rozpoznaniem 
patologii jelita grubego średni wiek, odsetek osób 
płci męskiej, osób z dodatnim wywiadem rodzinnym 
w kierunku raka jelita grubego i paleniem tytoniu były 
statystycznie istotnie wyższe w porównaniu z grupą 
z prawidłowym wynikiem badania kolonoskopowego. 
(Tab.I ). Również średnie BMI były istotnie wyższe 
o 4,18 kg/m2 w grupie z patologią jelita grubego 
w porównaniu z osobami bez patologii (Fig. 1). Roz-
kład BMI w poszczególnych grupach przedstawiono 
tabeli 2. Wszystkie powyższe zmienne były następnie 
brane pod uwagę w wieloczynnikowej analizie regresji 
logistycznej. 

W analizie podgrup płci stwierdzono istotne różnice 
w BMI pomiędzy grupą kontrolną  a grupą z rakiem 
jelita grubego, zarówno u mężczyzn, jak u kobiet (Tab.
III). Dystrybucja BMI była podobna w obu grupach.

Wyniki jednoczynnikowej regresji logistycznej 
wykazały, że szansa gruczolaków i CRC wzrastała 
o 8% z każdym rokiem życia i była o 59% większa 
u mężczyzn. Oprócz tego wykazano ponad 4,6 wzrost 
szansy tych chorób u pacjentów z dodatnim wywiadem 
rodzinnym w porównaniu do pacjentów z negatywnym 
wywiadem rodzinnym w kierunku raka jelita grubego, 
a także prawie 5 razy większą szansę tych chorób u pa-
lących w porównaniu do niepalących. Wyniki jedno-
czynnikowej regresji logistycznej wykazały, że szansa 
wystąpienia  gruczolaków i CRC wzrastała u pacjentów 
z nadwagą niespełna 3,9 razy, a u pacjentów z otyłością 
I stopnia 35,2 razy w porównaniu do osób z masą ciała 
w normie. Dane zestawiono w tabelach IV i V. 

W regresji wieloczynnikowej uwzględniając 
wszystkie istotne zmienne z analizy jednoczynnikowej 
potwierdzono istotny statystycznie wzrost szansy wy-
stąpienia gruczolaków i CRC o 6% z każdym rokiem 
życia, o 4,2 razy u osób z dodatnim wywiadem rodzin-
nym w porównaniu do osób z negatywnym wywiadem 
rodzinnym i ponad 6,6 razy wzrost szansy u palących 
w porównaniu do niepalących. U osób z nadwagą szan-
sa wystąpienia gruczolaka i CRC była 4 razy większą 
w porównaniu do osób z BMI w normie, zaś u osób 
z otyłością I stopnia była ona 48  krotnie większa.  

Celem oceny zdolności predykcyjnej BMI w za-
kresie przewidywania gruczolaków i CRC wykreślono 
krzywą ROC. Pole pod krzywą ROC wyniosło 0,7578 

(CI: 0,70719-  0,80844) co wskazuje na stosunkową 
dobra zdolność predykcyjną. Dla pacjentów z nadwa-
gą i otyłością czułość wyniosła 74,26%, a swoistość 
69,46% Fig. 2).

DYSKUSJA

W naszym badaniu wykazano, że podwyższone 
BMI w populacji polskiej zwiększa czterokrotnie ryzy-
ko wystąpienia nowotworu jelita grubego. BMI zwięk-
szały ryzyko nowotworu jelita grubego w sposób nie-
zależny od innych czynników ryzyka (takich jak: wiek, 
płeć, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu). Uzyskane 
wyniki sugerują, że BMI jest znaczącym czynnikiem 
ryzyka rozpoznania gruczolaka jelita grubego zarówno 
u mężczyzn, jak również u kobiet. Dzięki pomiarowi 
na miejscu zarówno masy ciała, jak i wzrostu udało się 
uniknąć zjawiska zawyżania wzrostu i zaniżania masy 
ciała przez kobiety (26). Ponadto znaleziono związek 
z paleniem papierosów i dodatnim wywiadem rodzin-
nym, a nadmierne spożywanie alkoholu nie zostało 
powiązane z ryzykiem zachorowania na CRC.

Uzyskane wyniki potwierdzają, że wzrastające BMI 
jest czynnikiem ryzyka raka jelita grubego i może mieć 
również znaczenie dla tworzenia się gruczolaków, jako 
stanów przednowotworowych. Opublikowana w prze-
szłości metaanaliza, która obejmowała ponad 29000 
osób wykazała, że otyłość jest przyczyną 1,33 krotnie 
zwiększonego ryzyko rozwoju CRC względem pacjen-
tów o normalnej wadze (8). Ponadto zestawione w tej 
metaanalizie dane sugerują, że wyższy poziom BMI 
powoduje rosnące ryzyko zarówno raka jelita grubego, 
jak i raka odbytnicy. Kolejny przegląd systematyczny 
141 artykułów wykazał, że każdy wzrost BMI o 5 kg/
m2 jest związany z 24% zwiększeniem częstości wystę-
powania zarówno raka okrężnicy jak i raka odbytnicy 
u mężczyzn oraz 9% zwiększoną częstością raka jelita 
grubego u kobiet (3). Inni autorzy sugerują także, że 
wraz ze wzrostem BMI zwiększa się ryzyko wystąpie-
nia gruczolaka jelita grubego (10). Przedstawione tam 
wyniki wykazały związek między BMI i zwiększonym 
ryzykiem częstości występowania gruczolaka jelita 
grubego (BMI 25-30 w porównaniu z BMI <25 oraz 
BMI≥30 do BMI <25; OR = 1,32). Z kolei, według 
Anderson i wsp. (12) ryzyko występowania raka jelita 
grubego wzrasta przy wyższym BMI u kobiet, natomiast 
u mężczyzn nie. Nasze badanie wskazuje na znacznie 
większe znaczenie otyłości (co może jednak wynikać 
z małej liczebności próby) w ryzyku zachorowania na 
raka jelita grubego i to zarówno u mężczyzn, jak i u ko-
biet. Inne badania sugerują, że czynniki związane ze 
stylem życia, takie jak palenie tytoniu, picie alkoholu, 
wiek i niska podaż nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych mogą przyczyniać się do zwiększonego ryzyka 
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CRC (4,8,9). Uwzględniliśmy wszystkie w/w czynniki 
za wyjątkiem podaży nienasyconych kwasów tłusz-
czowych.

Istnieje kilka hipotez odnośnie rozwoju raka okręż-
nicy w związku z otyłością (16). Pacjenci z opornością 
na insulinę są w stanie przewlekłej hiperinsulinemii 
i zwiększonej aktywności insulinopodobnego czynnika 
wzrostu, a insulina i ten czynnik są uważane za czynniki 
ryzyka raka jelita grubego (17). Znaleziono również 
powiązania pomiędzy stężeniem leptyny powstającej 
w tkance tłuszczowej a rozwojem raka okrężnicy (18). 
Ponadto osoby otyłe różnią się zawartością normalnej 
flory bakteryjnej jelita grubego w porównaniu z osoba-
mi o prawidłowej wadze. Niektóre badania wykazały, 
że różnica ta może być związana z przewlekłym zapa-
leniem okrężnicy u pacjentów, co również ostatecznie 
może sprzyjać rozwojowi raka jelita grubego (19).

W poprzednich badaniach tego typu obserwowano 
również korelację pomiędzy nadmiernym spożywaniem 
alkoholu a zwiększeniem ryzyka CRC. Metaanaliza 61 
badań udowodniła, że dla pijących umiarkowane ilości 
alkoholu (2-3 drinki na dzień) w porównaniu do osób 
niepijących stwierdzono znaczący wzrost ryzyka CRC. 
Ponadto dla osób pijących (≥4 napoje alkoholowe/
dzień) w porównaniu do osób pijących umiarkowa-
ne ilości oraz w porównaniu z niepijącymi różnica 
w częstości CRC była coraz bardziej wyraźna (20). Ta 
metaanaliza dostarczyła mocnych dowodów na związek 
pomiędzy piciem alkoholu w ilości większej niż 1 drink/
dobę i rakiem jelita grubego. Nasze badanie nie wyka-
zało jednak dowodów w analizie jednoczynnikowej na 
związek między spożyciem alkoholu i występowaniem 
gruczolaków i raka jelita grubego, co może wynikać 
z charakteru zbierania danych (deklaracja własna pa-
cjenta, a pacjenci nie muszą mówić prawdy).

Palenie papierosów jest uznawane za czynnik ryzy-
ka rozwoju dla polipów jelita grubego. Ryzyko to jest 
szczególnie wysokie w przypadku zaawansowanych 
gruczolaków. Metaanaliza 42 badań udowodniła, że 
ryzyko gruczolaków wzrasta nie tylko u obecnych, ale 
także u byłych palaczy w porównaniu z osobami nigdy 
niepalącymi (21). Palenie papierosów zostało również 
istotnie powiązane ze zwiększoną częstością występo-
wania i śmiertelnością z powodu CRC. Metaanaliza 106 
badań wykazała, że ryzyko rozwoju CRC było zwięk-
szone wśród palaczy w porównaniu do osób, które nigdy 
nie paliły (22). Istnieją badania donoszące, że palenie 
wiąże się z ryzykiem zachorowania na inwazyjnego raka 
odbytnicy, ale nie zwiększa ryzyka raka innych części 
jelita grubego (23). Nasze wyniki wpisują się w trend 

publikacji wykazujących, że długotrwałe palenie jest 
związane z podwyższonym ryzykiem zachorowania 
na raka jelita grubego bez względu na jego lokalizację 
(24,25).

Nasze badanie ma jednak kilka istotnych ograni-
czeń. Po pierwsze, część wykorzystywanych danych 
opierała się na ankiecie wypełnionej przez samego 
pacjenta.  Z tego względu nie ma pewności, co do 
rzeczywistej historii palenia tytoniu i picia alkoholu. 
Po drugie, nasze dane nie obejmują innych istotnych 
czynników, takich jak inne choroby, rodzaj diety, ak-
tywności fizycznej i stosowania niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (NLPZ).

WNIOSKI

Pomimo ograniczeń nasze wyniki uważamy za istot-
ne. W naszej próbie potwierdziliśmy bowiem uznane 
czynniki ryzyka występowania raka jelita grubego, takie 
jak płeć męska, palenie papierosów oraz wiek. Dodat-
kowo wykazaliśmy pozytywny związek w populacji 
polskiej pomiędzy BMI a gruczolakami jelita grubego 
i występowaniem raka jelita grubego. Uważamy, że 
nasze wyniki mogłyby być wykorzystane w plano-
waniu masowych badań przesiewowych. Ostatecznie 
wyodrębnianie czynników ryzyka i konstruowanie 
modeli przewidujących ryzyko zachorowania na raka 
jelita grubego powinno skutkować lepszym doborem 
populacji do badań przesiewowych. Ze względu na 
zwiększoną częstotliwość występowania nowotworów 
jelita grubego u mężczyzn z wysokim BMI, co wy-
kazano także w tym badaniu, należałoby zastanowić 
się, czy ta grupa nie powinna zostać objęta bardziej 
intensywnym programem badań przesiewowych tj. 
częstszym wykonywaniem kolonoskopii. Do tego celu 
należy jednak stworzyć odpowiednie kalkulatory ryzyka 
zachorowania na raka jelita grubego uwzględniające 
cechy, nawyki i zachowania populacji naszego kraju. 
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PRZYCZYNY ZGŁASZANIA SIĘ PACJENTÓW DO KRAKOWSKICH 
GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH  

W LATACH 2005-2006 I 2013-2014

Katedra i Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej UJCM  
w Krakowie

STRESZCZENIE

WSTĘP. Próchnica zębów stanowi poważny problem zdrowotny polskiego społeczeństwa. Świadomość zdro-
wotna pacjentów znajduje się na dość niskim poziomie, o czym mogą świadczyć nieregularne wizyty kontrolne 
lub zgłaszanie się do lekarza dentysty dopiero w przypadku wystąpienia bólu. 
CEL PRACY. Określenie przyczyn zgłaszania się pacjentów do krakowskich gabinetów stomatologicznych 
w latach 2005-2006 i 2013-2014 oraz ustalenie rodzaju zabiegu wykonywanego u tych pacjentów.
MATERIAŁ I METODY. Dane zostały uzyskane na podstawie 495 kart pacjentów z 4 losowo wybranych kra-
kowskich gabinetów stomatologicznych. Zbierano informacje dotyczące: wieku, płci, miejsca zamieszkania, 
powodu zgłoszenia się do lekarza dentysty, skierowania, częstotliwości wizyt oraz wykonanych zabiegów. 
WYNIKI. Częściej do gabinetu stomatologicznego zgłaszały się kobiety (56%). Wiek pacjentów wahał się w gra-
nicach 1-91 lat. Większość z nich zamieszkiwała duże miasta (81,6%). Połowa zgłaszających się do gabinetu 
chodzi na wizyty w okresach miesięcznych. Na przestrzeni badanych lat nastąpił wzrost liczby osób zgłaszających 
się wyłącznie na wizyty jednorazowe (z 18,5% do 30,6%). Najczęstszą przyczyną zgłaszania się do gabinetu 
dentystycznego było leczenie zachowawcze, a najrzadszą zabiegi higienizacyjno-profilaktyczne i urazy zęba.
WNIOSKI. Na przestrzeni badanego okresu nastąpiły zmiany w profilu pacjenta zgłaszającego się do gabinetu 
stomatologicznego. Niepokojący jest wzrost liczby pacjentów zgłaszających się jednorazowo do gabinetu (aż 
o 12% w badanych latach). Nie zmieniła się główna przyczyna zgłaszania pacjentów – ponad 60% badanych 
przychodziło w celu leczenia próchnicy, ale często po jednokrotnej wizycie nie kontynuowali oni leczenia po-
mimo potrzeby widocznej na diagramach zębowych. 

Słowa kluczowe: badanie epidemiologiczne, stan zdrowia jamy ustnej, stomatologiczne potrzeby lecznicze

WSTĘP

Ogólnopolskie badania epidemiologiczne stanu 
zdrowia jamy ustnej pod patronatem Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) zostały przeprowadzone w 1987 
i 1995 roku, a od roku 1995 prowadzone są Ogólno-
polskie Badania Monitoringowe Stanu Zdrowia Jamy 
Ustnej. Najmłodsze indeksowe grupy wiekowe popu-
lacji są badane w odstępie 2 lat, dorastająca młodzież 
oraz młodzież kończąca szkołę licealną w odstępach 
odpowiednio 3 i 5 lat. Grupy osób dorosłych badane 
są w odstępach 5-8 letnich (1). Badania te pokazują, że 
próchnica zębów i choroby przyzębia stanowią nadal 
poważny problem zdrowotny naszego społeczeństwa. 
Stan zdrowia jamy ustnej Polaków w stosunku do 

mieszkańców innych krajów europejskich jest znacznie 
gorszy. Próchnicę zębów stwierdza się u ponad 50% 
dzieci w wieku 3 lat i praktycznie u wszystkich osób 
dorosłych (1). Mimo wysokiego poziomu świadczo-
nych usług stomatologicznych i wciąż zwiększającej 
się liczby gabinetów Polacy na tle innych krajów 
Europy osiągają w świetle badań epidemiologicznych 
dotyczących zdrowia jamy ustnej jedno z dalszych 
miejsc. Zaledwie 28 % Polaków ma wszystkie zęby 
naturalne – to jeden z najgorszych wyników w krajach 
Unii Europejskiej (2-4). 

Celem pracy jest określenie przyczyn zgłaszania 
się pacjentów do krakowskich gabinetów stomatolo-
gicznych w latach 2005-2006 i 2013-2014. Ustalano 
również rodzaj wykonywanego zabiegu.
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Dane uzyskane w naszym badaniu pomogą ocenić, 
czy uległy zmianie przyczyny zgłaszania się do lekarza 
dentysty oraz rodzaj i liczba zabiegów wykonywanych 
u pacjentów na przestrzeni ostatnich lat. Mogą one być 
źródłem cennych informacji i wskazać kierunek, w ja-
kim powinna podążać opieka stomatologiczna w Polsce. 

MATERIAŁ I METODY

Do badania wykorzystano informacje zaczerpnięte 
z kart pacjentów czterech losowo wybranych krakow-
skich gabinetów stomatologicznych udzielających 
świadczeń zarówno w ramach Narodowego Funduszu 
Zdrowia, jak i komercyjnych. Łącznie przeanalizowano 
dane 495 pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy 
do danej placówki (243 w latach 2005-2006 i 252 
w latach 2013-2014). Dane te umieszczono w specjal-
nie skonstruowanym kwestionariuszu (w załączeniu). 
Określono miejsce zamieszkania pacjentów oraz ich 
płeć i wiek. W badaniu oceniano: powód zgłoszenia się 
do lekarza dentysty, czy przychodząc na wizytę pacjent 
posiadał skierowanie, jaki zabieg został wykonany przez 
lekarza i czy wydano skierowanie. Oceniano częstość 
późniejszych wizyt tych pacjentów w gabinecie. Wyniki 
poddano analizie statystycznej za pomocą programu 
Statistica korzystając z testów Chi kwadrat i U Manna-
-Whitneya. Przyjęto poziom istotności p<0,05.

WYNIKI

Pacjentów scharakteryzowano pod względem płci 
i wieku, a także, ze względu na brak rejonizacji opieki 
stomatologicznej, określono ich miejsce zamieszkania. 
Zebrano dane dotyczące 281 kobiet i 214 mężczyzn. 
Wiek pacjentów wahał się w granicach 1-91 lat. Anali-
zując miejsce zamieszkania stwierdzono, iż większość 
badanych pacjentów zamieszkuje duże miasta (81,6%) 
w tym w zdecydowanej większości Kraków. W następ-
nej kolejności pacjenci mieszkali na wsi (12,1%) oraz 
w średnich miastach (6,3%) (Tab. I). 

Zaledwie 1% zgłaszających się pacjentów posia-
dało skierowanie wydane przez lekarza dentystę lub 
lekarza ogólnego. Skierowania dotyczyły konieczno-
ści konsultacji bądź leczenia specjalistycznego, np. 
protetycznego. Natomiast 21,4% pacjentów otrzymało 
skierowania - głównie na zdjęcia rtg (związane najczę-
ściej z leczeniem endodontycznym), a także do chirurga 
stomatologicznego, ortodonty, protetyka oraz laryngo-
loga. Statystycznie istotnie więcej skierowań wydano 
latach 2013-2014 niż w latach 2005-2006.

Analizując częstość wizyt w okresie co najmniej 12 
miesięcy zauważono, iż największy odsetek pacjentów 
(50,7%) zgłasza się do stomatologa w terminach mie-

sięcznych lub krótszych. W latach 2013-2014 odsetek 
ten był nieco większy niż w latach wcześniejszych. 
Także wizyty jednorazowe są częstsze wśród pacjentów 
(24,6%). Odsetek takich pacjentów wynosił w latach 
2005-2006 18,5%, a w latach 2013-2014 aż 30,5%. Sto-
sunkowo najmniej było pacjentów zgłaszających się do 
lekarza dentysty rzadziej niż raz na rok (1,4%) (Fig. 1).

Najczęstszą przyczyną zgłaszania się pacjentów 
do gabinetu stomatologicznego było leczenie zacho-
wawcze (63%). Większa liczba pacjentów zgłosiła się 
z tego powodu w latach 2005-2006 (67,1%) niż w latach 
2013-2014 (59,1%). Kolejną przyczyną, już znacznie 
rzadszą (12,5%), był ból zęba. Pacjenci najrzadziej 
zgłaszali się na zabiegi higienizacyjno-profilaktyczne 
(0,4%) (Fig. 2). 

Wśród zgłaszających się pacjentów, u większości na 
pierwszej wizycie wykonano przegląd stomatologicz-
ny, przy czym istotnie więcej badań przeprowadzono 
w latach 2013-2014 (78,9%) niż w latach 2005-2006 
(70,8%). Podobną zależność zauważono podczas usta-
lania planu leczenia u pacjentów obejmującego udzie-
lenie porady, wydanie skierowania do dalszego leczenia 
i wykonanie zdjęcia rtg. Na przestrzeni lat zwiększył 
się dwukrotnie odsetek leczonych zębów mlecznych, 
chociaż nie przeprowadzono wielu takich zabiegów. 
Liczba leczonych zębów stałych była znacznie większa. 
Wypełnienie zęba stałego wykonano u 34,1% osób, opa-
trunek założono u 8,1% osób, a leczenie kanałowe prze-
prowadzono u 16,8%. Na przestrzeni lat zmniejszyła się 
natomiast nieznacznie liczba zębów stałych leczonych 
zachowawczo. Znacząco wzrosła liczba wykonywanych 
u pacjentów zabiegów profilaktycznych obejmujących: 
skaling, piaskowanie, lakierowanie, lakowanie oraz 
lapisowanie. W latach 2005-2006 stanowiły one 12,3% 
wszystkich zabiegów, a w latach 2013-2014 już 21%. 
Odsetek zabiegów chirurgicznych w latach 2013-2014 
był ponad dwa razy większy niż w latach wcześniej-
szych. Leczenie protetyczne protezami ruchomymi 
stanowiło 4,2% wszystkich zabiegów i liczba ta była 
podobna w poszczególnych latach. Wykonano nato-
miast niewiele stałych uzupełnień protetycznych - 2,2%. 
W latach 2013-2014 wykonano trzy razy mniej takich 
zabiegów niż w latach wcześniejszych.

Analizując liczbę wykonanych zabiegów na jednej 
wizycie u danego pacjenta zauważono, iż u największej 
liczby pacjentów wykonano dwa zabiegi (53,9%) i to za-
równo w latach 2005-2006 jak i 2013-2014. Także u du-
żej liczby pacjentów wykonano jeden zabieg (25,5%), 
przy czym w latach 2013-2014 odsetek ten był prawie 2 
razy mniejszy. W latach 2013-2014 zwiększyła się za to 
istotnie statystycznie liczba zabiegów wykonywanych 
na jednej wizycie w porównaniu z latami poprzednimi. 
U jednego pacjenta wykonano nawet 6 zabiegów jed-
nocześnie (Tab. II). Świadczyć to może o preferencji 
pacjentów do odbywania wizyt u stomatologa, podczas 
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których mają wykonane kompleksowe leczenie, np. 
usunięcie kamienia i wypełnianie kilku ubytków próch-
nicowych niż rozłożenie planu leczenia na kilka czy 
kilkanaście wizyt. Dzięki rozwojowi technologii pod-
czas jednej wizyty można wykonać u pacjenta więcej 
procedur medycznych.

DYSKUSJA

Podsumowując wyniki badań można zauważyć 
zmiany na przestrzeni kilku lat, w profilu pacjenta zgła-
szającego się do gabinetu stomatologicznego. Badania 
przeprowadzone były w Krakowie i większość pacjen-
tów pochodziła głównie z tego miasta, jednak zaobser-
wowano wzrost liczby pacjentów mieszkających na wsi 
i przyjeżdżających na leczenie do Krakowa. Stwierdzo-
no, że do gabinetu stomatologicznego, szczególnie na 
wizyty kontrolne, częściej zgłaszały się kobiety. Takie 
obserwacje potwierdzają również inni autorzy. Kobiety 
bardziej dbają o własne zdrowie, w tym zdrowie jamy 
ustnej, są bardziej świadome ogólnomedycznych kon-
sekwencji braku higieny, a ich wizyty w gabinetach 
stomatologicznych są bardziej regularne (5-8).

Niepokojący natomiast jest fakt, iż w przeprowa-
dzonych badaniach zarówno wśród kobiet jak i męż-
czyzn nastąpił spadek w częstości wizyt na przestrzeni 
lat. Z jednej strony największy odsetek pacjentów zgła-
sza się regularnie na wizyty i nastąpił tu nawet pewien 
wzrost, ale wśród pacjentów zgłaszających się rzadziej 
niż raz w miesiącu odnotowano spadek częstości wizyt. 
Wzrósł także znacznie odsetek pacjentów zgłaszających 
się jedynie na wizyty jednorazowe. Może to świadczyć 
o istnieniu pewnej licznej grupy pacjentów podejmu-
jących leczenie stomatologiczne jedynie okazjonalnie 
- często w razie bólu lub pacjentów niezwiązanych 
z żadnym lekarzem i często zmieniających miejsce 
leczenia. Wraz z coraz większą dostępnością usług sto-
matologicznych (wzrastająca liczba gabinetów) zmienia 
się także podejście pacjenta do leczenia i chęć sko-
rzystania z oferowanych nowych usług, co zauważyła 
w swoich badaniach jedna z autorek (9). Nadal istnieją 
duże braki w świadomości prozdrowotnej badanych 
pacjentów. Jako przyczyny niezgłaszania się do lekarza 
dentysty różni autorzy podają m.in. takie czynniki jak 
strach przed bólem, brak czasu, potrzeby i pieniędzy 
na leczenie (5-7,9). Według danych z piśmiennictwa 
Polska znajduje się na trzecim miejscu w Europie pod 
względem liczby pacjentów niezgłaszających się regu-
larnie na wizyty stomatologiczne. Wyżej znajduje się 
jedynie Grecja i Hiszpania (10).

Z naszych badań wynika, że zdecydowanie naj-
więcej pacjentów odwiedziło gabinet celem leczenia 
zachowawczego. Kolejną grupę stanowili pacjenci zgła-
szający się z powodu bólu zęba. Sporą grupę stanowili 

również pacjenci zgłaszający się celem usunięcia zęba - 
odsetek ten był szczególnie wysoki w latach 2013-2014. 
Uzyskane przez nas dane zgodne są z wynikami badań 
innych autorów. Przeciętny pacjent często zgłasza się do 
lekarza stomatologa z powodu leczenia chirurgicznego 
obejmującego zwykle ekstrakcję. O niskim poziomie 
świadomości prozdrowotnej świadczy fakt, iż pacjenci 
często zgłaszają się do gabinetu dopiero z powodu wy-
stąpienia dolegliwości bólowych (5,7,11,12). Pacjenci 
nastawieni są głównie na leczenie już istniejących 
dolegliwości, a nie na działania zapobiegające rozwo-
jowi choroby (13). W naszych badaniach wskazuje na 
to bardzo mała liczba pacjentów zgłaszająca się celem 
wykonania zabiegów higienizacyjno-profilaktycznych. 
W latach 2013-2014 wyższa była natomiast częstość 
zgłaszania się pacjentów celem wykonania leczenia 
specjalistycznego: periodontologicznego, endodontycz-
nego i ortodontycznego. 

 Na przestrzeni lat wzrosła liczba skierowań wyda-
nych do dalszego leczenia i wykonanych zdjęć rtg. Takie 
wyniki świadczą o obserwowanej także przez innych 
autorów większej dostępności i powszechności wyko-
nywania zdjęć rentgenowskich i zwiększającym się 
zapotrzebowaniu na leczenie specjalistyczne (14-16). 

Gabinet stomatologiczny odwiedziło bardzo niewie-
le dzieci. Odsetek ten był co prawda większy w latach 
2013-2014, ale i tak w stosunku do liczby przebada-
nych osób liczba leczonych zębów mlecznych była 
bardzo mała. Również inne badania epidemiologiczne 
wskazują, że dzieci w Polsce i w innych krajach na 
świecie nadal stanowią niewielką grupę pacjentów, 
a stan zdrowia ich jamy ustnej często jest zły (7,17-19). 
Bardziej optymistyczne są dane dotyczące leczenia 
zachowawczego dorosłych. W przeprowadzonych 
przez nas badaniach na przestrzeni lat zmniejszyła się 
liczba zębów leczonych zachowawczo. Nie zmienia to 
faktu, że w dalszym ciągu, zarówno w Polsce jak i na 
świecie, próchnica zębów jest poważnym problemem 
społecznym i większość zgłaszających się pacjentów 
nadal wymaga opieki (20,21).

Zauważono, iż zwiększyła się liczba wykonywa-
nych zabiegów profilaktyczno-higienizacyjnych. Cho-
ciaż pacjenci rzadko zgłaszają się do gabinetu celem ich 
wykonania, to jednak są one coraz częściej stosowane 
przez lekarzy. Może to w przyszłości pozytywnie wpły-
nąć na stan zdrowia jamy ustnej populacji. Niestety 
odnotowaliśmy również, iż w dalszym ciągu wykonuje 
się sporo ekstrakcji zębów, a liczba ta wzrosła ponad 
dwukrotnie na przestrzeni badanych lat.

Przeprowadzone badania pokazują, że stan zdrowia 
jamy ustnej populacji polskiej w dalszym ciągu nie jest 
zadowalający. W porównaniu z krajami rozwijającymi 
się nasza opieka medyczna i świadomość zdrowotna 
pacjentów są na dobrym poziomie. Z badań przepro-
wadzonych w 2012 r. w Indiach wynika, iż około 30% 
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badanych w wieku 15-65 lat nigdy nie odwiedziło 
dentysty, pomimo, iż każda z tych osób miała dolegli-
wości ze strony jamy ustnej. Wśród osób, które wcze-
śniej odwiedziły lekarza dentystę, większość zgłaszała 
się na wizyty rzadziej niż co 2 lata. Najczęstszą przy-
czyną zgłoszenia był ból w obrębie jamy ustnej, a nikt 
z badanych nie zgłosił się w celu wykonania przeglądu. 
Wśród wykonanych zabiegów prawie 45% stanowiły 
ekstrakcje (22). Jak podają w swoich badaniach au-
torzy, w krajach wysoko rozwiniętych jak np. Stany 
Zjednoczone najczęstszą przyczyną wizyty u lekarza 
dentysty już w roku 1999 wśród pacjentów uzębionych 
powyżej 55 roku życia, była kontrola bądź zabiegi higie-
nizacyjne (71,8%) (23). Podobnie było również wśród 
bezzębnych pacjentów (43,8%) (23). Także w krajach 
Europy Zachodniej i Skandynawii w porównaniu z in-
nymi regionami obserwuje się większą regularność 
wizyt w gabinetach stomatologicznych wśród pacjen-
tów i częstszą ich przyczyną są zabiegi profilaktyczne 
(24,25). Niestety polscy pacjenci zwykle nie zgłaszają 
się do lekarza dentysty w celu kontroli czy profilaktyki, 
lecz dopiero z bólem, co znacznie utrudnia leczenie 
i może prowadzić do przedwczesnej utraty uzębienia. 
Dane z piśmiennictwa wskazują, iż w Polsce odsetek 
osób bezzębnych oraz z dużymi brakami uzębienia jest 
wciąż wysoki i sięga nawet powyżej 40% (26).

WNIOSKI

1. Mieszkańcy Krakowa i okolic mają małą świado-
mość faktu, jak duże znaczenie ma profilaktyka 
chorób jamy ustnej i wizyty kontrolne u stomatologa.

2. Pacjenci są niewystarczająco zmotywowani do 
systematycznego leczenia zębów i innych stanów 
patologicznych jamy ustnej i najczęściej zgłaszają 
się do gabinetu stomatologicznego dopiero, gdy 
wystąpią dolegliwości.

3. W gabinetach stomatologicznych poświęca się zbyt 
mało czasu na profilaktykę i uświadamianie pacjen-
tom jej znaczenia.

4. Wśród mieszkańców Krakowa i okolic jest wielu 
pacjentów, których nie stać na prywatne leczenie 
stomatologiczne i mogą korzystać tylko z procedur 
refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 
które nie obejmują ich wszystkich potrzeb leczni-
czych.
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Rok zgłoszenia się na wizytę:

Miejsce zamieszkania:    wieś                        średnie miasto            duże miasto  

Płeć pacjenta:                kobieta                         mężczyzna    

Wiek pacjenta: 

0-6                                             18-30                       46-60     

7-18                                            31-45                       >60        

Czy Pacjent zgłosił się ze skierowaniem?             TAK                  NIE   

Jeśli TAK to od lekarza jakiej specjalności?..........................................................................................

Czy pacjentowi wystawiono skierowanie?            TAK                   NIE   

Jeśli TAK, to w jakim celu?............................................................................................................................

Częstość wizyt pacjenta w danym gabinecie stomatologicznym:

Jednorazowa wizyta               ≤ 1 miesiąc               1-3miesiące                3-6 miesięcy  

6-12 miesięcy                   powyżej 1 roku    

Przyczyna zgłoszenia się na wizytę:

1. Leczenie zachowawcze  

2. Usunięcie zęba  

3. Ból zęba  

4. Leczenie endodontyczne  

5. Leczenie periodontologiczne  

6. Zabiegi profilaktyczne  

7. Uraz zęba  

8. Leczenie protetyczne  

9. Leczenie ortodontyczne  

10. Inne………………………………………………………………………………………………………
………………………………
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Wykonany zabieg:

1. Badanie i plan leczenia  (w tym skierowanie   i zdjęcie rtg )

2. Opatrunek leczniczy w zębie stałym 

3. Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 

4. Wypełnienie zęba stałego 

5. Wypełnienie zęba mlecznego 

6. Leczenie kanałowe 

7. Zabiegi profilaktyczno-higienizacyjne  

8. Leczenie chirurgiczne 

9. Uzupełnienie protetyczne ruchome 

10. Uzupełnienie protetyczne stałe 

11. Inny 
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY 
NASTOLETNICH CHŁOPCÓW 

PRZED UŻYWANIEM TYTONIU I MARIHUANY

Zakład Zdrowia Dzieci i Młodziezy
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

STRESZCZENIE

CEL PRACY. Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy aktywność fizyczna jest czynnikiem chroniącym 
młodzież przed używaniem substancji psychoaktywnych oraz czy związek ten jest zależny od płci i poziomu 
intensywności aktywności.
MATERIAŁ I METODY. Badania przeprowadzono w 2013/14 r. w ramach międzynarodowych badań HBSC 
(Health Behaviour in School-aged Children), metodą audytoryjnej ankiety wśród losowej, ogólnopolskiej próby 
młodzieży. W analizach uwzględniono wyłącznie odpowiedzi najstarszej badanej grupy -  1484 osób w wieku 
14,6-16,5 lat. Dziewczęta stanowiły 52,8%; 75,6% uczniów uczęszczała do III klasy gimnazjum. Narzędziem 
badawczym był międzynarodowy, standardowy kwestionariusz, zawierający m.in. pytania dotyczące aktywności 
fizycznej (umiarkowanej i intensywnej) i używania substancji psychoaktywnych (papierosów, alkoholu, mari-
huany) w 30 dniach poprzedzających badanie.
WYNIKI. Zarówno w obszarze umiarkowanej, jak i intensywnej aktywności fizycznej, chłopcy byli bardziej ak-
tywni od dziewcząt (p<0,001). W ciągu 30 dni poprzedzających badanie 39,0% piło alkohol, 23,5% nastolatków 
paliło papierosy, a 10,7% paliło marihuanę. W grupie chłopców wraz ze wzrostem częstości każdego z analizo-
wanych rodzajów aktywności fizycznej malała częstość palenia papierosów i używania marihuany. W odniesieniu 
do picia alkoholu u chłopców oraz w grupie dziewcząt w przypadku wszystkich substancji psychoaktywnych 
nie wykazano związku z aktywnością fizyczną. Szansa abstynencji od tytoniu i marihuany wzrasta 2-4-krotnie 
u chłopców poświęcających godzinę na umiarkowaną aktywność fizyczną przez co najmniej 4 dni w tygodniu.
WNIOSKI. Aktywność fizyczna chroni chłopców przed używaniem tytoniu i marihuany. Programy profilak-
tyczne ukierunkowane na przeciwdziałanie używaniu tych substancji psychoaktywnych powinny uwzględniać 
zachęcanie młodzieży do aktywności fizycznej.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, substancje psychoaktywne, młodzież, czynniki chroniące

WSTĘP

Używanie substancji psychoaktywnych jest istot-
nym problemem zdrowotnym i społecznym wśród 
młodzieży (1). Zdecydowana większość osób w okresie 
dojrzewania eksperymentuje z substancjami potencjal-
nie uzależniającymi, a zachowania takie postrzegane 
są jako integralny element adolescencji, przejaw tzw. 
„młodzieńczego buntu”.

Zgodnie z teorią Jessora, używanie substancji 
psychoaktywnych jest zachowaniem ryzykownym, 
które w okresie dojrzewania umożliwia zaspokojenie 
najważniejszych potrzeb psychologicznych (np. ak-

ceptacji, przynależności), realizację ważnych celów 
rozwojowych (np. określenie własnej tożsamości, uzy-
skanie niezależności od dorosłych), czy radzenie sobie 
z przeżywanymi trudnościami życiowymi (redukcja 
lęku i frustracji) (2). Podejmowanie ryzyka uważane 
jest za sposób radzenia sobie nastolatków z normal-
nymi zadaniami rozwojowymi, takimi jak dążenie do 
autonomii czy zaspokajanie potrzeb eksploracji i po-
szukiwania wrażeń.

W realizacji zadań rozwojowych pomagają na-
stolatkom tzw. zachowania konwencjonalne (np. 
kontynuowanie nauki, zachowania prospołeczne czy 
prozdrowotne) lub właśnie zachowania problemowe/
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ryzykowne. Im więcej pojawia się zachowań proble-
mowych – tym mniej konwencjonalnych, co utrudnia 
prawidłową socjalizację (3). Podejmowanie zachowań 
ryzykownych, w tym używanie i nadużywanie substan-
cji psychoaktywnych przez młodzież pociąga za sobą 
liczne konsekwencje zdrowotne i społeczne, w tym 
zwiększone ryzyko chorób i zaburzeń, wypadków 
i urazów czy też konfliktów z prawem (4).

Wielu autorów wskazuje, iż wysoka aktywność 
fizyczna i zaangażowanie młodzieży w aktywny 
sposób spędzania czasu może mieć istotne znaczenie 
w profilaktyce uzależnień od niektórych substancji 
psychoaktywnych (5-7). Wykazano, iż bierne spędzanie 
czasu silnie predysponuje do sięgania po substancje 
psychoaktywne, szczególnie alkohol (8). Wyniki badań 
wskazują też, że aktywność fizyczna chroni młodzież 
przed paleniem marihuany i  jego konsekwencjami (9).

Jednak metaanaliza przeprowadzona przez Lisha 
i Sussman pokazuje, że wyniki badań dotyczących 
zależności między aktywnością fizyczną a używaniem 
substancji psychoaktywnych przez młodzież nie są jedno-
znaczne (10). Spośród wyszukanych przez autorów w li-
teraturze opisów wyników badań dotyczących związku 
aktywności fizycznej z paleniem papierosów większość 
(14 na 15) wskazywało na związek negatywny, jednak 
już w przypadku alkoholu – jedynie 2 badania spośród 
analizowanych 34 wskazywały ten kierunek zależności, 
a w przypadku narkotyków (w tym marihuany) – 9 na 15. 
Potencjalny niezgodny z oczekiwaniami dodatni związek 
między udziałem młodzieży w zorganizowanych zaję-
ciach sportowych a używaniem i nadużywaniem niektó-
rych substancji psychoaktywnych (szczególnie alkoholu) 
potwierdza również przegląd badań Farb i Matjasko (11) 
oraz wyniki wcześniejszych badań polskich (12).

Wydaje się, iż w analizowanej grupie wieku, 
zaangażowanie w aktywność fizyczną może stać się 
zdrowym substytutem niektórych zachowań ryzykow-
nych, umożliwiając poprawę samooceny, akceptacji 
rówieśniczej i samopoczucia fizycznego i psychicznego 
(13-14). Jednocześnie, jak wskazują analizy międzyna-
rodowe, nie zawsze zwiększenie aktywności fizycznej 
jest związane z ograniczeniem używania substancji 
psychoaktywnych (15). Dlatego też ważne jest ziden-
tyfikowanie czynników, które nadają związkowi aktyw-
ności fizycznej z używaniem przez młodzież substancji 
psychoaktywnych pożądany kierunek.

CEL PRACY

Celem pracy była odpowiedź na trzy pytania ba-
dawcze:
1.  Czy aktywność fizyczna jest czynnikiem chroniącym 

młodzież przed paleniem tytoniu, piciem alkoholu 
i używaniem marihuany?

2.  Czy zależności te dotyczą aktywności o różnej in-
tensywności?

3.  Czy zależności między aktywnością fizyczną a uży-
waniem różnych substancji psychoaktywnych są 
podobne dla dziewcząt i chłopców?

MATERIAŁ I METODA

Badania przeprowadzono w 2013/14 r. w ramach 
kolejnej serii międzynarodowych Badań nad Zacho-
waniami Zdrowotnymi Młodzieży Szkolnej HBSC 
(Health Behaviour in School-aged Children: A WHO 
Collaborative Cross-national Study) (16). Dane zostały 
zebrane metodą audytoryjną wśród losowo dobranej, 
ogólnopolskiej próby młodzieży szkolnej w trzech 
grupach wieku: 11; 13 i 15 lat. Ogółem w Polsce prze-
badano 4 545 nastolatków.

W analizach prowadzonych na potrzeby tej pracy 
uwzględniono wyłącznie odpowiedzi najstarszej badanej 
grupy -  1 484 osób w wieku 14,6-16,5 lat. Dziewczęta 
stanowiły 52,8% analizowanej próby; większość (75,6%) 
badanych uczniów uczęszczała do III klasy gimnazjum. 
Narzędziem badawczym był międzynarodowy, standardo-
wy kwestionariusz, opracowany przez tematyczne grupy 
robocze HBSC (16). Zawierał on m.in. pytania dotyczące:
1.  Aktywności fizycznej. W niniejszej pracy wykorzy-

stano dwa wskaźniki: 
 - wskaźnik MVPA (moderate-to-vigorous physical 

activity) – aktywność fizyczna od umiarkowanej 
do intensywnej (przyspiesza czynność serca i przez 
jakiś czas powoduje brak tchu), wskaźnik ten po-
zwala określić ogólną aktywność fizyczną, wyrażoną 
liczbą dni w ostatnich siedmiu dniach, w których 
młodzież przeznaczała na nią co najmniej 60 minut 
dziennie. Młodzież zaznaczała odpowiednią liczbę 
dni od 0 do 7 dni. Pytanie to zostało zaadaptowane 
przez HBSC z testu przesiewowego, autorstwa J. 
Prochaski i wsp. (17). Zostało ono poprzedzone 
zostało krótką definicją umiarkowanej aktywności 
fizycznej, zawierającą informacje, że można do niej 
wliczać także lekcje WF w szkole.

 -  wskaźnik VPA (vigorous physical actvity) – aktyw-
ność fizyczna o dużej intensywności (powoduje brak 
tchu lub pocenie się) – zazwyczaj jest to aktywność 
dodatkowa, traktowana jako hobby, sposób spędza-
nia czasu wolnego, technika rekreacyjna. Wykorzy-
stane w pracy pytanie dotyczy częstości (liczby dni) 
intensywnej aktywności fizycznej podejmowanej 
poza zajęciami szkolnymi: „Jak często w czasie 
wolnym poza zajęciami szkolnymi wykonujesz zwykle 
ćwiczenia fizyczne, podczas których twój wysiłek 
fizyczny jest duży, tzn. czujesz, że brakuje ci tchu, 
pocisz się?; kategorie odpowiedzi są następujące: 
codziennie, 4-6 razy w tygodniu, 2-3 razy w tygodniu, 
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1 raz w tygodniu, 1 raz w miesiącu, mniej niż 1 raz 
w miesiącu, nigdy.

2.  Używania substancji psychoaktywnych. Analizowano 
pytania dotyczące palenia tytoniu i marihuany/haszy-
szu oraz picia alkoholu w 30 dniach poprzedzających 
badanie: „W ilu dniach (jeśli w ogóle) paliłeś papie-
rosy / piłeś alkohol / używałeś marihuany („trawy”, 
„skuna”) lub haszyszu w ciągu ostatnich 30 dni?, 
z 7 kategoriami odpowiedzi od 0 (nigdy) do 7 (w 30 
dniach). Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce używanie 
przez młodzież innych przetworów konopi indyjskich 
niż marihuana jest bardzo rzadkie, w artykule posłu-
giwano się wyłącznie określeniem „marihuana”.
Analizy statystycznej danych dokonano przy użyciu 

pakietu statystycznego SPSS v. 14. Za pomocą statystyk 
opisowych przedstawiono odsetki nastolatków anga-
żujących się w aktywność fizyczną o różnej intensyw-
ności oraz używających substancji psychoaktywnych. 
Przyjęto kategorie MVPA korespondujące z VPA. 
Za pomocą analizy regresji logistycznej oszacowano 
szansę abstynencji od tytoniu, alkoholu i marihuany 
w zależności od częstości angażowania się w aktywność 
fizyczną o różnej częstotliwości. Za poziom istotności 
statystycznej we wszystkich prowadzonych analizach 
przyjęto p<0,05.

WYNIKI

1. Aktywność fizyczna
Badana młodzież poświęcała co najmniej godzinę 

na umiarkowaną aktywność fizyczną średnio przez 
mniej niż 4 dni w tygodniu (M = 3,87; SD = 2,13), 
częściej chłopcy (M = 4,44, SD = 2,09) niż dziewczęta 
(M = 3,36, SD – 2,03), różnica istotna statystycznie 
na poziomie p<0,001. Największy odsetek badanych 
chłopców (41,4%) przeznaczał co najmniej 60 minut 
na umiarkowaną aktywność fizyczną przez 4-6 dni, 
a wśród dziewcząt najczęściej było to 2-3 dni (37,3%), 
różnice istotne na poziomie p<0,001 (ryc. 1).

Odpowiedzi na pytanie dotyczące VPA wskazują, 
że zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców, młodzież 
podejmuje zazwyczaj intensywną aktywność fizyczną 
2-3 razy w tygodniu. Jednak, znacznie większy odsetek 
dziewcząt niż chłopców nie podejmuje regularnie takiej 
aktywności nawet raz w tygodniu (26,7% dziewcząt vs. 
16,4% chłopców, p<0,001).

2. Używanie substancji psychoaktywnych
Większość badanej młodzieży nie używała anali-

zowanych substancji psychoaktywnych w ciągu 30 dni 
poprzedzających badanie, jednak więcej niż co piąty 
nastolatek (23,5%) palił papierosy, więcej niż co trzeci 
(39,0%) pił alkohol, a 10,7% paliło marihuanę (ryc. 2). 
Istotne statystycznie różnice związane z płcią stwier-

dzono w przypadku palenia papierosów, gdzie choć 
odsetki młodzieży niepalącej obu płci były zbliżone 
(76,9% chłopców i 76,2% dziewcząt), to odsetki chłop-
ców palących codziennie lub prawie codziennie (20-30 
dni w miesiącu) były większe niż dziewcząt (10,8% 
vs. 7,5%, p=0,015). W przypadku picia alkoholu – po-
nownie, odsetki abstynentów różniły się nieznacznie 
(60,3%, chłopców i 61,6% dziewcząt), ale częściej niż 
raz w tygodniu (6 dni lub więcej w miesiącu) alkohol 
piło 10,3% chłopców i 7,3% dziewcząt (p=0,004).

3. Aktywność fizyczna a używanie substancji psy-
choaktywnych

Analizy regresji logistycznej, przeprowadzone osobno 
dla dziewcząt i chłopców, uwzględniające częstość podej-
mowania przez młodzież aktywności fizycznej o różnej 
intensywności jako zmienną niezależną wykazały, że 
aktywność o umiarkowanej intensywności jest czynni-
kiem chroniącym, przede wszystkim chłopców, przed 
paleniem tytoniu i marihuany (tab. I). Szansa zachowania 
abstynencji tytoniowej wzrasta dwukrotnie u chłopców 
poświęcających na umiarkowaną aktywność fizyczną co 
najmniej godzinę przez 4-7 dni w tygodniu (w stosunku 
do chłopców poświęcających na aktywność 0-1 dzień). 
W przypadku marihuany prawdopobieństwo abstynencji 
wzrasta nawet czterokrotnie. Analogiczne obliczenia 
z uwzględnieniem intensywnej, a nie umiarkowanej, ak-
tywności fizycznej, nie wykazały istotnej zależności mię-
dzy zmiennymi. Również w przypadku picia alkoholu, ani 
wysoki poziom aktywności fizycznej mierzonej MVPA, 
ani VPA, nie zwiększał szansy abstynencji.

DYSKUSJA

Podejmowanie ryzyka w okresie dorastania po-
strzega się jako zjawisko „normalne” w kontekście 
przystosowania i potrzebne dla zdrowego rozwoju psy-
chospołecznego (18). Ze względu jednak na potencjalne 
zagrożenia m.in. dla szeroko rozumianego zdrowia 
fizycznego, psychicznego i społecznego, badacze wciąż 
poszukują czynników, które mogą chronić młodzież 
przed takimi zachowaniami jak używanie substancji 
psychoaktywnych. Analizowane w niniejszej pracy 
badanie ankietowe wykazało, iż ponad 23% ankietowa-
nych w miesiącu poprzedzającym badanie miało kontakt 
z papierosami, prawie 40% z alkoholem i około 11% 
z marihuaną. Biorąc pod uwagę wyniki badań innych 
polskich autorów, dotyczące stosowania substancji 
psychoaktywnych, rezultaty uzyskane w niniejszym 
badaniu dotyczące palenia papierosów i marihuany są 
zbliżone. Wyniki badań ESPAD z 2011 roku wskazy-
wały, że w ciągu 30 dni przed badaniem po papierosy 
sięgało prawie 30% polskich 15-16-latków, po alkohol 
prawie 60%, a po marihuanę nieco ponad 10% (19). 



 Izabela Tabak, Joanna Mazur, Dorota Zawadzka922 Nr 4

Wiele z dotychczasowych badań, dotyczących 
zależności między aktywnością fizyczną a używaniem 
substancji psychoaktywnych wskazywało, że młodzież 
aktywna fizycznie rzadziej sięga po niektóre substancje 
psychoaktywne, a częściej angażuje się w różne zachowa-
nia prozdrowotne (20-22), choć wyniki badań nie zawsze 
były jednoznaczne (10-11). Analizy Dunn wskazują na 
przykład, iż rekreacyjne uprawianie sportu i uczestnictwo 
w grupowych zajęciach sportowych może być czynni-
kiem ryzyka dla spożywania alkoholu przez nastoletnich 
chłopców (23). Do podobnych wniosków prowadzą też 
wyniki badań innych autorów (11,24). 

Analizowane w niniejszej pracy badania uwzględ-
niały zmienną moderującą – płeć oraz dwa poziomy in-
tensywności aktywności fizycznej, mogące mieć wpływ 
na kierunek i siłę związku między aktywnością fizyczną 
a używaniem substancji psychoaktywnych. Wyniki ba-
dań wskazują, że aktywność fizyczna jest czynnikiem 
chroniącym przed paleniem papierosów i używaniem 
marihuany, ale w zasadzie tylko u chłopców. W przy-
padku picia alkoholu nie wykazano istotnych zależności. 
Na różnice wynikające z płci wskazywali już wcześniej 
Moore i Werch, pokazując, że zależnie od płci różne ro-
dzaje aktywności fizycznej i różne dyscypliny sportu są 
czynnikami chroniącymi zdrowie dziewcząt i chłopców 
(25). Również Fredrics i Eccles wykazały ochronne dzia-
łanie aktywności fizycznej przed używaniem marihuany 
wyłącznie w grupie chłopców (26). Słabsze (w więk-
szości przypadków nieistotne statystycznie) zależności 
u dziewcząt mogą wynikać z faktu, że inne niż aktywność 
fizyczna czynniki determinują używanie lub nieużywanie 
substancji psychoaktywnych przez dziewczęta lub też 
być związane z mniejszym zaangażowaniem dziewcząt 
w aktywność fizyczną i nieliniowością tego związku.

Wyniki przeprowadzonych analiz regresji logistycz-
nej pozwalają sformułować wniosek, że szczególne 
znaczenie jako czynnik chroniący nastolatków przed 
paleniem tytoniu i używaniem marihuany ma aktywność 
fizyczna o umiarkowanej intensywności, związana z co-
dziennymi zajęciami (chodzenie szybkim marszem do 
szkoły, jeżdżenie na rowerze, uczestnictwo w lekcjach 
wychowania fizycznego). Być może jest to odpowiedź 
na pytanie dlaczego część badaczy wskazuje na ak-
tywność fizyczną jako czynnik potencjalnego ryzyka 
używania substancji psychoaktywnych (23-24). W ba-
daniach tych brana jest pod uwagę głównie intensywna 
zorganizowana aktywność fizyczna w czasie wolnym, 
której związek z zachowaniami ryzykownymi jest krzy-
woliniowy. Jak wskazują wyniki badań, uczestnictwo 
np. w klubach sportowych może zwiększać ryzyko 
nadużywania alkoholu ze względu na większą presję 
rówieśniczą, modelowanie nieprawidłowych zachowań 
czy silną rywalizację (24, 27). 

Jak wskazują przeprowadzone przez Mazur i wsp. 
międzynarodowe analizy porównawcze wzorów za-

chowań pro- i antyzdrowotnych młodzieży, zależności 
między zachowaniami korzystnymi dla zdrowia (takimi 
jak aktywność fizyczna) i ryzykownymi (używaniem 
substancji psychoaktywnych) są również zależne od 
zmiennych kulturowych (15). Znaczna część polskiej 
młodzieży prezentuje wzorzec zachowań łączący niską 
aktywność fizyczną z niewielkim nasileniem używania 
substancji psychoaktywnych. Za wzorzec ten w dużym 
stopniu odpowiadają polskie dziewczęta, unikające 
aktywności fizycznej. Nieco inne wzorce zachowań 
zaobserwowano u młodzieży z sąsiednich krajów.

Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że nie 
można się spodziewać prostej liniowej zależności 
między aktywnością fizyczną i używaniem substancji 
psychoaktywnych oraz podziału na młodzież kon-
sekwentnie podejmującą korzystne i niekorzystne 
zachowania w obu tych obszarach. Fakt ten wyjaśnia 
ogromne rozbieżności w wynikach różnych badań 
dotyczące kierunku i siły analizowanej zależności 
(10-11). Oznacza także, że w przyszłych analizach 
zależności pomiędzy aktywnością fizyczną a używa-
niem substancji psychoaktywnych przez nastolatków 
należy uwzględniać zmienne mogące modyfikować ten 
związek. Warto byłoby uwzględnić motywy sięgania po 
substancje psychoaktywne u młodzieży reprezentującej 
różne poziomy aktywności fizycznej oraz postrzeganie 
przez nią zagrożeń wynikających z używania substancji 
psychoaktywnych (28).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Aktywność fizyczna jest czynnikiem chroniącym 
nastoletnich chłopców przed paleniem tytoniu i używa-
niem marihuany, a szczególne znaczenie ma codzienna 
aktywność o umiarkowanej intensywności. Oznacza 
to, że w programach profilaktycznych adresowanych 
do młodzieży, ukierunkowanych na przeciwdziałanie 
używaniu tych substancji psychoaktywnych, należy 
uwzględniać promowanie aktywności fizycznej. Waż-
ne jest zaproponowanie ciekawych zajęć rekreacyjno 
– sportowych, które mogłoby zachęcić młodzież do 
wybierania takiego właśnie sposobu spędzania wolnego 
czasu, a także do aktywnego uczestnictwa w zajęciach 
wychowania fizycznego. 
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JAN KAROL KOSTRZEWSKI (1915-2005)
W 100 ROCZNICĘ URODZIN

WSTĘP

Jan K. Kostrzewski urodził się 2 grudnia 1915 r. 
w Krakowie w rodzinie inteligenckiej. W 1934 r. 
rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie studiów 
uczestniczył m.in. w pracach Stowarzyszenia Studen-
tów Zbliżenie Miedzynarodowe „Liga” oraz Związku 
Polskiej Młodziezy Demokratycznej. W 1937 r. był 
współorganizatorem „Blokady Domów Akademickich” 
w Krakowie – akcji przeciwstawiania się wpływom or-
ganizacji prawicowych i w jakimś sensie klerykalizacji 
(m.in. Bratnia Pomoc Studentów UJ).

Absolutorium otrzymał w 1940 r. ale studia ukoń-
czył dopiero w 1944 r. zdając egzaminy dyplomowe na 
tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Dyplom lekarza 
medycyny otrzymał już po wojnie w 1945 r.

Przed uzyskaniem dyplomu lekarza jako wolonta-
riusz pracował od października 1939 roku do kwietnia 
1941 r. w Klinice Chirurgicznej oraz w Oddziale Chorób 
Zakaźnych Szpitala Św. Łazarza w Krakowie. 

W grudniu 1939 r. w Krakowie wstąpił do orga-
nizacji podziemnej „Związek Odbudowy Rzeczypo-
spolitej (ZOR)” i do kwietnia 1941 r. pełnił obowiązki 
Komendanta Oddziału.  Poszukiwany przez niemiecką 
policję w maju 1941 r. opuścił Kraków i przeniósł się 
do Warszawy. Tu kontynuował pracę w konspiracji: 
m. in. pełnił funkcję lekarza w oddziałach Armii Kra-
jowej, organizował służbę sanitarną VII Zgrupowania 
Drugiego Rejonu AK Warszawa-Śródmieście. Za udział 
w walkach w czasie Powstania Warszawskiego został 
mianowany podporucznikiem czasu wojny i odznaczo-
ny Krzyżem Walecznych. Po upadku powstania – w Sta-
lagu Lamsdorf, a następnie w obozie Keisensteinbruck 
k/Wiednia prowadził izbę chorych dla polskich jeńców,  
a w maju i czerwcu w Budapeszcie w obozie repatrian-
tów zwalczał epidemie duru plamistego i czerwonki. Do 
Polski wrócił  w lipcu 1945 r.

DZIAŁALNOŚĆ J. K. KOSTRZEWSKIEGO 
JAKO EPIDEMIOLOGA W KRAJU

Praca w Państwowym Zakładzie Higieny w War-
szawie. Pracę w PZH w dziale wyrobu szczepionki 
przeciw durowi wysypkowemu podjął w lipcu 1941 r. 
początkowo jako karmiciel wszy. W lutym 1943 r. 
został - na jego własną prośbę skierowany do pracy 
w Kolumnach Przeciwepidemicznych do walki z du-
rem plamistym. Był de facto Kierownikiem Kolumny 
przeciwepidemicznej działającej na terenie powiatu 
Sokołów-Węgrów, a następnie do połowy 1944 r. 
w powiecie lubelskim.

Po zakończeniu wojny i powrocie do kraju w 1945 r. 
podjął pracę w Zakładzie Wyrobu Surowic i Szcze-
pionek PZH w Krakowie. Nawiązując do swoich 
doświadczeń wyniesionych z pracy w Kolumnach Prze-
ciwepidemicznych już w 1946 r. opublikował pracę pt. : 
„Śmiertelność z duru wysypkowego w trzech miastach 
Polski w latach 1940-1944” (Przegl Lek 1946, nr 7-8, 
153) oraz w 1947 r. „Śmiertelność z duru wysypkowe-
go w Polsce w latach 1940-1943” (Przegl Lek 1947, 
nr 8-9).  W 1948 r. uzyskał stopień doktora medycyny 
na Wydziale Lekarskim UJ na podstawie rozprawy 
pt.: „Znaczenie układu siateczkowo-śródbłonkowego 
w zimnicy”.

W 1951 r. powierzono Mu zadanie zorganizowania 
Działu od 1953 r. Zakładu Epidemiologii w PZH, któ-
rym kierował do 1978 r. Rozpoczął pracę od sformu-
łowania koncepcji epidemiologii jako „nauki i działu 
medycyny praktycznej poświęconej badaniu warunków 
wpływających na powstawanie i szerzenie się chorób 
zakaźnych oraz ocenie skuteczności środków i metod 
stosowanych w ich zapobieganiu i zwalczaniu”.

Kontynuował badanie epidemiologii duru wysyp-
kowego sporadycznego publikując wyniki w 1953 r. 
w Polskim Tygodniku Lekarskim „Rozpoznawania 
duru plamistego w okresie międzyepidemicznym” 
(nr 8, 281-286) oraz zamieszczając cykl prac o durze 
wysypkowym sporadycznym – w Przeglądzie Epide-
miologicznym (1953, Nr 1, 15-42 i Nr 3 – 179-186) – 
z którego część III autorów: J. Kostrzewski, A. Grużew-
ski i A. Adonajło pt. „Próba przewidywania nasilenia 
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duru wysypkowego w okresie międzyepidemicznym „ 
wywołała szczególnie duże zainteresowanie.

Wrócił też do problematyki występowania epide-
micznego duru wysypkowego w latach wojny 1939-
1944 w Polsce (J. K. Kostrzewski, Hać A. – Przegl Epid 
1953, 7, 2, 101).

W Zakładzie Epidemiologii Państwowego Zakładu 
Higieny – już od 1953 r. Profesor ze współpracowni-
kami podjął opracowanie epidemiologii poliomyelitis 
i bardzo aktualny problem bezpieczeństwa doustnej 
szczepionki przeciw poliomyelitis typu 1-CHAT i typu 
3-WFOX. Szczególne znaczenie miały wyniki badań 
epidemiologicznych bezpieczeństwa masowych szcze-
pień szczepionką typu 3, w tym ryzyka zachorowania 
osób ze styczności z osobami zaszczepionymi.

W latach 1955–1960 – wobec epidemii błonicy, 
która osiągnęła ogromne, nienotowane do tego czasu 
rozmiary – z inicjatywy i pod kierunkiem J. K. Ko-
strzewskiego opracowano i wdrożono plan opanowania 
tej epidemii. Plan obejmował nasilenie akcji szczepień 
przeciw błonicy pod nadzorem WSSE oraz ocenę ich 
skuteczności we współpracy z Zakładem Epidemiolo-
gii. J. K. Kostrzewski zwrócił uwagę na to, że przepisy 
Kontroli Państwowej Szczepionek są w Polsce zbyt 
tolerancyjne, a stosowana metodyka badań kontroli 
mało precyzyjna. Przedstawione decydentom postulaty 
poprawy w tym zakresie zostały wykorzystane – a sy-
tuacja epidemiologiczna błonicy w kraju względnie 
szybko opanowana.

W tym okresie J. K. Kostrzewski podsumował 
swoje obserwacje dotyczące występowania sporadycz-
nego duru wysypkowego w Polsce w latach 1952-1954 
(Przegl Epidem 1956, 10, 1, 1-17) i roli nawrotów 
w epidemiologii duru wysypkowego (Post Hig Med. 
Dośw 1956, 10, 3, 209-229).

W 1957 r. J.K.Kostrzewski wystąpił z inicjatywą 
utworzenia towarzystwa naukowego z dziedziny epide-
miologii i kliniki chorób zakaźnych – w listopadzie tego 
roku przy współudziale klinicystów – infekcjologów 
prof. Jana Bogdanowicza i prof.Bertolda Kassura oraz 
pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych na 
posiedzeniu założycielskim u w PZH zgodniono powo-
łanie Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ). Statut tego Towarzy-
stwa władze zatwierdziły już 18 stycznia 1958 r.

W latach 1961-1970 – pracownicy Zakładu pod 
kierunkiem J. K. Kostrzewskiego brali czynny i zna-
czący udział w likwidacji epidemii ospy prawdziwej 
– w 1962 r. w ognisku wśród załogi hinduskiego statku 
na redzie Portu Gdańsk i w 1963 r. epidemii, która 
wybuchła we Wrocławiu. 

J. K. Kostrzewski w oparciu o zdobyte w czasie 
epidemii ospy doświadczenie wystąpił do Ministerstwa 
Zdrowia i Opieki Społecznej z inicjatywą opracowania 
szczegółowych dyrektyw postępowania w sytuacji za-

wleczenia do kraju chorób szczególnie niebezpiecznych 
– tzw. „Planu alarmowego”, który po licznych konsul-
tacjach opublikowano jako „Wytyczne Ministerstwa 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 2 czerwca 1966 r.” 
Ponadto w tym czasie opublikował podsumowanie 
badań nad rezerwuarem duru wysypkowego w Polsce 
w okresie nieepidemicznym (Pol Tyg Lek 1966, 2141, 
1553).

Z inicjatywy i zgodnie z opracowanym przez J. K. 
Kostrzewskiego planem, pod Jego kierunkiem w latach 
1961-1964 przeprowadzono w Polsce terenowe badanie 
skuteczności czterech typów szczepionek przeciwko 
durowi brzusznemu. Badanie objęło 1 mln 400 tys. 
osób na terenie powiatów o wysokiej zapadalności na 
dur brzuszny. W wyniku tego badania wytypowano 
najskuteczniejszą szczepionkę przeciw durowi brzusz-
nemu – szczepionkę formolowo-fenolową, którą wpro-
wadzono do stosowania w Polsce już w 1964 r. Sytuacja 
epidemiologiczna duru brzusznego, m.in. w związku 
ze zmianą szczepionki uległa na tyle poprawie, że od 
września 1975 r. zaprzestano masowych szczepień 
przeciwko durowi brzusznemu w kraju – pozostawiając 
ich zakres stosowania i nasilenie do decyzji wojewódz-
kiego inspektora  sanitarnego. Koncepcja i metoda 
przeprowadzonego badania weszła do kanonu metodyki 
epidemiologicznych badań doświadczalnych w świecie.

Z inicjatywy prof. J. K. Kostrzewskiego w 1967 r. 
podjęto w Zakładzie badania mające na celu uzasadnie-
nie wprowadzenia w Polsce szczepień przeciw odrze 
oraz wskazanie odpowiedniego typu szczepionki pod 
względem jej bezpieczeństwa i skuteczności. W 1975 
r. szczepienie przeciw odrze w Polsce wprowadzono do 
kalendarza szczepień.  

W 1971 r. w związku z pełnionymi funkcjami 
w kraju i za granicą J. K. Kostrzewski zrezygnował ze 
stanowiska Kierownika Zakładu Epidemiologii.

W uzupełnieniu wyrywkowo tylko omówionej Jego 
pracy w PZH należy wspomnieć, że pod Jego kierun-
kiem organizowano liczne kursy atestacyjne z zakresu 
higieny i epidemiologii. Wszyscy zatrudnieni przez pro-
fesora pracownicy naukowi Zakładu mieli obowiązek 
uzyskania specjalizacji i/lub przygotowania rozprawy 
doktorskiej. 

Był promotorem przewodów doktorskich 9 pracow-
ników Zakładu i wielu osób spoza PZH.

Zasługuje na szczególną uwagę inicjatywa Profe-
sora publikowania opracowań z zakresu epidemiolo-
gii opisowej i częściowo analitycznej pracowników 
Zakładu wykorzystujących wyniki pracy prowadzonej 
w Zakładzie. Pod redakcją Profesora opublikowano: 
„Choroby zakaźne w Polsce i ich zwalczanie w latach 
1919-1962”, Warszawa: PZWL – 1964; „Choroby za-
kaźne w Polsce i ich zwalczanie w latach 1961-1973”, 
Warszawa: PZWL 1972; „Choroby zakaźne w Polsce 
i ich zwalczanie w latach 1970-1979” , Wrocław: 
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Osssolineum 1984 oraz opracowanie pod redakcją J. 
Kostrzewskiego i C. R. Lowe pt.: Epidemiology. A guide 
to teaching methods. WHO 1971 dostępne w Polsce 
jako „Epidemiologia. Podręcznik metod nauczania” 
z udziałem w wersji polskiej Z. J. Brzezińskiego, War-
szawa PZWL: 1973.

EPIDEMIOLOGIA CHORÓB 
NIEZAKAŹNYCH – ROLA J. K. 

KOSTRZEWSKIEGO W WEJŚCIU W NOWĄ 
PROBLEMATYKĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ 

W POLSCE

W dniu 6 października 1964 r. w Krakowie na 
wspólnym posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Epide-
miologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Komitetu 
Naukowego Higieny i Organizacji Ochrony Zdrowia 
PAN prof. J. K. Kostrzewski i prof. Kazimierz Lacho-
wicz przedstawili programowy referat pt. „Zadania 
i perspektywy epidemiologii w Polsce”. W referacie 
zwrócili uwagę na to, że doświadczenia, które zdobyto 
w działalności przeciwepidemicznej i w badaniu sze-
rzenia się i zapobieganiu chorobom zakaźnym mogą 
być zastosowane w badaniach występowania chorób 
niezakaźnych oraz sposobów zapobiegania i zwalcza-
nia tych chorób.  Autorzy postulowali podjęcie badań 
w zakresie opracowania metodologii, planowania 
analizy występowania oraz oceny wskaźników  infor-
mujących o stanie zdrowia ludności, czynnikach ryzyka 
i odległych skutkach działania czynników szkodliwych. 

Była to inspiracja do podjęcia, głównie przez pra-
cowników Państwowego Zakładu Higieny,  badania 
wpływu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 
na występowanie nieswoistych chorób układu odde-
chowego (tzw. „badania krakowskie”) , jednocześnie 
w kraju podjęto prace z zakresu epidemiologii chorób 
krążenia, chorób psychoneurologicznych, nowotworo-
wych i innych.

Wiele podjętych wówczas badań stanowiło punkt 
wyjścia dla oceny szeroko pojętego stanu zdrowia 
publicznego.

PROFESOR J. K. KOSTRZEWSKI JAKO 
ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR 

I PROMOTOR PROBLEMÓW OCHRONY 
ZDROWIA

W maju 1961 r. Profesor Jan K. Kostrzewski został 
powołany na stanowisko Głównego Inspektora Sanitar-
nego i jednocześnie Podsekretarza Stanu w Minister-
stwie Zdrowia i Opieki Społecznej.

W 1963 r. Uchwałą Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów zostały Mu zlecone obowiązki Pełno-
mocnika Rządu do spraw programu rozwoju żywności 
i żywienia w Polsce. Program ten miał być wdrożony 
w ramach umowy Rządu PRL oraz Programu rozwoju 
ONZ i Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO).

Jako Pełnomocnik Rządu Profesor przyczynił się do 
zorganizowania Instytutu Żywności i Żywienia w War-
szawie. Bardzo zaangażowany w powstanie tego Insty-
tutu miał znaczący udział w zapewnieniu mu godziwego 
lokum przez zbudowanie odpowiedniego gmachu przy 
ul. Powsińskiej w Warszawie. Ponadto służył pomocą 
Akademii Medycznej w Lublinie przy ukończeniu tak 
ważnych inwestycji jak gmachy Collegium Medicum, 
Collegium Pathologicum i domów akademickich.

W czasie tej kadencji GIS uchwalona została ustawa 
o zwalczaniu chorób zakaźnych (z dn. 13 listopada 1963 
r., Dz. U. Nr  50, poz. 279). Należy zwrócić   uwagę, 
że było to po upływie 28 lat obowiązywania ustawy 
o zapobieganiu chorobom zakaźnym i ich zwalczaniu 
z dn. 21 lutego 1935 r. (Dz. U. RP Nr 27, poz. 198). Jed-
nocześnie wydano 6 tzw. rozporządzeń wykonawczych 
do ustawy i jedne wytyczne. Ustawa z 1963 r. była na 
tyle nowoczesna, że następną uchwalono dopiero po 38 
latach, we wrześniu 2001 r.

Ponadto prof. Jan Kostrzewski z pozycji Głównego 
Inspektora Sanitarnego promował opracowanie zasad 
stosowania  masowych szczepień ochronnych, orga-
nizowanych również  w formie programów szczepień 
– wprowadzono pojęcie Kalendarzy szczepień, jak 
i szczepień prowadzonych akcyjnie. W okresie Jego 
pracy jako Głównego InspektoraSanitarnego w Polsce 
wystąpiło kilka dużych epidemii, których zasady zwal-
czania uwzględniono w omawianiu działania Profesora 
jako Kierownika Zakładu Epidemiologii. Podczas 
kadencji prof. J. K. Kostrzewskiego problem zakażeń 
szpitalnych, ich zapobiegania i zwalczani  uzyskał od 
strony administracyjnej, jak również fachowej, wysoką 
rangę.. 

Prof. Jan K. Kostrzewski pełnił funkcję Głównego 
Inspektora Sanitarnego do lipca 1968 r., kiedy został 
powołany na stanowisko Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej (ponowne powołanie na to stanowisko 
w czerwcu 1969 r.).  Stanowisko to zajmował do końca 
kadencji Sejmu i zmiany rządu w kwietniu 1972 r.

DZIAŁALNOŚĆ JANA K. 
KOSTRZEWSKIEGO - CZŁONKA POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK

W 1967 r. w życiorysie naukowym Jana K. Ko-
strzewskiego należy odnotować dwie ważne daty. 
W kwietniu 1967 r. otrzymał tytuł naukowy profesora 
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zwyczajnego nauk medycznych a w maju 1967 roku 
został wybrany na członka korespondenta Polskiej 
Akademii Nauk. 

W latach 1968, 1971, 1980 i 1983 Zgromadzenie 
Ogólne PAN wybrało Go na członka Prezydium PAN. 
W kwietniu 1972 r. - po zakończeniu kadencji Sejmu 
i zmianie rządu i ustąpieniu Jan K. Kostrzewskiego 
ze stanowiska Ministra Zdrowia – Prezes Rady Mini-
strów powołał Go na stanowisko Sekretarza Wydziału 
VI Nauk Medycznych PAN. Stanowisko to profesor 
piastował do grudnia 1980 r. 

W grudniu 1980 r. J. K. Kostrzewski został wybrany 
przez Zgromadzenie Ogólne PAN na Wiceprezesa PAN. 
W cztery lata później w grudniu 1984 r. i  sześć lat póź-
niej tzn. w grudniu 1986 r. wybrano Go na Prezesa PAN 
– na tym stanowisku pozostał do stycznia 1989 roku.

W 1985 r. J. K. Kostrzewski został wybrany na posła 
do Sejmu PRL w Kadencji 1985-1989, w tych latach 
był również wiceprzewodniczącym Rady Krajowej 
Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, po-
nadto powołano Go w skład Rady Konsultacyjnej przy 
Przewodniczącym Rady Państwa działającej w latach 
1986-1989.

W ramach działalności społecznej Profesor prze-
wodniczył Krajowemu Komitetowi Narodowego 
Funduszu Ochrony Zdrowia, który to Komitet miał 
udział w sfinansowaniu lub sfinansował całkowicie 
budowę wielu obiektów szpitalnych czy sanatoryjnych. 
W 1982 r. Profesor przewodniczył Społecznemu Komi-
tetowi Budowy Pomnika – Szpitala Centrum Zdrowia 
Dziecka.

DZIAŁALNOŚĆ J. K. KOSTRZEWSKIEGO 
NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM

Mimo prowadzonej intensywnej pracy naukowej 
i dydaktycznej oraz pełnienia wielu odpowiedzialnych 
funkcji w kraju, J. K. Kostrzewski rozwijał ożywioną 
działalność w międzynarodowych organizacjach, zaj-
mujących się zapobieganiem i zwalczaniem chorób, 
głównie zakaźnych. Przygotowaniem do tej działalno-
ści było ukończenie, jako stypendyście ŚOZ studiów 
w Harvard School of Public Health w Bostonie, za-
kończonych uzyskaniem w 1958 r. dyplomu magistra 
Zdrowia Publicznego. 

Od 1960 roku był członkiem panelu Ekspertów 
ŚOZ – w latach 1968, 1970 i 1973 przewodniczył pol-
skiej delegacji na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. 
W lipcu 1969 roku został wybrany na Wiceprezydenta 
Światowego Zgromadzenia Zdrowia na rok 1969/1970 
(w Bostonie, USA). Od 1973 do 1976 roku był z wyboru 
członkiem Rady Wykonawczej ŚOZ, a w roku 1975 
wybrano Go na  przewodniczącego Rady Wykonaw-
czej ŚOZ na lata 1975-1976. Należy zaznaczyć, że jest 

współautorem Generalnego Programu Pracy ŚOZ na 
lata 1978-1983.

Od września 1971 do sierpnia 1984 r. J.K. Ko-
strzewski był członkiem Rady Wykonawczej Mię-
dzynarodowego Towarzystwa Epidemiologicznego 
(International Epidemiological Association –IEA) 
oficjalnie związanego z ŚOZ, afiliowanego do Rady 
Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych. 
We wrześniu 1977 roku wybrano Go na przewodni-
czącego tej Rady i na prezydenta Międzynarodowego 
Towarzystwa Epidemiologicznego na lata 1977-1981. 

W latach 1977-1979 był przewodniczącym Mię-
dzynarodowej Komisji oceny wykorzenienia ospy 
w Indiach, Butanie, Nepalu, Etiopii i w krajach Rogu 
Afryki – Dżibuti, Kenii i Somalii oraz wiceprzewod-
niczącym Światowej Komisji powołanej dla oceny 
wykorzenienia ospy w świecie. Komisja ta w grudniu 
1979 r. uznała,  że zakończono program wykorzenienia 
ospy w świecie pełnym sukcesem.

Prof. J. Kostrzewski jest jednym z inicjatorów świa-
towego, rozszerzonego programu szczepień przeciw 
gruźlicy, błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis 
i odrze, w latach 1978-1985 przewodniczył Świato-
wej Grupie Doradczej (Global Advisory Group) tego 
programu. 

W latach 1978-1982 był członkiem Rady Nauko-
wo-Technicznej Specjalnego Programu Badań Chorób 
Tropikalnych UNDP (World Bank) WHO, a od 1982 do 
1986 roku przewodniczył grupie wzmocnienia badań 
chorób tropikalnych w krajach Trzeciego Świata (Re-
search Strengthening Group).

Od 1978 do 1981 roku był członkiem, a od 1982 do 
1986 roku przewodniczył Technicznej Grupie Dorad-
czej (Technical Advisory Group) Światowego Programu 
zwalczania chorób biegunkowych.

W latach 1979-1987 był członkiem, a w latach 
1983-1984 przewodniczącym Rady Nadzorczej Mię-
dzynarodowego Centrum Badań Chorób Biegunkowych 
w Dhaka, Bangladesz.

W latach 1980-1983 był członkiem Światowego 
Komitetu Doradczego Badań Medycznych ŚOZ w Ge-
newie, a w 1983 r. wybrano Go na wiceprezydenta tego 
Komitetu. 

Dwukrotnie – w lipcu i sierpniu 1983 oraz w lipcu 
i sierpniu 1984 roku pracował jako konsultant Komitetu 
Rzeki Mekong, w ocenie skutków zdrowotnych plano-
wanego zagospodarowania wód dolnego basenu rzeki 
Mekong w Laosie, Kampuczy, Tajlandii i Wietnamie. 
Opracował raport pt.: „Preliminary Reconnaissance 
for Basinwide Reconnaissance Survey of Waterborne 
Disease”

W latach 1986-1987 prowadził wykłady Health 
Clark Lecturship w London School of Hygiene and 
Tropical Medicine University of London. 
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Szczególne znaczenie pod koniec tego okresu  miała 
Jego współpraca w ramach światowego programu wy-
korzenienia poliomyelitis. J. K. Kostrzewski wchodził 
w skład 12 osobowej grupy ekspertów stanowiącej 
Międzynarodową Komisję do Potwierdzenia Wykorze-
nienia Poliomyelitis w krajach Ameryki (International 
Certification Commission on Polio Eradication  ICC-
PE), co osiągnięto we wrześniu 1991 roku. Ponadto 
w latach 1995-1996 Profesor przewodniczył Światowej 
Komisji dla Potwierdzenia Wykorzenienia Poliomyelitis 
w świecie, a następnie do 2000 roku brał udział w pra-
cach tej Komisji.

Oprócz prac w wymienionych komisjach J. Ko-
strzewski wielokrotnie uczestniczył w międzynaro-
dowych zjazdach, grupach ekspertów i konferencjach 
naukowych poświęconych głównie epidemiologii, 
wirusologii, statystyce i organizacji ochrony zdrowia. 
Jako ekspert ŚOZ brał udział w międzynarodowych 
programach i komisjach działających w krajach 
tropikalnych Afryki, Regionu Wschodniego Morza 
Śródziemnego, w Ameryce Łacińskiej, w krajach Po-
łudniowo-Wschodniej Azji i Zachodniego Pacyfiku. 
Często przewodniczył grupom specjalistów i obradom 
międzynarodowych komisji. Był członkiem zagranicz-
nym Narodowej Akademii Medycyny Francji, człon-
kiem zagranicznym Narodowej Akademii Nauk Indii 
(członek honorowy) oraz członkiem Akademii Nauk 
Medycznych Rosji.

DZIAŁALNOŚĆ J. K. KOSTRZEWSKIEGO 
PO OSIĄGNIĘCIU WIEKU EMERYTALNEGO

W 1989 r. prof. J. K. Kostrzewski przeszedł na 
emeryturę, tzn. wycofał się z pełnienia różnych funkcji, 
a w 1991 r. przestał być członkiem Rady Naukowej 
PZH. 

Nie oznaczało to całkowitego zawieszenia Jego 
działalności jako epidemiologa – autora lub redaktora. 
Już w 1991 r. przekazał do druku pracę pt. „Szczepie-
nia ochronne w programach Światowej Organizacji 
Zdrowia” – rozdział w książce „Szczepienia ochronne” 
pod red. B. Dębiec i W. Magdzik. W 1993 r. ukazała 
się  książka „Choroby zakaźne i pasożytnicze – zapo-
bieganie i zwalczanie (rodzaj Vademecum pod red. W. 
Magdzika – wyd. Vesalius – Kraków), w której jest 
autorem 8 rozdziałów i przedmowy. 

W 2001 r. ukazała się monografia pt. „Choroby 
zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX 
wieku” wyd. PZWL, której jest współredaktorem (z W. 
Magdzikiem i D. Naruszewicz-Lesiuk) oraz współau-
torem kilku rozdziałów.

W dniu 6 grudnia 2000 r. w związku z jubileuszem 
85-lecia urodzin prof. J. K. Kostrzewskiego zostało 
zorganizowane uroczyste posiedzenie Rady Naukowej 
PZH, na które został zaproszony. Profesor nie wziął 
udziału w posiedzeniu, ale przesłał podziękowanie za 
zaproszenie i przekazany Mu okolicznościowy referat 
– laudację.

Uczestniczył jeszcze w zorganizowanej w PZH 
w dniu 8 października 2002 r. konferencji naukowej – 
z okazji i podpisania certyfikatu eradykacji poliomyeli-
tis w Regionie Europejskim (Kopenhaga 21.06.2002). 
Była to Jego ostatnia wizyta w Państwowym Zakładzie 
Higieny. 

Zmarł 27 maja 2005 r. w wieku 89 lat i został pocho-
wany w dniu 2.06.2005 r. na cmentarzu przy kościele 
pw. Św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie. 
W imieniu Dyrekcji i pracowników PZH pożegnał Go 
prof. dr hab. Mirosław Wysocki.

W 2014 r. Jego syn Piotr Kostrzewski wręczył mi 
książkę swojego autorstwa pt. „Jan Karol Kostrzewski 
– nie tylko epidemiologia” – powiedziałabym – nie 
tylko epidemiolog!

Jest to niezwykle cenna monografia, w której Autor 
wykorzystał bardzo umiejętnie materiały z bogatego, 
prywatnego archiwum prof. J.K.Kostrzewskiego. Na 
uwagę zasługują m.in. zamieszczone w monografii 
informacje dotyczące kontaktów Profesora ze środo-
wiskiem naukowym w Polsce i za granicą.

*****

Dużą trudność sprawiło mi zestawienie w tak 
dużym skrócie najważniejszych informacji o wybitnym 
uczonym i wielce zasłużonym w wielu dziedzinach 
człowieku. Było to tym trudniejsze, że wspominam 
swojego nauczyciela, promotora i wieloletniego szefa 
w Zakładzie, w którym zaproponował mi zatrudnienie 
i w Dziale Dydaktycznym PZH – Studium Sanitar-
no-Higienicznym, który miałam na Jego polecenie 
zorganizować, i wreszcie w Redakcji Przeglądu Epi-
demiologicznego, którym to kwartalnikiem miałam się 
zajmować „najlepiej jak Pani to potrafi”.

Otrzymano: 15.07.2015
Zaakceptowano do publikacji: 19.08.2015 r.

Adres do korespondencji:
Danuta Naruszewicz-Lesiuk
NIZP-PZH Redakcja Przeglądu Epidemiologicznego
ul. Chocimska 24, 00791 Warszawa  
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REDAKCJI KWARTALNIKA
PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY 

OD 2012 R. DO 2015 R.

Informacja na XX Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Epidemiologów  
i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Bydgoszcz, 17-19 września 2015 r.

W 2012 r. Redakcja Przeglądu Epidemiologicznego  
(PE) wzięła udział w Konkursie Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego o przyznanie środków finansowych w 
ramach programu INDEX PLUS 2012, którego celem 
było uzyskanie przez kwartalnik międzynarodowego 
charakteru i podniesienie pozycji w zagranicznych śro-
dowiskach naukowych. Projekt został zaakceptowany 
5 września 2012 r. na okres lat 2012-2014, a realizacja 
zakończyła się w listopadzie 2014 r. Sprawozdanie 
zostało przyjęte przez MNiSW.

Redakcja zobowiązała się do wydawania kwar-
talnika w języku angielskim i zamieszczania pełnych 
tekstów na stronie internetowej. Powiadomieni o 
powyższym prenumeratorzy PE – w odpowiedzi na 
przesłaną przez Redakcję ankietę – wyrazili opinię, że 
PE ma być wydawany nadal w języku polskim oraz że 
koniecznie ma być wydawany w formie drukowanej. 

Redakcja dostosowała się do sugestii czytelników 
mając jednak wątpliwości, czy oni mogąc korzystać z 
wersji internetowej będą nadal prenumerować wersję 
drukowaną. Okazało się, że liczba prenumerowanych 
egzemplarzy nie zmniejszyła się (284 egz. z nakładu 
350 + 15 egz.)

W rezultacie, po zakończeniu realizacji projektu w 
rankingu czasopism MNiSW Przegląd Epidemiologicz-
ny otrzymał 7 punktów, a w Index Copernicus 2014 r. 9 
punktów, czyli wyższą ocenę niż poprzednia – 6,19 pkt. 
Nasz kwartalnik jest indeksowany w bazach PubMed, 
Web of Science, Scopus, Polska Bibliografia Lekarska.

Obecnie Przegląd Epidemiologiczny – Epidemio-
logical Review jest kwartalnikiem dwujęzycznym an-
gielsko-polskim. Każdy numer zawiera pełną angielską 
wersję artykułu i polską, skróconą o piśmiennictwo i 
materiał ilustracyjny.

Całe zasoby wydawnicze Przeglądu Epidemiolo-
gicznego są zdygitalizowane w ramach projektu INDEX 
PLUS i są dostępne w formie elektronicznej na stronie 
internetowej i poprzez Redakcję.

Dostosowując się do potrzeb polskich czytelników 
Redakcja utrzymała zasadę zamieszczania w PE reko-
mendacji nadsyłanych za pośrednictwem Polskiego 
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Za-

kaźnych, jak tez przekazywanych bezpośrednio przez 
ekspertów np. Polskie Grupy Ekspertów HBV i HCV.

 Hołdując tradycji utrzymano w PE działy: Kronika 
epidemiologiczna, Historia medycyny i Sprawozdania, 
oprócz najważniejszych: Problemy zakażeń, Szczepion-
ki i szczepienia, Zdrowie publiczne.  

W 2014 r. szczególne zainteresowanie wzbudziło 
Sprawozdanie z Konferencji w Narodowym Instytucie 
Zdrowia Publicznego – PZH w dn.11 września 2014 r. 
na temat „Koordynacja działań instytucji publicznych 
w przypadku zagrożenia epidemią” w nawiązaniu do 
epidemii Eboli, opublikowane w PE 2014;68(4):787-
796 oraz prace na temat krztuśca

Obecnie Redakcja dąży do uzyskania dla PE 
wskaźnika Impact Factor. Jest to utrudnione m.in. przez 
względnie niski wskaźnik cytowań prac zamieszczo-
nych w PE. A przecież jest to pewne niedopatrzenie 
między innymi ze strony Państwa, środowiska lekarzy 
chorób zakaźnych i epidemiologów. Państwo często 
w swoich publikacjach wykorzystujecie informacje, 
względnie dane z Przeglądu Epidemiologicznego – one 
temu służą – można powiedzieć, że temu służy kwartal-
nik, ale trzeba to zaznaczyć, trzeba zacytować. Dlatego 
korzystając z okazji Redakcja apeluje do Kolegów, do 
Państwa – prosimy o cytowania Przeglądu Epidemio-
logicznego, co nam wszystkim pomoże w uzyskaniu 
dla kwartalnika skądinąd przecież zasłużonego „impact 
factor”.

Na opublikowanie pracy w PE nie czeka się relatyw-
nie długo – w znacznej mierze jest to zależne od czasu 
uzyskania recenzji, Oodsetek niezakwalifikowanych 
do druku prac (z różnych powodów) m.in. tematyki)  
wynosi ok. 20%. 

Autorami lub współautorami 40% opublikowanych 
artykułów są pracownicy NIZP-PZH. Autorami pozo-
stałych 60% są głównie pracownicy różnych zakładów, 
katedr i klinik  Uniwersytetów Medycznych z całej Pol-
ski. Znaczącą liczbę prac nadesłano z zakładów zdrowia 
publicznego tych uniwersytetów. Ponadto nadsyłane są 
prace z instytutów medycznych, szpitali zakaźnych i 
stacji sanitarno-epidemiologicznych.
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Rocznie napływa do Redakcji 80-100 manuskryp-
tów.

Za niecałe 5 lat przypada jubileusz 100-lecia ukazy-
wania się naszego kwartalnika – od 1920 roku. Redakcja 
wyraża nadzieję, że będzie to już wówczas kwartalnik 
o wysokim „Impact factor”.
 
Aktualny skład Redakcji:

Redaktor: Andrzej Zieliński
Zastępca Redaktora: Małgorzata Stępień
Sekretarz Redakcji: Marta Gromulska

Redaktorzy tematyczni:
Danuta Naruszewicz-Lesiuk – epidemiologia
Waldemar Halota – choroby zakaźne, klinika
Dorota Cianciara – zdrowie publiczne
Anna Poznańska – statystyka
Natalia Parda – redaktor, język angielski
Marta Gromulska – redaktor, język polski
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INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

ZASADY PRZYGOTOWANIA MANUSKRYPTÓW KIEROWANYCH DO PUBLIKACJI 
W PRZEGLĄDZIE EPIDEMIOLOGICZNYM - EPIDEMIOLOGICAL REVIEW

Prawa autorskie do prac publikowanych w Przeglą-
dzie Epidemiologicznym- Epidemiological Review są 
zarezerwowane dla wydawcy – Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny. 
Oznacza to, że artykuły czy ich fragmenty nie mogą być 
publikowane lub kopiowane gdzie indziej, bez zgody 
wydawcy.
Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological 
Review jest pismem dwujęzycznym angielskim 
i polskim.

Publikuje:
a) prace doświadczalne, metodyczne i doniesienia  

z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwal-
czania 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, za-

pobiegania i kliniki chorób zakaźnych i zdrowia 
publicznego;

e) oceny książek i wydawnictw z wyżej wymienionych 
dziedzin oraz listy do Redakcji

1. Zasady przyjmowania artykułu przesyłanego do 
publikacji 

Manuskrypt pracy należy nadesłać do Redakcji z pi-
smem 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  za-
kładu lub kliniki, w których zostały wykonane badania, 
potwierdzoną jego podpisem.

Do pisma przewodniego należy dołączyć pisemne 
oświadczenie zawierające następujące informacje:
A. Praca nie została i nie zostanie złożona do druku 

w innym czasopiśmie przed opublikowaniem jej 
w Przeglądzie Epidemiologicznym- Epidemiologi-
cal Review.

B. Określenie udziału  (wkładu) poszczególnych auto-
rów 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. Zasady przygotowania manuskryptu pracy 
przesyłanej do publikacji

Redakcja przyjmuje prace w wersjach polskiej 
i angielskiej. 

Autorzy polscy są obowiązani dostarczyć wersję an-
gielską pracy po recenzjach i opracowaniu redakcyjnym. 

Strona edytorska tych prac powinna być zgodna 
z Instrukcją dla Autorów: streszczenie w językach 
polskim i angielskim, słowa kluczowe, podpisy tabel 
i rycin – w języku polskim i angielskim. 
Uwaga! Objętość nadsyłanych manuskryptów nie 
może przekraczać 12 stron, łącznie ze streszczeniem, 
piśmiennictwem, rycinami i tabelami.

3. Instrukcja dotycząca przygotowania manuskryptu
3.1. Prace przeznaczone do druku powinny być nade-
słane 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 email: przegepidem@pzh.gov.pl ).
Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem 
wydruku i zawierać nazwę pliku, w którym jest zapi-
sany artykuł.
Pliki i wersja papierowa  powinny być przygotowane 
z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykre-
sów i fotografii (10–12 pkt) oraz czcionki typu Times 
do podpisów pod ryciny i pisania tekstu podstawowego.
3.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno 
na środku strony: pełne imię i nazwisko autora (au-
torów) kursywą, tytuł polski pracy (dużymi pogru-
bionymi literami alfabetu), tytuł angielski (dużymi 
niepogrubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy) 
placówki, w której wykonano pracę (Times 10-12 
pkt). Streszczenie i abstrakt należy dołączyć na od-
dzielnych kartkach.
3.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania uste-
rek stylistycznych i nazewnictwa oraz dokonywania za 
zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.
W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, 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 pod-
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tytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
     
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie po-
winno rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy 
– ok. 250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy do-
łączyć do manuskryptu na oddzielnych, nienumerowa-
nych kartkach.

SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim 
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod 
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np. 
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness

WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych  ba-
dań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel 
prowadzonych badań. 
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograni-
czyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek 
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników 
ani wniosków z przeprowadzonych badań. 

MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych 
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie 
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla 
metod już opublikowanych, ale powszechnie niezna-
nych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa, 
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych 
metod – podać ich pełny opis. 
W pracach epidemiologicznych należy podać informa-
cje o planie (protokole) badania obejmującym badaną 
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych 
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przy-
działu do poszczególnych grup.

WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tek-
ście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny. 
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście, 
gdzie powinny być podsumowane najważniejsze in-
formacje.

DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne 
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz 
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań po-
winny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzysty-
wanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać 
szczegółowych danych przedstawionych w poprzed-
nich częściach artykułu.

WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać 
krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się 
logicznie z celami pracy przedstawionymi we wstępie. 
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikają-
cych z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat 

kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera eko-
nomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się 
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie 
należy we wnioskach zamieszczać wyników!

PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do 
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni 
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w ko-
lejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście 
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę 
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennic-
twa. Należy również podać pozycje cytowane w tabe-
lach lub w legendzie rycin. 
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepubliko-
wane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; auto-
rzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie 
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca 
została zaakceptowana do druku. 
W wykazie piśmiennictwa należy zachować następu-
jącą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion. 

Jeżeli liczba autorów nie przekracza trzech należy 
zacytować wszystkich, jeżeli autorów jest więcej 
niż trzech, należy zacytować trzech i dodać „i in” 
(et al.). 

b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The 

List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) nale-
ży podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbio-
rowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redaktora, 
miejsce wydania, wydawcę i  rok wydania oraz strony 
od – do cytowanego rozdziału.

PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Per-
tussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
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 medycz-
nego:
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 zapale-
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nie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993. V 
etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol 
1995;49:261–6.

Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na któ-
re powołuje się Autor.
 1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa chorób 

zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL; 
1996: strona od – do.

 2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health Organization 
/ United Nations Children’s Fund. State of the world’s 
vaccines and immunization. Geneva: WHO; 1996: strona 
od – do.

 3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M. Od-
czyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec B, Mag-
dzik 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 bi-
bliograficznych ich wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, 
np. Outbreak of Bacterial Conjunctivitis at a College--
-New Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.
cdc.gov/mmwr/ 

Adres do korespondencji – należy podawać nazwę 
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów) 
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.

Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzym-
skimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chrono-
logii lub pojawianiu się w tekście. 
Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry) 
w języku polskim i angielskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłó-
wek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczo-
ne w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku.
W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowa-
ne statystyczne miary zmienności, takie np. jak stan-
dardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. 

Liczbę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie nie-
zbędnych dla dokumentacji uzyskanych wyników.

Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymie-
nionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa 
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone 
na oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej 
w oddzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w języ-
ku polskim i angielskim. 
W przypadku fotografii i plików graficznych utwo-
rzonych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) 
powinny być zawarte w nazwie pliku lub należy do-
łączyć oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.
W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w na-
wiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (ryc. 1) 
lub (tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjne-
go powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie 
manuskryptu.
Po zaakceptowaniu do druku tabele i ryciny są dołą-
czane wyłącznie  do wersji angielskiej artykułu (która 
stanowi wersję pierwotną), dlatego też zawartość tek-
stowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi i legen-
da wykresów powinny być przygotowane w języku 
angielskim. Wersja artykułu w języku polskim jest 
wersją skróconą i zawiera jedynie numery tabel lub 
rycin w odpowiednich miejscach tekstu.

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 do-
puszczenia artykułu do publikacji, dopuszczenia po 
poprawkach lub jego odrzucenia. Ostateczną decyzję 
o zakwalifikowaniu artykułów do publikacji podej-
muje redakcja na podstawie uzyskanych recenzji. Raz 
w roku czasopismo podaje do wiadomości listę recen-
zentów współpracujących z redakcją.

INNE
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiolo-
gicznym - Epidemiological Review  nie są pobierane 
opłaty. Wydawca zastrzega sobie prawo przeznaczenia 
niektórych odbitek do handlu księgarskiego.
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