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 1. Wstęp 

1.1. System nadzoru nad ogniskami chorób przenoszonych drogą 

pokarmową w Polsce 
   

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) państwowy powiatowy inspektor sanitarny w przypadku uzyskania 

danych lub innych informacji o podejrzeniach lub przypadkach zakażeń, zachorowań lub zgonów z 

powodu choroby zakaźnej jest zobowiązany do przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego oraz 

jeżeli jest to możliwe i uzasadnione podjęcia działań mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie 

szerzenia się zakażeń i zachorowań na tę chorobę zakaźną. W szczególności dotyczy to sytuacji, w 

których mamy do czynienia z wystąpieniem ogniska epidemicznego. W przypadku ognisk 

przenoszonych drogą pokarmową do połowy roku 2004, czyli do czasu przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej, ognisko było definiowane jako wystąpienie czterech lub więcej zachorowań powiązanych 

ze sobą i spowodowanych tym samym czynnikiem etiologicznym. W ramach dostosowania zasad do 

przyjętych w nadzorze epidemiologicznym w Unii Europejskiej wprowadzono do krajowego nadzoru 

zmiany przyjmując definicję z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/99/WE. Od tego 

czasu do chwili obecnej, ognisko chorób przenoszonych drogą pokarmową definiowane jest jako 

wystąpienie, w określonych warunkach, zachorowania i/lub zakażenia dwóch lub więcej osób, 

spowodowanych tym samym czynnikiem etiologicznym, mających ze sobą lub ze źródłem zakażenia 

powiązanie epidemiologiczne, przy czym przynajmniej u jednej z osób muszą wystąpić objawy 

chorobowe. 

1.2. Wykrywanie ognisk 
 

Wystąpienie ogniska lub podejrzenie wystąpienia ogniska jest dokonywane przez pracownika 

inspekcji sanitarnej na podstawie wpływających do stacji zgłoszeń zachorowań/podejrzeń zachorowań 

od lekarzy (ZLK), zgłoszeń wyników laboratoryjnych (ZLB) nadsyłanych przez laboratoria oraz w 

trakcie przeprowadzanych wywiadów epidemiologicznych. Do stacji sanitarno-epidemiologicznej 

zgłaszane mogą być także od razu ogniska bezpośrednio przez lekarzy, pielęgniarki, osoby 

reprezentujące szpitale oraz przez organizatorów imprez, przyjęć okolicznościowych, przedstawicieli 

placówek edukacyjnych, jak również przez osoby chore, rodziców lub opiekunów dzieci itd. W latach 

2014-2017 ponad 10% ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową zostało zidentyfikowane przez 

stacje w trakcie jej rutynowych działań. Najwięcej, bo prawie 63% ognisk zostało zgłoszonych przez 

lekarzy, pielęgniarki epidemiologiczne, zespoły do spraw zakażeń szpitalnych oraz innych 

przedstawicieli placówek medycznych, a prawie 5% ognisk zostało zgłoszonych przez rodziców. W 

każdym przypadku zgłoszenia ogniska lub jego wykrycia przez stację jest ona zobowiązana do podjęcia 
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działań mających na celu potwierdzenie jego wystąpienia, a następnie do rozpoczęcia dochodzenia 

epidemiologicznego. 

1.3. Dane gromadzone w ogniskach chorób przenoszonych drogą 

pokarmową oraz ich przepływ w ramach rutynowego nadzoru 

epidemiologicznego 
 

W trakcie dochodzenia epidemiologicznego w ognisku zbierane są dane, które mają pozwolić 

na opisanie ogniska pod względem osoby-miejsca-czasu. W przypadku ognisk chorób przenoszonych 

drogą pokarmową gromadzona informacja ma umożliwić zarówno określenie jego czynnika 

etiologicznego, ustalenie sposobu szerzenia się zakażenia, identyfikację nośnika zakażenia oraz 

identyfikację źródła. Analiza tych danych ma na celu podjęcie działań, które finalnie wyeliminują źródło 

zakażenia i/lub pozwolą na ograniczenie szerzenia się zakażenia oraz pozwolą na wprowadzenie działań 

przeciwepidemicznych, które będą zapobiegać występowaniu takich zdarzeń w przyszłości.  

Dane zbierane w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową obejmują: 

• dane demograficzne, które pozwalają scharakteryzować populację/grupę osób będących 

uczestnikami ogniska. W przypadku ognisk informacja zbierana jest zarówno o osobach 

z objawami klinicznymi, jak również o innych osobach narażonych; 

• dane kliniczne – charakteryzujące przebieg kliniczny zachorowania, w tym informacja 

o objawach, hospitalizacji, zejściu choroby, itd.; 

• dane o wynikach badań laboratoryjnych uczestników ogniska – badaniom poddawane są przede 

wszystkim osoby z objawami, ale także inne osoby narażone oraz osoby, które potencjalnie 

mogły być źródłem zakażenia/ogniska; 

• dane epidemiologiczne o potencjalnym narażeniu, w przypadku ognisk chorób przenoszonych 

drogą pokarmową także o spożywanych produktach żywnościowych; 

• dane o wynikach laboratoryjnych próbek żywności, które są powiązane lub potencjalnie 

powiązane z wystąpieniem ogniska; 

• dane z dochodzeń oraz badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez inne inspekcje, 

w szczególności przez inspekcję weterynaryjną dotyczące źródła zakażenia. 

Na terenie Polski od roku 2014 dane o ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową 

gromadzone są i przekazywane za pośrednictwem systemu ROE (Rejestr Ognisk Epidemicznych), który 

jest dedykowanym narzędziem służącym do wprowadzania, przekazywania i analizy danych zebranych 

w trakcie dochodzeń. Ogniska, których wystąpienie jest związane lub potencjalnie związane 

z żywnością są przesyłane do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), która zajmuje 

się bezpieczeństwem żywności na terenie Unii Europejskiej.  
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1.4. Sytuacja epidemiologiczna dot. ognisk chorób przenoszonych 

drogą pokarmową o nieustalonej etiologii w Polsce w latach 2014-2017 
 

Od początku XXI w. obserwowana jest zmiana w czynnikach etiologicznych odpowiedzialnych 

za nieżyty żołądkowo-jelitowe występujące u ludzi, co ma swoje odzwierciedlenie również w etiologii 

ognisk. Przy dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej zatruć i zakażeń pokarmowych, 

znacznie wolniej zmieniają się możliwości diagnostyczne w tym zakresie.  W związku z tym w Polsce 

od kilkunastu lat utrzymuje się wysoki odsetek ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową, 

w których nie ustalano czynnika etiologicznego. Odsetek ten wzrastał do roku 2007, w którym osiągnął 

poziom 36%. Wprowadzenie diagnostyki w kierunku norowirusów spowodowało przejściowe 

zahamowanie tego trendu i spadek wspomnianego odsetka do około 20%. Niestety w ostatnich latach 

odsetek ten znów zaczął wzrastać, przekraczając 37% w 2016 roku. Widoczny na skumulowanym 

wykresie znacznie niższy odsetek ognisk o nieokreślonej etiologii w 2017 r. częściowo jest artefaktem 

wystąpienia w tym roku dużej liczby ognisk spowodowanych HAV (ryc.1). 

 

Ryc. 1. Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową w Polsce w latach 1991-2017. 

W latach 2014-2017 trend wzrostowy w odsetku zgłaszanych ognisk o nieustalonej etiologii 

obserwowany był zarówno w grupie małych, przeważnie rodzinnych ognisk, czyli takich, w których 

chorowało do 4 osób, jak również w dużych ogniskach, w których wystąpiło 10 i więcej zachorowań.  

(ryc.2). 
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Ryc. 2. Odsetek ognisk z ustalonym i nieustalonym czynnikiem etiologicznym występujących w Polsce w latach 

2014-2017, według wielkości (liczebności) ognisk. 

W 2017 r. wzw A było w Polsce jedną z najczęstszych przyczyn ognisk chorób przenoszonych 

drogą pokarmową. Towarzyszył temu epidemiczny wzrost liczby przypadków i zapadalności na wzw 

A, który spowodował nie tylko wzrost w liczbie ognisk tej choroby, ale zmniejszył także udział innych 

czynników w etiologii ognisk w porównaniu do wcześniejszych lat, a także zmniejszył odsetek ognisk 

o nieustalonej etiologii (12,2%). Łącznie w opisywanym roku odnotowano 251 ognisk, których 

przyczyną był wirus HAV. W porównaniu w latach 2014-2016 w roku rejestrowano od 1 do 7 ognisk 

(ryc. 2) 

1.5. Charakterystyka kliniczna ognisk o nieustalonej etiologii oraz 

sezonowość ich występowania, lata 2014-2016 
 

Najczęstszym objawem klinicznym u chorych w ogniskach o nieustalonej etiologii w Polsce 

w latach 2014-2017 była biegunka – 70,3% chorych, następnie wymioty - u ponad 59% oraz bóle 

brzucha u 38,9%. Nieco rzadziej występowała gorączka - 19,1% chorych. Taki obraz kliniczny 

najbardziej zbliżony jest do zachorowań wywołanych przez wirusy, co może sugerować, że większość 

z tych ognisk miało taką etiologię (ryc.3). Z analizy objawów w ogniskach o etiologii wirusowej 

wyłączono ogniska o etiologii wzw A (HAV), z uwagi na fakt znacznych różnic w obrazie klinicznym 

tej choroby w porównaniu do innych pokarmowych chorób wirusowych. 
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Ryc. 3. Objawy kliniczne chorych w ogniskach o nieustalonej etiologii i o etiologii wirusowej w Polsce, 

w latach 2014-20171. 

Spośród 545 ognisk o nieustalonej etiologii z lat 2014-2017, w 258 (47,3%) ustalono czas 

inkubacji.  Najczęściej zawierał się on w przedziale 13-24 godziny – 33,3% ognisk, co odpowiada 

czasowi inkubacji w ogniskach wywołanych norowirusami oraz częściowo Bacillus cereus (toksyną 

biegunkotwórczą). Drugą, pod względem liczebności, grupą ognisk o nieustalonej etiologii były te 

z czasem inkubacji w przedziale 25-48 godzin (24,4%), który jest charakterystyczny dla ognisk 

wywołanych pałeczkami Salmonella oraz rotawirusami (ryc.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 4. Średni okres inkubacji w ogniskach o nieokreślonej etiologii w Polsce w latach 2014-2017. 

Sezonowość występowania ognisk o nieokreślonej etiologii w latach 2014-2017 najbardziej 

odpowiada sezonowości ognisk o etiologii norowirusowej (ryc.5). 

 
1 Z zestawienia wyłączono chorych na wzw A w ogniskach w 2017 r., z uwagi na rozbieżność w obrazie klinicznym 
wzw A i innych wirusowych chorób pokarmowych. 
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Ryc. 5. Sezonowość ognisk, które wystąpiły w Polsce w latach 2014 – 2017 wg czynnika etiologicznego. 

2. Materiały i metody 

2.1. Badanie kwestionariuszowe 
 

Podczas warsztatów dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych pt. “Ogniska chorób 

przenoszonych drogą pokarmową - czynniki wpływające na ustalenie etiologii ogniska” w 2017 r. 

przeprowadzono anonimową ankietę, mającą na celu identyfikację czynników pomagających 

i utrudniających w ustalaniu etiologii ogniska podczas dochodzenia epidemiologicznego. 

2.2. Badania próbek z ognisk o nieustalonej etiologii 
 

2.2.1 Kryteria doboru ognisk 
 

Do badania kwalifikowane były ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową z lat 2018-

2019 z terenu całego kraju, według następujących kryteriów: 

Kryteria podstawowe: 

• Ogniska, w których w dochodzeniu epidemiologicznym nie ustalono czynnika etiologicznego; 

• Ogniska, w których wskazano czynnik na podstawie małej liczby przebadanych chorych i/lub 

niskiego odsetka chorych z wynikiem dodatnim; 

• Ogniska, w których wyniki badań nie są zgodne z objawami klinicznymi chorych i/lub czasem 

inkubacji; 
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Kryteria dodatkowe: 

• Ogniska z liczbą chorych powyżej 10 osób; 

• Ogniska, które wystąpiły w różnych środowiskach z założeniem, że w pierwszym roku badania 

nie obejmą ognisk, które wystąpiły w szpitalach; 

• Ogniska, w których dostępne są próbki od minimum 5 chorych; 

• W przypadku ognisk, w których podejrzewana jest toksyna jako przyczyna zachorowań, 

dostępne są próbki żywności; 

• Ogniska, w których chorowały osoby w różnym wieku. 

 2.2.2 Wielkość próby 
 

Zakładano zgromadzenie jak największej liczby próbek z jak największej liczby ognisk 

spełniających kryteria podstawowe i dodatkowe, przy czym minimalną liczbę ognisk włączonych do 

projektu w roku określono na 10. 

2.2.3 Przebieg procesu klasyfikacji ognisk do projektu i tworzenie banku próbek 
 

Wszystkie wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologicznych dostały informacje o zasadach 

kwalifikacji ognisk do projektu oraz listę danych jakie powinny być przesyłane wraz z próbkami, w tym 

pozwalających na identyfikację ogniska i chorych w systemie ROE. 

Do badania wyznaczono po stronie NIZP-PZH koordynatorów, których zadaniem była szybka 

weryfikacja spełniania przez ognisko kryteriów włączenia do badania (ryc.6), w tym  

• Odpowiednia liczba chorych w ognisku; 

• Odpowiednia liczba pobranych/dostępnych próbek do badań; 

oraz  

• Informacji o kierunku przeprowadzonych badań, ich liczbie i wyniku;  

• Informacji o charakterystyce klinicznej zachorowań w ognisku. 

Ponadto dopilnowanie: 

• Pobrania i dostarczenia właściwego rodzaju próbek – próbki kału; 

• Przechowywania i przesyłania próbek we właściwych warunkach - zachowanie nieprzerwanego 

łańcucha chłodniczego z temperaturą nie przekraczającą –20° C (Ryc. 6). 
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Ryc. 6. Schemat wstępnej klasyfikacji ognisk do projektu razem ze szczegółami technicznymi przesyłania próbek. 

2.2.4. Główne kierunki badań próbek z ognisk 
 

Próbki z ognisk pobrane od osób z objawami klinicznymi badano w kierunku: 

1. wirusów: norowirusów, rotawirusów, adenowirusów; 

2. bakterii: Salmonella spp., Clostridium difficile toksyna A/B, E. coli (w tym EAEC, EPEC, 

ETEC STEC/EHEC); 

3. pasożytów: Cryptosporidium parvum i Gardia lamblia. 

Próbki żywności z ognisk: 

1. na obecność toksyn Bacillus cereus;  

2. na obecność toksyn Staphyloccocus aureus.  

2.2.5. Testy do badań próbek z ognisk o nieustalonej etiologii 

2.2.5.1 Założenia doboru testów 

Wyboru testów użytych do badań dokonano na podstawie przeglądu literatury, przy czym 

w doborze odpowiedniego testu pod uwagę brano przede wszystkim czułość oraz swoistość danej 

metody, uwzględniono także koszt, czas potrzebny na uzyskanie wyniku, prostotę wykonania oznaczeń 

oraz jego dostępność na rynku. Do badania próbek z ognisk użyto testy o następującej charakterystyce: 
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Próbki pobrane od ludzi: 

1. Szybki test jakościowy, immunochromatograficzny typu 3-w-1 do wykrywania obecności 

antygenów norowirusów, rotawirusów i adenowirusów w próbkach kału. Wymagana 

czułości oraz swoistości odpowiednio: dla wykrywania rotawirusów 97% - 100%, dla 

wykrywania norowirusów czułość 80%-100%, swoistość 100%. Oczekiwany czas 

wykonania szybkiego testu: 10 minut. 

2. Test immunoenzymatyczny do wykrywania Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium 

hominis oraz Giardia lamblia w kale – na podstawie przeprowadzonych i opublikowanych 

badań wymagana czułość oraz swoistość testu odpowiednio nie mniej niż 96% i nie mniej 

niż 99%. Oczekiwany czas wykonania szybkiego testu 105 minut.  

3. Test Real-time RT-PCR do wykrywania in vitro RNA rotawirusa, norowirusa GI i GII. 

4. Test PCR w kierunku enteropatogennych szczepów E. coli oraz Salmonella sp. 

5. Mikromacierze mikrobiologiczne z panelem w kierunku diagnostyki zakażeń przewodu 

pokarmowego (panel co najmniej 20 patogenów, w tym patogeny bakteryjne, wirusowe oraz 

pasożytnicze). Czułość testu nie powinna być mniejsza niż 98%, a specyficzność nie 

powinna być mniejsza niż 99%.  

Próbki żywności: 

6. Enzymatyczny fluorescencyjny test jakościowy do swoistego wykrywania enterotoksyn 

gronkowcowych w żywności. 

7. Szybki immunochromatograficzny test do wykrywania obecności eneterotoksyn Bacillus 

cereus toksyny NHE i HBL w żywności. 

2.2.5.2 Testy zastosowane w projekcie 

W tabeli przedstawiono informację o zastosowanych w projekcie testach wraz kierunkiem badania: 

nazwa testu kierunek 

testy używane do badania próbek od ludzi 

RIDA Quick swoisty test na  Cryptosporidium parvum i Gardia 

lamblia 

RIDA Screen test przesiewowy na Cryptosporidium parvum LUB 

Gardia lamblia 

PCR Salmonella Salmonella sp. 

PCR enteropatogenne E. coli enetropatogenne E. Coli 

MutaPLEX® GastroSys 3 (PCR) norowirusy GI i GII, sapowirusy i astrowirusy 

Bionexia Noro/Rota/Adeno Norowirusy, Rotawirusy, Adenowirusy (antygeny) 

mikromacierze mikrobiologiczne Aeromonas, Campylobacter, Clostridium difficile 

toksyna A/B, Plesimonas shigelloides, Salmonella,  
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Tab. 1. Testy używane w projekcie do badań próbek z ognisk o nieustalonej etiologii. 

3. Wyniki 

3.1. Badanie kwestionariuszowe 
 

W warsztatach wzięło udział 39 osób z 13 województw, w tym 14 osób z wojewódzkich i 25 

z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Nie były reprezentowane województwa: opolskie, 

lubuskie oraz dolnośląskie. Ze stacji uczestniczących w warsztatach zgłoszono w latach 2014-2017 od 

12 do 34 ognisk o nieustalonej etiologii z liczbą chorych 10 i więcej, co stanowiło od 25,5 do 48,6% 

wszystkich takich ognisk w kraju.  

W badaniu kwestionariuszowym zidentyfikowano 5 kategorii czynników wspomagających 

w ustaleniu etiologii ogniska oraz 7 kategorii czynników, które utrudniają ustalenie tej etiologii (Ryc. 

7.) 

Wśród czynników wspomagających najważniejsze dla uczestników warsztatów były: 

dostępność materiału do badań oraz możliwości diagnostyczne laboratorium (47 odpowiedzi), 

a następnie możliwość uzyskania dokładnego wywiadu epidemiologicznego z uczestnikami oraz 

szybkość podjętych działań (odpowiednio 23 i 22 odpowiedzi). Jako czynniki utrudniające określenie 

etiologii ogniska najczęściej wymieniano brak dostępności materiału do badań jak również ograniczone 

możliwości diagnostyczne laboratorium (49), a także brak współpracy z uczestnikami ogniska (42) 

(Ryc. 7). 

 

mikromacierze mikrobiologiczne Aeromonas, Campylobacter, Clostridium difficile toksyna 

A/B, Plesimonas shigelloides, Salmonella, Vibrio, 

Yersinia enterocolitica, EAEC, EPEC, ETEC, 

STEC/EHEC, EIEC, Cryptosporidium, Cyclospora 

Cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, 

Adenowirus F40/41, Astrowirus, Norowirus GI/GII, 

Rotawirus A, Sapowirus 

testy używane do badania próbek żywności 

VIDAS VIDAS® STAPH ENTEROTOXIN II SET 

2 

enetrotoksyna Staphylococcus aureus 

Duopath Cereus  enetrotoksyny Bacillus cereus NHE, HBL (szybki test) 

Bacillus cereus PCR (swoiste DNA i geny kodujące 

toksyny) 

swoiste DNA dla bakterii Bacillus cereus (16S rRNA, 298 

bp i ces 1271 bp), geny kodujące toksyny NHE (nhe 766 

bp) i HBL (hbl 1091 bp), cerulidynę (cytK 421 bp) 
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Ryc. 7. Kategorie czynników wspomagających i utrudniających określenie etiologii ogniska podczas dochodzenia 

- odpowiedzi uczestników warsztatów. 
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Najczęściej wymienianym przez pracowników stacji czynnikiem utrudniającym jak 

i pomagającym w ustaleniu etiologii ogniska była, w zależności od jej obecności lub braku, dostępność 

badań diagnostycznych (odpowiednio w tych kategoriach 13,3% i 19,2% odpowiedzi). Spośród 

czynników ułatwiających określanie etiologii na drugim miejscu wymieniano szeroki zakres badań 

stosowany podczas dochodzenia (12,4%), a następnie szybkie podejmowanie działań (10,6%) oraz 

przeprowadzenie dokładnego wywiadu (8,8%) (Ryc. 7.) Według uczestników warsztatów oprócz braku 

dostępności badań, najbardziej w ustalaniu etiologii podczas dochodzeń przeszkadzało: brak współpracy 

z chorym oraz brak możliwości diagnostycznych (po 11,7%) oraz późne zgłoszenie ogniska przez 

lekarza (10%) (Ryc. 7.). 

3.2. Badania ognisk o nieustalonej etiologii 
 

W latach 2018-2019 zarejestrowano w Polsce odpowiednio 135 i 220 ognisk o nieokreślonej 

etiologii, z tego ognisk, w których chorowało 10 lub więcej osób było 53 i 65. W okresie tym wstępnie 

do projektu zostało zidentyfikowanych i zaklasyfikowanych łącznie 25 ognisk, z tego po weryfikacji 

zdyskwalifikowano cztery ogniska: jedno z województwa lubuskiego oraz trzy z województwa 

małopolskiego. W przypadku ogniska z województwa lubuskiego, po konsultacjach ze stacją oraz 

szpitalnym laboratorium, stwierdzono, że zachorowania uznane jako tworzące ognisko powinny być 

traktowane jako zachorowania sporadyczne. W dwóch ogniskach z województwa małopolskiego nie 

było odpowiedniej liczby próbek od osób chorych, a większość przesłanych próbek pochodziła głównie 

od osób zdrowych, natomiast w kolejnym ognisku w czasie transportu nie został zachowany łańcuch 

chłodniczy. 

Kryteria projektu spełniło łącznie 21 ognisk, z których do badań laboratoryjnych 

zaklasyfikowano 187 próbek od osób chorych, a dodatkowo z czterech ognisk pozyskano 18 próbek 

żywności. Spośród 21 ognisk, w 13 nie uzyskano ani jednego wyniku dodatniego z badań 

diagnostycznych przeprowadzonych przez stacje w ramach prowadzonego dochodzenia 

epidemiologicznego. Natomiast w 8 ogniskach uznano, że liczba uzyskanych wyników dodatnich 

podczas dochodzenia epidemiologicznego jest zbyt mała, aby móc określić czynnik etiologiczny lub 

uzyskane wyniki nie wskazywały jednoznacznie na patogenność wyizolowanego czynnika. 

W przypadku ognisk zaklasyfikowanych do dalszych badań laboratoryjnych część zebranych próbek 

uległa dyskwalifikacji. Przyczyny dyskwalifikacji były następujące:  

• Próbki pochodziły od osób zdrowych;  

• Nieodpowiedni materiał do badań - (np. wymaz z odbytu, a nie kał);  

• Brak możliwości identyfikacji próbki - brak kodu, brak danych osobowych;   

• Niewystarczająca ilość materiału do badań;  

• Dołączenie próbek z innego ogniska, dla którego był ustalony czynnik etiologiczny. 
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Zgodnie z założeniami projektu włączono do niego ogniska, które wystąpiły w różnych 

miejscach/okolicznościach. Nie włączono ognisk szpitalnych, co było również wstępnym założeniem 

projektu, ze względu na ich specyfikę. W latach 2014-2019 w 83 ogniskach o nieustalonej etiologii, 

które wystąpiły w środowisku domowym i chorowało w nich 10 lub więcej osób, próbki od osób 

chorych były dostępne w 81 ogniskach. Pomimo, że wśród ognisk o nieustalonej etiologii ogniska 

domowe stanowią około 35%, w trakcie realizacji projektu nie udało się włączyć do badań żadnego 

z takich ognisk.  

3.2.1 Określenie czynników etiologicznych ognisk na podstawie badań 

laboratoryjnych przeprowadzonych w projekcie 
 

W ramach badań próbek z 21 ognisk czynnik etiologiczny ustalono w 11 (52%) ogniskach, przy 

czym w 7 wystarczające do tego były wyniki badań osób chorych, w 3 wyniki badań oraz 

charakterystyczny obraz kliniczny oraz czas inkubacji, natomiast w jednym wyniki badań próbek 

żywności oraz charakterystyczny obraz kliniczny i okres czasu w jakim wystąpiły zachorowania 

(w oparciu o histogram). W 2 ogniskach czynnik/i etiologiczny/e uznano za nieustalone jednak można 

było z dużym prawdopodobieństwem wskazać czynnik je wywołujący. Natomiast w ośmiu ogniskach 

nie ustalono czynnika etiologicznego.  

W 10 (48%) ogniskach ustalono, że czynnikiem je wywołującym były norowirusy, w tym 

w trzech na podstawie wyników laboratoryjnych oraz obrazu klinicznego. W jednym przypadku jako 

czynnik etiologiczny wskazano toksynę Bacillus cereus. Szczegółowe informacje na temat czynników, 

wykonanych badań oraz kryteriów będących podstawą do rozpoznania czynnika etiologicznego 

zamieszczono w tabeli 2. 
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Tab. 2.  Ogniska włączone do projektu: wykonane badania, czynnik etiologiczny oraz kryteria będące 

podstawą do rozpoznania czynnika etiologicznego. 

 

 

Tab. 2.  Ogniska włączone do projektu: wykonane badania, czynnik etiologiczny oraz kryteria będące podstawą 

do rozpoznania czynnika etiologicznego. 
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3.2.2 Charakterystyka ognisk o etiologii norowirusowej 
 

Badania materiału z ognisk wykazały, że w większości z nich czynnikiem etiologicznym były 

norowirusy.  

W dziewięciu spośród 10 ognisk objawy były charakterystyczne dla zakażeń spowodowanych 

norowirusami. Wyjątkiem było ognisko NPZ_12, gdzie aż u 62% osób chorych wystąpiła gorączka, co 

jest nietypowe dla zakażeń tymi wirusami. Również długość okresu inkubacji w tych ogniskach 

potwierdzała zidentyfikowaną etiologię. Średni czas inkubacji zawierał się w tych ogniskach 

w przedziale od prawie 9 do prawie 43 godzin (Tab.3). Krzywe epidemii (histogramy) z ognisk 

świadczyły o wspólnym (punktowym) narażeniu. Nie było w nich zachorowań, które jednoznacznie 

można byłoby zidentyfikować jako wtórne. 

Ogniska te wystąpiły w różnych miejscach i okolicznościach, powodując liczne zachorowania 

(w 6 z tych ognisk chorowało 30 lub więcej osób) (Tab.3). Zachorowania dotyczyły różnych grup 

wiekowych w zależności od ogniska.  

W ognisku w sanatorium chorowały głównie osoby po 60 roku życia, w szkole głównie 

nastolatkowie, a w większości były to ogniska, w których chorowały osoby w wieku produkcyjnym.  

3.2.3 Charakterystyka ogniska wywołanego toksyną (toksynami) Bacillus cereus 
 

Ognisko NPZ_14 na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach projektu zostało 

zakwalifikowane jako ognisko spowodowane przez toksyny Bacillus cereus.  W trakcie badań rutynowo 

wykonanych podczas dochodzenia epidemiologicznego dostępne próbki żywności badano w kierunku 

obecności Staphylococcus aureus oraz Salmonella spp., i wszystkie badania wyszły ujemne. W trakcie 

badań przeprowadzonych w projekcie stwierdzono obecność toksyn Bacillus cereus w 2 produktach 

spożywczych: mizerii oraz pierogach. Z danych epidemiologicznych o spożyciu produktów wynika, że 

pierogi spożywało 47 spośród 50 chorujących. Objawy u chorych w tym ognisku były charakterystyczne 

dla tej etiologii. Ognisko wystąpiło w szkole i dotyczyło głównie dzieci do 9 roku życia, które spożywały 

obiad (Tab.3.). 

3.2.4 Charakterystyka ognisk o nieustalonej etiologii z możliwością wskazania 

prawdopodobnego czynnika etiologicznego 
 

W dwóch ogniskach, pomimo że nie można było jednoznacznie wskazać czynnika 

etiologicznego, to z dużym prawdopodobieństwem można domniemywać jakie czynniki je wywołały. 

W ognisku NPZ_8 z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że czynnikiem etiologicznym były 

norowirusy. Świadczą o tym zarówno objawy kliniczne, okres inkubacji, jak i histogram. Jednakże 
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w tym ognisku była niedostateczna liczba próbek z wynikiem dodatnim (jedna), czego główną 

przyczyną jest zbyt późne pobranie materiału od chorych, co dawało bardzo małe szanse na uzyskanie 

nawet jednego wyniku dodatniego. W drugim przypadku, czyli w ognisku NPZ_7, uzyskane wyniki 

świadczą, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z dwoma ogniskami lub jednym ogniskiem, ale 

w którym jednoczasowo zostały wprowadzone dwa patogeny. Prawdopodobnie zachorowania u części 

chorych były wywołane pałeczkami Salmonella natomiast u innych toksynami Bacillus cereus. 

W trakcie dochodzenia do badań w kierunku obecności pałeczek Salmonella użyto wymazów z odbytu, 

a nie kału. Próbki kału od tych samych 8 osób zbadane w ramach projektu metodą PCR wykazały 

obecność materiału genetycznego pałeczek Salmonella. 

 3.2.5 Charakterystyka ognisk o nieustalonej etiologii 
 

Łącznie w 8 (38%) ogniskach nie dało się ustalić ani wskazać najbardziej prawdopodobnego 

czynnika etiologicznego (Tab.3.).  Aż cztery z nich wystąpiły w bursie/internacie. W sześciu z nich 

dominującym objawem były wymioty/nudności, z tego w trzech ponad 50% osób miało biegunkę, 

a w jednym dominowała biegunka. W większości w ogniskach tych chorowali nastolatkowie, 

a w jednym małe dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3. Charakterystyka ognisk włączonych do projektu. 

3.3. Badania na mikromacierzach 
 

Wyniki badań na mikromacierzach dają kompleksowe możliwości diagnostyczne i są metodą 

o dużej czułości i specyficzności. Jest to zarówno duża zaleta tego narzędzia, jak i potencjalna wada, 

jeżeli jedynie pojedyncze próbki z ogniska są nimi badane, tak jak to miało miejsce w projekcie. Badania 

te pozwalały wykryć jednoczasowo w próbkach od chorych zarówno czynniki etiologiczne ogniska, jak 

i inne patogeny wywołujące nieżyt żołądkowo-jelitowy.  
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W związku z tym w projekcie oprócz czynników etiologicznych ognisk wykrywano także zakażenie 

patogenami takimi jak: Clostridium difficile (w ognisku NPZ_7), enteroagregacyjne Escherichia coli 

(NPZ_13, NPZ_16, NPZ_21), enteropatogenne E. coli (NPZ_7, NPZ_1) oraz enteroinwazyjne E. coli 

(NPZ_7). W niektórych sytuacjach, zwłaszcza wtedy, gdy liczba badanych próbek jest mała lub gdy 

obraz kliniczny zachorowań nie jest jednorodny, może wystąpić duży problem interpretacyjny 

w odniesieniu do przyczyny ogniska. 

4. Wnioski 

1. Badania w kierunku Norowirusów w dochodzeniach w ogniskach chorób przenoszonych drogą 

pokarmową. Otrzymane w projekcie wyniki, prawie w 50% ognisk wskazywały norowirusy 

jako przyczynę ich wystąpienia.  Uzyskane wyniki świadczą zarówno o zbyt rzadkim badaniu 

w ogniskach w kierunku norowirusów oraz stosowaniu do badań testów o zbyt niskiej czułości. 

W związku z tym wskazane byłoby wprowadzenie w stacjach sanitarno-epidemiologicznych: 

a. rutynowego wykonywania badań w kierunku zakażenia norowirusami w ogniskach 

chorób przenoszonych drogą pokarmową, 

b. stosowania do ww.  badań testów opartych na metodyce Real Time RT-PCR. 

2. Wykorzystanie mikromacierzy do badań w trakcie dochodzeń w ogniskach chorób 

przenoszonych drogą pokarmową. Przeprowadzone badania potwierdziły, że mikromacierze są 

bardzo czułą metodą pozwalającą na jednoczasowe przebadanie próbek w bardzo szerokim 

spektrum patogenów. Niestety ze względu na koszt nie są one narzędziem, które może być 

stosowane rutynowo w dochodzeniach nawet w ogniskach. Jednak można rozważyć włącznie 

badań na mikromacierzach w dużych ogniskach, występujących w szczególnie wrażliwych 

populacjach, jeżeli w trakcie rutynowego dochodzenia wystąpiły trudności z określaniem 

czynnika etiologicznego. W takim przypadku wydaje się, że najlepszą ze strategii może być 

przebadanie na mikromacierzach próbek od pierwszych kilku (około 4-6) osób chorych 

w ognisku, od których pobrano materiał w jak najkrótszym czasie od wystąpienia objawów, w 

celu próby ustalenia najbardziej prawdopodobnego czynnika etiologicznego 

i ukierunkowania badań próbek od pozostałych osób z zastosowaniem rutynowych 

testów/metod dla tych konkretnych patogenów.  

3. Materiał kliniczny pobierany do badań od chorych w ogniskach chorób przenoszonych drogą 

pokarmową. Bezwzględnie materiałem do badań wirusologicznych, bakteriologicznych 

(z wyłączeniem badań w kierunku Shigella spp) powinien być kał. Bardzo prawdopodobną 

przyczyną niepowodzenia badania w kierunku zakażenia pałeczkami Salmonella w trakcie 

dochodzenia w ognisku jest wykonanie posiewu z wymazów z odbytu, a nie z kału. 

4. Badania w kierunku obecności toksyn w próbkach żywności pochodzących z ognisk.  

Wprowadzenie do rutynowych badań w stacjach sanitarno-epidemiologicznych próbek 
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żywności pobranych w trakcie dochodzeń w ogniskach testami na obecność toksyn wydaje się 

być właściwym kierunkiem działań. 

5. Ogniska powodowane przez pierwotniaki z rodzaju Gardia i Cryptosporidium. Przeprowadzone 

badanie, choć na niezbyt licznej grupie ognisk wskazuje, że ww. pierwotniaki są dość rzadką 

przyczyną występowania dużych ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową. Dodatkowo 

badania sugerują, że szybkie testy antygenowe stosowane do diagnostyki w kierunku Gardia 

lamblia i Cryptosporidium parvum są wystarczająco czułe do identyfikacji osób zakażonych 

tymi pierwotniakami i mogą być stosowane w rutynowej diagnostyce oraz w przypadku ognisk 

podejrzanych o spowodowanie tymi patogenami. 

6. Badania i/lub weryfikacja wyników badań próbek pobranych podczas dochodzenia 

w ogniskach. Wyniki projektu wskazują, że właściwe byłoby wprowadzenie procedur w 

stacjach przewidujących konieczność zabezpieczenia materiału z ognisk, które umożliwiłyby 

badanie i/lub weryfikację badań przeprowadzonych w trakcie dochodzenia. W szczególności 

powinno obejmować to ogniska, w którym nie ustalono czynnika etiologicznego. Procedury 

takie powinny wskazywać jako standard konieczność zabezpieczenia materiału (kał) pobranego 

od pierwszych osób chorych w ognisku, przynajmniej do czasu ustalenia patogenu 

odpowiedzialnego za powstanie ogniska. 
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Algorytm 1. Charakterystyka najczęstszych czynników etiologicznych w ogniskach w kontekście objawów 

i czasu inkubacji 

 

 

  
Czy znane 

są objawy 

Bacillus cereus 

toksyna 

Clostridium spp. 

Shigella spp. 

Salmonella spp. 

Staphylococcus 

enterotoksyna 

Norovirus 

Rotavirus 

Wymioty 

i nudności u 60  

i więcej % chorych 

ORAZ gorączka 

u mniej niż 20% 

chorych (chorzy to 

głównie dzieci) 

HAV 

Zażółcenie błon 

śluzowych 

i skóry 

u większości 

chorych 

Głównie 

gwałtowne 

wymioty 

i nudności 

LUB 

gwałtowna 

wodnista 

biegunka 

biegunka, 

ze śluzem 

i krwią 

8-16 

godz. 

24-48 

godz. 

1-6 

godz. 

6-16 

godz. 

28 dni 

1-2 

dni 

12-48 

godz. 

1-3 

dni 

Czynnik etiologiczny Czas inkubacji 

Biegunka bez 

gorączki u większości 

chorych (dotyczy 

ognisk wśród osób 

dorosłych) 

Czy znany 

jest czas 

inkubacji? 

Jakie? 

tak 
Nie  

nie 

tak Jaki? 

Spróbuj ustalić potencjalną etiologię ogniska 

na podstawie objawów i histogramu 

Gorączka 

u ponad 60%  

Biegunka 

u mniej niż 

10% chorych 

Biegunka 

u ponad 80% 

chorych 
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Algorytm 2. Wymagania do zaklasyfikowania ogniska jako wywołane norowirusami (% chorych z dodatnimi 

wynikami) 

 

  

Ognisko o etiologii 

norowirusowej 

Rozważenie czynników 

etiologicznych o 

podobnym obrazie 

klinicznym i czasie 

inkubacji jako przyczyny 

ogniska 

ognisko o 

nieokreślonej 

etiologii 

Ognisko 10 i więcej 

osób chorych 

Ognisko 9 lub mniej 

osób chorych 

Wyniki dodatnie 

u <=50% chorych 

osób badanych 

Wyniki dodatnie 

u >50% chorych 

osób badanych 

tak nie 

Wyniki dodatnie 

u 1 osoby 

Wyniki dodatnie 

od 3 i więcej osób 

lub 2 osób w 

ognisku 2- 

osobowym 

Objawy i czas 

inkubacji u chorych 

wskazują na etiologię 

norowirusową 

Czy 

wyizolowano 

inne 

patogeny? 

Objawy i czas inkubacji 

u chorych nie wskazują 

na etiologię 

norowirusową 
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Algorytm 3. Wymagania do zaklasyfikowania ogniska jako wywołane norowirusami pobieranie materiału od osób 

objawowych lub bezobjawowych 

 

 

 

 

 

Wyniki badań w kierunku  

patogenów bakteryjnych 

były ujemne 

U ponad 50% chorych 

odnotowano wymioty 

Średnia lub mediana 

długości choroby wynosiła 

od 12 do 60h 

Średnia lub mediana czasu 

inkubacji wynosi od 12-

48h 

Ognisko 

prawdopodobnie 

o etiologii 

norowirusowej 

TAK 

Czy spełnione są wszystkie 

kryteria Kaplana?: 

NIE 

Należy rozważyć inną niż 

norowirusową etiologię ogniska, 

lub również inne przyczyny 

zachorowań ludzi w ogniska 

(ognisko o mieszanej etiologii)  

Wyłącznie od osób 

które w momencie 

pobierania próbek nie 

miały już objawów 

Od osób wśród których 

były osoby chore w 

momencie pobierania 

materiału 

Próbki pobrano 

Mniej niż 10% 

przebadanych próbek 

miało wynik dodatni 

w kierunku norowirusów 

Minimum 10% 

przebadanych próbek 

miało wynik dodatni 

w kierunku norowirusów 

NIE 

TAK 

Czy krzywa epidemii 

przynajmniej w 

części sugeruje 

wspólne narażenie? 


