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Autoreferat w języku polskim    

                  

1. Imię i Nazwisko: 

 

Joanna Krzowska-Firych 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe- z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: 

 

1994 – uzyskanie tytułu lekarza medycyny (z wynikiem bardzo dobrym), Wydział Lekarski  

z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie) 

 

1998 – uzyskanie tytułu specjalisty 1-go stopnia w dziedzinie choroby wewnętrzne – pod 

kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Marii Słomki.  Wydział Zdrowia w Lublinie, dyplom nr 

1016/1998 

 

2001 – uzyskanie tytułu specjalisty 2-go stopnia w dziedzinie choroby zakaźne (egzamin zdany 

z wyróżnieniem) – pod kierunkiem Dr n. med. Anny Łyczak; Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego w Warszawie, dyplom nr 37301/7/I/2001 

 

2002 – uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, Wydział Lekarski 

z Oddziałem Anglojęzycznym i Oddziałem Stomatologicznym Akademii Medycznej  

w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie), promotor: Prof. dr hab. n. med. 

Romana Modrzewska, tytuł rozprawy:”Ocena ekspresji genów dla receptorów TNF-α  

w liniach komórkowych LCL oraz zawartość limfocytów CD4 i CD8 u chorych na 

mononukleozę zakaźną” 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

 

1994-1995 – staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S. Kard. 

Wyszyńskiego w Lublinie 

 

1995-1996 – wolontariat w Klinice Gastroenterologii Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego Nr 4 w Lublinie 

 

1996-1998 – młodszy asystent w Klinice Gastroenterologii Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie (etat interwencyjny) 

 

1998- 2004 – asystent w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej  

w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

 

2004- 2018 – adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej (od  

2008 r.  Uniwersytetu Medycznego) w Lublinie 

 

2018 i nadal – starszy wykładowca w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 
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I. Wskazanie osiągniecia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. 2017 r. poz. 1789): 

 

a) Tytuł osiągniecia naukowego 

 

Profilaktyka poekspozycyjna wścieklizny u pacjentów konsultowanych w Poradni 

Profilaktyki Wścieklizny przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych UM  

w Lublinie oraz w Oddziale Chorób Zakaźnych Dzieci S.P. Sz. Woj. im. Jana 

Bożego w Lublinie – badanie retrospektywne” 

 

Osiągniecie naukowe zgłaszane do postępowania habilitacyjnego stanowi jednotematyczny 

cykl    4 oryginalnych prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach. Wszystkie 

wymienione prace powstały po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych. 

Łączny współczynnik oddziaływania (IF) prac wchodzących w skład osiągniecia naukowego 

wynosi: 8,627, łączna punktacja     KBN/MNiSW wynosi: 95,00 punktów 

 

b) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa 

 

1. Krzysztof Tomasiewicz, Hanna Fota-Markowska, Joanna Krzowska-Firych, Grażyna 

Krawczuk: Post-exposure anti-rabies prophylaxis in Lublin province (eastern Poland) in 2004-

2005. Ann. Agric. Environ. Med. 2006 vol. 13 nr 2 s. 337-340. 

IF – 1,109            KBN/MNiSW – 20,00 punktów (praca oryginalna) 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na opracowaniu planu badania, wyborze metodyki, 

zbieraniu materiału do badań, analizie dokumentacji medycznej, interpretacji uzyskanych 

wyników, analizie piśmiennictwa, udziale w pisaniu manuskryptu, opracowaniu tabel, 

opracowaniu wniosków, zatwierdzeniu ostatecznej wersji pracy. 

Mój procentowy udział w realizacji pracy szacuję na 80%. 

 

2. Joanna Krzowska-Firych, Krzysztof Tomasiewicz, Taral Sukhadia, Magdalena 

Wierzchowska-Opoka, Sabrina Khoury: Post-exposure anti-rabies prophylaxis in humans 

exposed to animals in Lublin province (Eastern Poland) in 2006-2011. Ann. Agric. 

Environ. Med. 2012 vol.19 nr 2 s. 275-278. 

IF – 3,060          KBN/MNiSW – 25,00 punktów (praca oryginalna) 
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Mój wkład w powstaniu pracy polegał na opracowaniu koncepcji badania, zbieraniu 

materiału do badań, opracowaniu metodyki badania, analizie dokumentacji medycznej, 

interpretacji wyników, przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, opracowaniu wniosków, 

analizie piśmiennictwa, zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu, korespondencji  

z Redakcją i Recenzentami w roli autora korespondującego. 

Mój procentowy udział w realizacji pracy oceniam na 80%.  

 

3. Joanna Krzowska-Firych, Krzysztof Tomasiewicz, Agata Kozłowska: Post-exposure 

rabies prophylaxis in humans exposed to animals in Lublin province (Eastern Poland)  

in 2012-2015. Hum. Vaccin. Immunother. 2017 vol. 13 nr 6 s. 1346-1351. 

IF – 2,229      KBN/MNiSW – 25,00 (praca oryginalna) 

Mój wkład w powstaniu pracy polegał na opracowaniu koncepcji i metodyki badania, 

zbieraniu materiału do badań, analizie dokumentacji medycznej, interpretacji uzyskanych 

wyników, przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, opracowaniu wniosków, analizie 

piśmiennictwa, zatwierdzeniu ostatecznej wersji pracy oraz korespondencja z Redakcją  

i Recenzentami w charakterze autora korespondującego.  

Mój procentowy udział w realizacji pracy oceniam na 90%.  

 

4. Joanna Krzowska-Firych, Ewelina Mazurek, Barbara Hasiec, Krzysztof Tomasiewicz: 

The first report evaluating the post-exposure rabies prophylaxis in children exposed to 

animals in the Lublin province (Eastern Poland) in 2010-2016 – a retrospective study. Hum. 

Vaccin. Immunother. [online] 2018s. 1-15; dostępny  

w https://doi.org/10.1080/21645515.2018.1477910. 

 IF-2,229        KBN/MNiSW – 25,00 (praca oryginalna) 

Mój wkład w powstaniu pracy polegał na opracowaniu planu i metodyki badania, 

zbieraniu materiału do badań (łącznie z uzyskaniem zgody Dyrekcji S.P.SZ.Woj. im. Jana 

Bożego w Lublinie na udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentów), analizie 

uzyskanej dokumentacji medycznej, interpretacji uzyskanych wyników, przygotowaniu  

i napisaniu manuskryptu z opracowaniem wniosków, analizie piśmiennictwa, 

zatwierdzeniu ostatecznej wersji pracy oraz korespondencja z Redakcją i Recenzentami  

w charakterze autora korespondującego.  

Mój procentowy udział w realizacji pracy oceniam na 85%. 

 

https://doi.org/10.1080/21645515.2018.1477910
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c)  Omówienie celu naukowego ww. prac i uzyskanych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania 

 

Wprowadzenie i uzasadnienie celu badań 

Wścieklizna jest ostrą chorobą wirusową ludzi i zwierząt stałocieplnych o najwyższym 

współczynniku śmiertelności ze wszystkich chorób zakaźnych.   Zaliczana jest do chorób 

odzwierzęcych (zoonoz). Czynnikiem etiologicznym wścieklizny są neurotropowe wirusy 

należące do rodziny Rhabdoviridae, rodzaju Lyssavirus w obrębie rzędu Mononegavirales. 

Obecnie w obrębie rodzaju Lyssavirus wyodrębniono 14 gatunków wirusów.  Są to klasyczny 

Rabies virus (RABV), Logos bat virus (LBV), Mokola virus (MOKV), European bat lyssavirus 

typ 1 (EBLV-1), DUVV – Duvenhage virus (DUVV), European bat lyssavirus typ 2 (EBLV-

2), Aravan virus (ARAV), Australian bat lyssavirus (ABLV), Khujand virus (KHUV), Irkut 

virus (IRKV), West Caucasian bat virus (WCBV), Shimoni bat virus (SHIBV), Ikoma 

lyssavirus (IKOV), Bokeloh bat lyssavirus (BBLV) i Lleida bat lyssavirus (LLEBV).  

W Polsce wyizolowano dwa genotypy wirusa wścieklizny: klasyczny (RABV) u zwierząt 

lądowych i wirus EBLV-1 u nietoperzy.  

Wścieklizna występuje w ponad 150 krajach świata, na wszystkich kontynentach z wyjątkiem 

Antarktydy. Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), rocznie na świecie 

z powodu wścieklizny umiera około 60 000 osób, głównie w krajach rozwijających się strefy 

tropikalnej i subtropikalnej. Ponad 95% tych zgonów ma miejsce w Afryce i w Azji,  

a najwyższa liczba jest odnotowywana w Indiach, Tajlandii i na Filipinach. Większość zgonów 

jest następstwem pogryzień przez zakażone psy i w tej grupie od 30-60% ofiar stanowią dzieci.  

Fakt ten ma istotne znaczenie ze względu na wzrastający ruch turystyczny w te rejony świata. 

W Polsce ostatnie zgony z powodu wścieklizny wśród ludzi odnotowano w 1986 roku,  

a następnie w roku 2000 i 2002. W krajach Europy Zachodniej większość rejestrowanych 

przypadków wścieklizny u ludzi stanowią przypadki importowane. Niektóre państwa 

europejskie dzięki przestrzeganiu przepisów sanitarno-weterynaryjnych, egzekwowaniu 

kwarantanny importowanych zwierząt oraz prowadzeniu masowych szczepień ochronnych 

zwierząt domowych i dzikich zostały uznane za wolne od wścieklizny. W Europie państwami 

aktualnie uznanymi za wolne od wścieklizny są Austria, Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, 

Holandia, Luksemburg, Francja, Szwajcaria, Portugalia, Włochy, Hiszpania, Grecja, Malta, 

Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Estonia, Czechy, Islandia i Cypr. 

Podatność na zakażenie wirusem wścieklizny wykazują wszystkie zwierzęta stałocieplne.  

W Europie i w Polsce głównym rezerwuarem wirusa jest rudy lis (Vulpes vulpes), natomiast 
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na kontynencie amerykańskim nietoperze jaskiniowe, szopy, skunksy, kojoty i lisy.  W krajach 

Afryki i Azji wścieklizna występuje głównie u psów i kotów. Pierwotnym rezerwuarem dla 

wirusów z rodzaju Lyssavirus są nietoperze, które odgrywają coraz większą rolę  

w epidemiologii wścieklizny. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska, wszystkie 

nietoperze występujące na terenie Polski są chronione.  

Zwierzęta dzikie są rezerwuarem wirusa, który może rozprzestrzeniać się na zwierzęta 

domowe i ludzi. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że ponad 90% przypadków 

wścieklizny u ludzi jest konsekwencją pogryzienia przez zwierzęta domowe, głównie psy.  

Występują dwie postaci epidemiczne wścieklizny: wścieklizna leśna (dotyczy środowiska 

leśnego, głównym źródłem zarażenia są lisy, jenoty, a także drobne drapieżniki i dzikie 

przeżuwacze) oraz miejska, która szerzy się wśród nieszczepionych psów i kotów.   

Wirus wścieklizny wydzielany jest w ślinie chorego zwierzęcia. Do zakażenia człowieka 

dochodzi poprzez pogryzienie przez chore zwierzę lub bezpośredni kontakt śluzówek, 

uszkodzonej skóry, czy spojówek ze śliną zakażonych zwierząt. Możliwe jest zakażenie 

w wyniku ekspozycji na aerozole zawierające wysokie stężenia wirusa wydzielanego przez 

nietoperze zamieszkujące w jaskiniach (transmisja poprzez zakończenia nerwów węchowych 

lub poprzez spojówki). Nie opisano transmisji wirusa pomiędzy ludźmi, aczkolwiek może 

dojść do zakażenia u biorców narządów pobranych od dawców z nierozpoznaną wścieklizną. 

Opisano zachorowania na wściekliznę po transplantacji rogówki, wątroby, nerki, płuca, 

graftów naczyniowych. 

Aczkolwiek odnotowano pojedyncze przypadki wyzdrowienia, jednak jak dotąd nie ma 

skutecznej terapii dla chorych na wściekliznę. Chorobie można jednak skutecznie zapobiegać. 

Przełomem w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wścieklizny było wprowadzenie w 1950 

roku masowego szczepienia psów, opracowanie w 1984 roku wysoce immunogennej                       

i skutecznej szczepionki dla ludzi oraz doustne szczepienie lisów prowadzone na terenie Polski 

od 1993 roku. Istotne znaczenie w profilaktyce wścieklizny u osób po ekspozycji ma właściwe 

i podjęte natychmiast leczenie ran, pogryzień czy zadrapań. Profilaktyka nieswoista polega na 

przemywaniu rany przez przynajmniej 15 minut wodą z mydłem, detergentem, jodyną lub inną 

substancją o udowodnionym działaniu niszczącym wirus wścieklizny. Miejscowe opracowanie 

rany może zmniejszyć ryzyko zakażenia nawet o 90%.  Swoista profilaktyka wścieklizny  

u ludzi obejmuje immunoprofilaktykę czynną lub czynno-bierną. Zasady postępowania  

w przypadku narażenia na wściekliznę w wyniku styczności ze zwierzęciem chorym lub 

podejrzanym o wściekliznę zawarte są w III części Programu Szczepień Ochronnych. 

Postępowanie poekspozycyjne w przypadku narażenia na wściekliznę jest sklasyfikowane jako 
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obowiązkowe. Decyzja o rozpoczęciu profilaktyki jest uzależniona od rodzaju kontaktu ze 

zwierzęciem oraz od stanu zdrowia zwierzęcia w momencie ekspozycji i podczas obserwacji 

weterynaryjnej. 

W przypadku pogryzienia przez psy i koty, które można poddać obserwacji weterynaryjnej, 

dopuszczalne jest odroczenie szczepień poekspozycyjnych przeciwko wściekliźnie do czasu 

uzyskania wyników 15 dniowej obserwacji. Obserwację weterynaryjną przeprowadza się 

niezależnie od historii szczepień zwierzęcia i obejmuje ona 4 wizyty (1, 5, 10, 15 dzień po 

ekspozycji).  Jeżeli zwierzę przeżyje, a w trakcie obserwacji nie rozwiną się u niego objawy 

chorobowe, wyklucza się możliwość zarażenia pogryzionego człowieka.  Zwierzę chore na 

wściekliznę zwykle nie przeżywa 12 dni. Jeżeli w trakcie obserwacji zwierzę padnie, wykonuje 

się badanie mikroskopowe tkanki mózgowej. Postępowanie u osób po ekspozycji według 

Światowej Organizacji Zdrowia jest uzależnione od rodzaju kontaktu i ciężkości rany. 

Wyszczególniono następujące kategorie ciężkości kontaktów po ekspozycji: 

- Kategoria I - Dotknięcie lub karmienie zwierząt, oślinienie skóry o nienaruszonej ciągłości; 

- Kategoria II - Niewielkie ugryzienia odsłoniętej skóry, niewielkie zadrapania lub otarcia bez          

krwawienia; 

- Kategoria III - Pojedyncze albo mnogie ugryzienia lub zadrapania przechodzące przez całą 

grubość skóry, oślinienie uszkodzonej skóry, błon śluzowych. Kontakt z nietoperzami. 

Swoista immunoprofilaktyka czynna zalecana jest osobom po kontakcie kategorii II, natomiast 

w przypadku kontaktu kategorii III zalecane jest stosowanie profilaktyki bierno-czynnej.  

Schemat szczepień przeciwko wściekliźnie obejmuje 5 dawek podawanych w 0, 3, 7, 14, 30 

dobie. Według WHO 5-dawkowy schemat szczepień jest równorzędny ze schematem 4-

dawkowym, który przewiduje podanie 2 dawek szczepionki w mięsień naramienny prawy  

i lewy w dniu 0, a następnie pojedyncze dawki szczepionki w dniu 7 i 21 (schemat Zagrzeb). 

Jeżeli ekspozycja dotyczy osoby, która była wcześniej szczepiona przeciwko wściekliźnie 

należy podać 2 dawki szczepionki w schemacie 0, 3 dni.  

Nie istnieją żadne przeciwwskazania do szczepienia po ekspozycji.  

W przypadku pogryzienia przez zwierzę chore lub podejrzane o wściekliznę oraz u pacjentów           

z zaburzeniami odporności razem z pierwszą dawką szczepionki należy podać swoistą 

immunoglobulinę ludzką w dawce 20 j.m./kg m.c. Osobom wcześniej zaszczepionym nie 

zaleca się podawania immunoglobuliny. Immunoglobulinę można podać do 7 dnia od 

momentu podania pierwszej dawki szczepionki. Połową wyliczonej dawki immunoglobuliny 

ostrzykuje się ranę, a pozostałą część należy podać w odległe miejsce domięśniowo.  
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Podanie swoistej immunoglobuliny (RIG) nie wpływa na skuteczność szczepień, natomiast 

zapewnia ochronę w pierwszej fazie postępowania poekspozycyjnego, kiedy nie doszło jeszcze 

do wytworzenia przeciwciał w procesie uodparniania czynnego.   

Profilaktyka wścieklizny u zwierząt polega na obowiązkowym szczepieniu psów powyżej  

3 miesiąca życia na obszarze całego kraju i   lisów wolnożyjących. 

Uodpornianie lisów wolnożyjących odbywa się poprzez zrzucanie   z samolotów szczepionek 

dwa razy w roku (wiosna, jesień) i ręcznym wykładaniu szczepionek na obszarach 

zabudowanych.  

 

Cel badań 

Ostatnie zgony z powodu wścieklizny odnotowano w Polsce w 2000 i 2002 roku. Pierwszy 

zgon dotyczył 58 letniej kobiety z województwa warmińsko-mazurskiego, która została 

pogryziona przez własnego kota. Drugim pacjentem, który zmarł z powodu wścieklizny był 28 

letni mężczyzna z województwa podkarpackiego. W obu przypadkach nie zastosowano 

swoistej profilaktyki poekspozycyjnej, ponieważ osoby te nie zgłosiły się do lekarza. Te 

tragiczne w skutkach wydarzenia pokazują jak istotne znaczenie w zapobieganiu wściekliźnie 

u ludzi ma odpowiednie postępowanie poekspozycyjne, a mianowicie konsultacja przez 

specjalistę, który ustala wskazania do podjęcia szczepień profilaktycznych.  

Przytoczone powyżej fakty skłoniły mnie do podjęcia wieloletnich badań, które miały na celu 

ustalenie jak duża jest skala zjawiska, ile osób rocznie narażonych jest na kontakt ze 

zwierzętami i z tego powodu wymaga konsultacji lekarskiej i ewentualnej kwalifikacji do 

szczepień oraz w jakich przypadkach podejmowana jest decyzja o wdrożeniu swoistej 

profilaktyki poekspozycyjnej (PEP) oraz ilu osób dotyczy. 

W celu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania opracowałam plan badania, który polega 

na analizie dokumentacji medycznej wszystkich pacjentów, którzy byli (będą) konsultowani  

w Poradni Profilaktyki Wścieklizny przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. Badania rozpoczęłam od analizy dokumentacji medycznej z 2004  

i 2005 roku.  Ponadto przeanalizowałam dane dotyczące dzieci, które w latach 2010-2016 były 

konsultowane w Oddziale Chorób Zakaźnych Dzieci Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie. 

Zarówno u osób konsultowanych, jak i w grupie pacjentów zakwalifikowanych do szczepień 

wypełniano standardowe formularze, które wykorzystano w prowadzonej przeze mnie analizie 

retrospektywnej. Dalszej szczegółowej analizie poddano pacjentów, u których zastosowano 

swoistą profilaktykę.  
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W okresie objętym badaniem, łącznie przeanalizowano dokumentację medyczną 3854 

pacjentów. 

Wyniki przeprowadzonych badań zostały opublikowane w artykułach, które stanowią   

osiągniecie naukowe, zgłoszone do postępowania habilitacyjnego. 

Badania dotyczące profilaktyki poekspozycyjnej wścieklizny rozpoczęłam od analizy 

dokumentacji medycznej z roku 2004 i 2005. Wynikiem przeprowadzonych badań była   

publikacja nr 1:  

“Post-exposure anti-rabies prophylaxis in Lublin province (eastern Poland) in 2004-2005”  

Ann. Agric. Environ. Med. 2006 vol. 13 nr 2 s. 337-340. 

Tomasiewicz K., Fota-Markowska H., Krzowska-Firych J., Krawczuk G. 

W latach 2004-2005 w Poradni Profilaktyki Wścieklizny przy Katedrze i Klinice Chorób 

Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie łącznie konsultowano 801 osób (399 osób 

w roku 2004 i 402 osoby w 2005 roku). Do szczepień przeciwko wściekliźnie (PEP) 

zakwalifikowano łącznie 120 osób, co stanowiło 14,98% spośród wszystkich konsultowanych. 

W roku 2004 zaszczepiono 64 osoby, natomiast w kolejnym roku 56 pacjentów.   U jednej 

osoby (0,12%) razem ze szczepionką podano swoistą immunoglobulinę (RIG).  

W analizowanej grupie było 63 mężczyzn i 57 kobiet. 76,7% pacjentów było mieszkańcami 

miast, natomiast 23,3% to mieszkańcy z terenów wiejskich. Największą liczbę pacjentów (100 

osób, 83,3%) zaszczepiono po kontakcie ze zwierzętami domowymi. Pogryzienia przez psy 

(Canis familiaris) były powodem kwalifikacji do szczepień u 67 osób (38 w 2004 roku i 29  

w 2005 roku), natomiast 33 osoby (27,5%) zostały zaszczepione po ryzykownym kontakcie 

kotami (Felis catus). Pozostałe osoby szczepiono po kontakcie ze zwierzętami dzikimi. Osiem 

osób zaszczepiono po pogryzieniu przez szczury (Rattus norvegicus), 4 osoby po pogryzieniu 

przez wiewiórki (Sciurus vulgaris), 2 osoby miały kontakt z lisami (Vulpes vulpes),  

2 z nietoperzami (Plecotus auritus) i 2 z myszami polnymi (Mus musculus). Jedna osoba była 

szczepiona z powodu pogryzienia przez kreta (Talpa europaea) i 1 przez jeża (Erinaceus 

europaeus). W populacji zwierząt, które stanowiły potencjalne źródło zakażenia  

w prowadzonym przeze mnie badaniu wściekliznę potwierdzono u 1 kota w 2004 roku, 

natomiast w 2005 roku nie odnotowano żadnego zachorowania na wściekliznę wśród zwierząt 

dostarczonych na badania. U pacjenta, który został pogryziony przez kota z potwierdzoną 

wścieklizną zastosowano immunoprofilaktykę czynno-bierną. W roku 2004 i 2005 w Polsce 

łącznie zaszczepiono 12566 osób (7288 osoby w 2004 roku i 7278 osób w roku 2005).   

W 2004 roku w Polsce zarejestrowano   136 przypadków wścieklizny u zwierząt, natomiast  

w 2005 roku 138 przypadków. W analizowanym okresie czasu zachorowania na wściekliznę 
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odnotowywane były głównie wśród zwierząt dzikich (lisy i jenoty).  U nietoperzy stwierdzono 

ogółem 13 przypadków wścieklizny. W województwie lubelskim odnotowano  

26 potwierdzonych przypadków wścieklizny, w tym 21 zachorowań u zwierząt dzikich.  

U zwierząt domowych odnotowano 5 zachorowań i wszystkie przypadki dotyczyły kotów.  

W roku 2005 na terenie województwa lubelskiego zarejestrowano jedynie 3 przypadki 

wścieklizny u zwierząt dzikich. Nie było przypadków wścieklizny u zwierząt domowych. Na 

terenie województwa lubelskiego nie odnotowano żadnego zachorowania wśród nietoperzy. 

Omówienie wyników  

Wścieklizna, która jest jedną z najstarszych znanych chorób, nadal stanowi problem zarówno 

w aspekcie epidemiologicznym, jak i ekonomicznym. Wraz z wprowadzeniem programu 

szczepienia lisów sytuacja epizootyczna wścieklizny uległa poprawie. Zachorowania na 

wściekliznę u zwierząt są stale odnotowywane na terenie wschodniej Polski, w tym na terenie 

województwa lubelskiego. Jest to konsekwencją późniejszego wdrożenia szczepień lisów w tej 

części kraju w porównaniu z innymi województwami. Utrzymywanie się ognisk epizoocji jest 

powodem profilaktycznego szczepienia dużej liczby eksponowanych pacjentów. Jak wynika  

z analizy dokumentacji medycznej, liczba osób eksponowanych w poszczególnych latach była 

stabilna i zbliżona do ilości ekspozycji zarejestrowanej w poprzednich latach. Liczba 

potwierdzonych zakażeń wirusem wścieklizny u zwierząt   w Polsce i na terenie województwa 

lubelskiego w latach 2004 i 2005 maleje i jest konsekwencją prowadzonych szczepień. 

Jak wynika z analizy dokumentacji medycznej osób zakwalifikowanych do szczepień,  

we wszystkich przypadkach wskazania do podjęcia profilaktyki były zgodne z obowiązującymi 

rekomendacjami. Głównym powodem rozpoczęcia szczepień było narażenie na zwierzęta 

niedostępne badaniu, głównie psy i koty. Ponad połowa szczepionych osób miała kontakt  

z psami, jednak najwięcej przypadków wścieklizny odnotowano u kotów. Jest to konsekwencją 

wprowadzenia obowiązkowych szczepień psów i potwierdza ich skuteczność. Wielu autorów 

zwraca uwagę na fakt rzadkiego stosowania immunoglobuliny u osób eksponowanych pomimo 

dostępności preparatów. W analizowanym przeze mnie okresie czasu, swoistą 

immunoprofilaktykę bierno-czynną zastosowano jedynie u jednego pacjenta w roku 2004,  

co stanowi 0,25% osób szczepionych. 

Wyniki mojego badania wskazują, że w populacji osób szczepionych 75% stanowią 

mieszkańcy miast, gdzie ryzyko zarażenia wścieklizną (analizując gatunki i liczbę chorych 

zwierząt) jest mniejsze, natomiast wyższa gęstość zaludnienia sprawia, że częściej dochodzi 

do pogryzień przez zwierzęta trudne do odszukania.  
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Wnioski 

Liczba pacjentów zakwalifikowanych do profilaktyki poekspozycyjnej w roku 2004 i 2005 

była podobna. Większość osób szczepionych stanowili mieszkańcy miast. W miastach ryzyko 

zakażenia wirusem wścieklizny jest mniejsze, jednak częściej dochodzi do kontaktów  

z bezpańskimi psami. Skuteczność prowadzonych szczepień u lisów potwierdza odnotowane 

zmniejszenie liczby zwierząt chorych na wściekliznę oraz mniejsza liczba osób, które były 

szczepione po kontakcie ze zwierzętami z potwierdzonym zakażeniem. 

Kontynuacją prowadzonych badań był kolejny artykuł, publikacja nr 2: 

„Post-exposure anti-rabies prophylaxis in humans exposed to animals in Lublin province 

(Eastern Poland) in 2006-2011”  

Agric. Environ. Med. 2012 vol.19 nr 2 s. 275-278. 

Krzowska-Firych J., Tomasiewicz K., Sukhadia T., Wierzchowska-Opoka M., Khoury S. 

W pracy przedstawiono wyniki analizy dokumentacji medycznej 1504 osób konsultowanych 

w Poradni Profilaktyki Wścieklizny w latach 2006-2011. Do dalszych badań zostali włączeni 

pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do szczepień profilaktycznych. 

W roku 2006 z powodu ekspozycji konsultowano 353 osoby, w 2007 roku 361 osób, 323  

w 2008 roku, 248 w roku 2009, 108 w roku 2010 i 111 w 2011 roku. Do szczepień przeciwko 

wściekliźnie łącznie zakwalifikowano 289 osób, co stanowiło 19,21% wszystkich udzielonych 

porad. W poszczególnych latach liczba osób zakwalifikowanych do szczepień 

profilaktycznych była podobna. W pierwszym roku obserwacji zaszczepiono 46 osób,  

39 w 2007 roku, 53 w 2008 roku, 49 w 2009 roku, 48 w 2010 roku i 54 w roku 2011. W grupie 

osób zakwalifikowanych do szczepień było 163 mężczyzn i 126 kobiet. W badanej grupie było 

147 mieszkańców miast i 142 osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Głównym gatunkiem 

zwierząt, które stanowiły potencjalne źródło zakażenia były psy. Pacjenci zaszczepieni 

przeciwko wściekliźnie z powodu ryzykownych kontaktów z psami (kontakty kategorii II  

i kategorii III wg WHO) stanowili 51,56%. Profilaktykę poekspozycyjną wdrożono u 58 osób 

(20,06%) po kontaktach z kotami. Kontakt z nietoperzami był powodem podania szczepionki 

u 26 osób. Spośród zwierząt dzikich, 21 osób zostało zaszczepionych po ekspozycji na szczury, 

9 po ekspozycji na lisy, 8 osób miało kontakt z kunami, 7 z fretkami, 4 osoby z wiewiórkami, 

2 osoby zostały pogryzione przez polne myszy. Inne zwierzęta, które były powodem szczepień: 

jeleń (1 osoba), małpa (1 osoba), łasica (1 osoba), kret (1 osoba) i borsuk.  

Wszystkie osoby były szczepione wg schematu obejmującego 5 dawek podawanych w 0, 3, 7, 

14, 30 dobie.  
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Omówienie wyników 

W latach 2006-2011 liczba osób, które zostały zakwalifikowane do szczepień przeciwko 

wściekliźnie zmalała w porównaniu z latami 2004 i 2005. Łącznie w ciągu 6 lat zaszczepiono 

289 pacjentów, natomiast w poprzednich dwóch latach 120 osób. Sytuacja epidemiologiczna 

wścieklizny w ostatniej dekadzie w Polsce i na terenie województwa lubelskiego uległa 

zmianie. W 2006 roku wściekliznę potwierdzono u 81 zwierząt i liczba ta była 40-krotnie 

niższa w porównaniu z rokiem 2001. Głównym rezerwuarem wścieklizny były zwierzęta 

dzikie (78%). Spośród zwierząt dzikich 53% stanowiły lisy, natomiast 17% jenoty.  

U nietoperzy potwierdzono 4 przypadki wścieklizny. U zwierząt domowych, najwięcej 

przypadków odnotowano u bydła (9 przypadków). Drugim pod względem częstotliwości 

występowania wścieklizny gatunkiem były koty (6 przypadków) i psy (4 zachorowania).  

W 2006 roku na terenie województwa lubelskiego potwierdzono 12 przypadków wścieklizny 

u zwierząt wolnożyjących i nie odnotowano żadnego zachorowania u zwierząt domowych.   

W roku 2007 liczba zwierząt z potwierdzoną wścieklizną w skali kraju uległa obniżeniu. 

Łącznie odnotowano 70 przypadków. Najwięcej zachorowań odnotowano we wschodniej 

części kraju (w tym 9 przypadków na terenie województwa lubelskiego). Podobnie jak w latach 

poprzednich najwięcej zachorowań potwierdzono w populacji dzikich zwierząt  

(60% stanowiły lisy, 10% jenoty). W roku 2008 odnotowano istotny spadek liczby wścieklizny 

u zwierząt. Na terenie kraju potwierdzono 28 przypadków, w tym 21% na terenie województwa 

lubelskiego.    Nadal dominowała wścieklizna lisów (64%). W roku 2009 liczba zwierząt 

zakażonych wirusem wścieklizny uległa istotnemu obniżeniu. Odnotowano jedynie  

8 przypadków tej choroby u zwierząt, co stanowi najniższą jak dotąd liczbę zachorowań  

w Polsce. Na terenie województwa lubelskiego odnotowano 37.5% zachorowań. W kolejnych 

latach (2010 i 2011) doszło do istotnego wzrostu przypadków wścieklizny. Odnotowano 

łącznie 311 przypadków, w tym 220 u lisów. U zwierząt domowych dominowała wścieklizna 

kotów (18 przypadków) i psów (14 zwierząt), co jest konsekwencją braku przepisów 

nakładających obowiązek przeprowadzania profilaktycznych szczepień u tych zwierząt.   

Od roku 2011 do 2016 r.  w grupie szczepionych osób, kontakt ze zwierzętami z potwierdzoną 

wścieklizną miał miejsce w 4 przypadkach: 1 kot w roku 2007, nietoperz w 2009 roku oraz  

1 pies i 1 kot w 2011 roku.   

Jak wynika z danych prezentowanych w piśmiennictwie, na terenie województwa lubelskiego 

obowiązek szczepienia psów jest respektowany przez 64,8% właścicieli, natomiast  

w przypadku kotów jedynie w 19,8%. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika,  

że jednym z warunków skutecznego ograniczania przypadków wścieklizny wśród zwierząt jest 
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szczepienie co najmniej 80% populacji psów. Wścieklizna psów jest istotnym problemem 

ponad 80 krajów, głownie na terenach rozwijających się. Wykazano, że ponad 99% 

zachorowań na wściekliznę u ludzi jest następstwem pogryzienia przez wściekłe psy. Ponadto 

połowa populacji świata zamieszkuje tereny, gdzie wścieklizna u psów występuje 

endemicznie. Wyeliminowanie wścieklizny w populacji psów jest jednak możliwe,  

co osiągnięto w krajach Europy Zachodniej, w Japonii, w Ameryce Północnej i w niektórych 

krajach Ameryki Południowej.  W krajach, w których szczepienie psów jest obowiązkowe  

i egzekwowane prawnie oraz prowadzony jest właściwy nadzór populacji lisów, głównym 

rezerwuarem wścieklizny są nietoperze. Nietoperze odgrywają coraz większe znaczenie  

w epidemiologii wścieklizny.  

Interesującym zagadnieniem jest wścieklizna u gryzoni. Małe gryzonie, takie jak wiewiórki, 

chomiki, świnki morskie, szczury i myszy są wrażliwe na zakażenie wirusem wścieklizny, 

jednak nie udokumentowano zakażeń u ludzi pogryzionych przez zakażone gryzonie. 

Najwięcej przypadków wścieklizny wśród zwierząt w Polsce odnotowano wśród lisów, jednak 

zwierzętami z potwierdzoną wścieklizną, które stanowiły potencjalne źródło zakażenia dla 

naszych pacjentów nie były lisy, a zwierzęta domowe i nietoperze.   

Rocznie na świecie profilaktycznym szczepieniom przeciwko wściekliźnie poddawanych jest 

ponad 15 milionów osób, natomiast w Polsce około 7000. W większości przypadków 

powodem szczepienia jest ekspozycja na zwierzęta, u których nie można wykluczyć 

wścieklizny z powodu braku dostępności zwierzęcia do badania. Z analizowanej dokumentacji 

badania wynika, że spośród 289 szczepionych osób, jedynie u 4 miał miejsce kontakt  

ze zwierzęciem z potwierdzonym zakażeniem.  

Pomimo istotnego wzrostu liczby wścieklizny u zwierząt w roku 2010 i 2011, odnotowano 

prawie 3-krotne obniżenie liczby eksponowanych osób w tym okresie, jednak ilość pacjentów 

zakwalifikowanych do szczepień była na poziomie porównywalnym z wcześniejszymi latami 

ujętymi w obserwacji.  

Pomimo potwierdzonego kontaktu ze zwierzętami chorymi na wściekliznę u żadnego  

z pacjentów nie zastosowano swoistej immunoglobuliny. U wszystkich pacjentów szczepienie 

było dobrze tolerowane i nie odnotowano działań niepożądanych. W analizowanym okresie 

czasu na terenie Polski nie odnotowano żadnego przypadku wścieklizny u ludzi. 

Wnioski 

Mieszkańcy województwa lubelskiego nadal narażeni są na kontakt ze zwierzętami chorymi 

na wściekliznę. Wśród zwierząt z rozpoznaną wścieklizną 75% stanowiły zwierzęta domowe. 

W analizowanym okresie czasu liczba osób szczepionych była podobna w poszczególnych 
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latach. Zaobserwowano obniżenie liczby ekspozycji w roku 2010 i w 2011, a także obniżenie 

ilości szczepień w porównaniu z latami 2004 i 2005.  

Wyniki dalszych   prowadzonych przeze mnie badań obejmujących okres czterech kolejnych 

lat przedstawiłam  w publikacji nr 3:  

“Post-exposure rabies prophylaxis in humans exposed to animals in Lublin province 

(Eastern Poland) in 2012-2015” 

Hum. Vaccin. Immunother. 2017 vol. 13 nr 6 s. 1346-1351. 

 Krzowska-Firych J., Tomasiewicz K., Kozłowska A. 

W pracy przedstawiono wyniki analizy dokumentacji medycznej 511 osób, które były 

konsultowane w latach 2012-2015 w Poradni Profilaktyki Wścieklizny.  W tej grupie było 266 

mężczyzn i 245 kobiet w wieku od 18-78 roku życia (średnia wieku 48 lat). Większość 

ekspozycji (65%) miała miejsce na terenach miejskich. Średni czas pomiędzy ekspozycją,  

a zgłoszeniem się do poradni wynosił 36 godzin. W badanej populacji u 27% pacjentów 

rozpoznano I kategorię ciężkości kontaktu wg WHO, kategorię II u 60,7% i kategorię III  

u 2,3% eksponowanych osób. U wszystkich eksponowanych osób z ranami, zgodnie  

z zaleceniami zastosowano profilaktykę nieswoistą polegająca na dokładnym umyciu rany. 

Wszyscy pacjenci z ranami kategorii II i III byli konsultowani chirurgicznie. PEP zastosowano 

u 277 osób (54,2% wszystkich ekspozycji). W tej grupie 194 osoby zostały zaszczepione po 

kontakcie ze zwierzętami domowymi (127 osób po kontakcie z psami i 67 po kontakcie  

z kotami). Kontakt z nietoperzami był powodem szczepień 32 pacjentów.  Spośród zwierząt 

dzikich ,16 osób otrzymało szczepionkę po pogryzieniu przez szczury, 8 zostało pogryzionych 

przez wiewiórki, 7 przez małpy, natomiast 4 miało kontakt z lisami. Łącznie kontakt  

ze zwierzętami wolnożyjącymi był powodem wdrożenia szczepień u 44 pacjentów.  

 U wszystkich pacjentów podano 5 dawek szczepionki wg schematu Essen. Żaden z pacjentów 

nie przerwał cyklu szczepień.  W grupie zaszczepionych osób, 84% zakwalifikowano jako 

kontakt II kategorii ciężkości i kategorii III u 16%. U każdej eksponowanej osoby kwalifikacji 

do szczepień dokonywano w oparciu o indywidualne rozpatrzenie czynników ryzyka, analizę 

aktualnej sytuacji epidemiologicznej wścieklizny na danym terenie, kategorii ciężkości rany 

oraz gatunku zwierzęcia. W przypadku kontaktów spełniających kryteria II i III kategorii,  

gdy zwierzę było nieznane lub niedostępne do dalszej obserwacji podejmowano decyzję  

o wdrożeniu szczepień. W grupie 45 pacjentów, którzy mieli kontakt kategorii III, 38 zostało 

pogryzionych przez psy, natomiast 7 przez koty. Wszystkie zwierzęta z tej grupy zostały 

poddane obserwacji weterynaryjnej i u żadnego nie potwierdzono wścieklizny. W 2012 roku 

w Polsce odnotowano istotny 4-krotny wzrost liczby przypadków wścieklizny u zwierząt  
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(z 160 w 2011 roku do 667 w 2012 roku). W analizowanym okresie czasu łącznie odnotowano 

1384 zachorowania (667 w 2012 roku, 410 w 2013, 206 w 2014 i 101 w 2015 roku). 

W analizowanym okresie nie odnotowano zachorowań na wściekliznę u ludzi.  

Omówienie wyników 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, szczepienia przeciw wściekliźnie 

skutecznie zabezpieczają około 327 000 eksponowanych osób przed zachorowaniem i zgonem 

z powodu wścieklizny.  

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały istotny wzrost liczby pacjentów 

zakwalifikowanych do szczepień (z 40 w roku 2012 do 88 w 2015 roku) pomimo obniżania 

liczby zwierząt z rozpoznana wścieklizną. Nadal głównym powodem szczepień były kontakty 

ze zwierzętami domowymi (70% PEP), aczkolwiek w tej grupie zwierząt wściekliznę 

rozpoznano jedynie u 2 psów w 2013 roku. Nie odnotowano zachorowań u kotów.  Wynika 

stąd wniosek, że większość zaszczepionych osób nie miała kontaktu z chorymi zwierzętami.  

Retrospektywna analiza epidemiologiczna wskazuje, że brak możliwości badania zwierząt, 

które stanowiły potencjalne źródło zakażenia, jest powodem kwalifikacji do szczepień osób, 

które w istocie nie były narażone na zakażenie wirusem wścieklizny. Podobne wnioski 

zaprezentowali Moran GJ. i wsp., którzy oszacowali, że około 40% szczepionych osób nie była 

narażona na zakażenie.    

W Polsce lisy nadal stanowią główny rezerwuar wirusa wścieklizny. W analizowanym okresie 

czasu na terenie województwa lubelskiego wściekliznę potwierdzono u 25 lisów  

(86,7% wszystkich potwierdzonych zakażeń u zwierząt). Realizowane od 1993 roku 

szczepienia lisów doustną szczepionką (ORV) łącznie z nadzorem epidemiologicznym 

stanowią skuteczną metodę eliminacji wirusa krążącego w populacji zwierząt dzikich. Badania 

lisów prowadzone w 2013 roku wykazały obecność przeciwciał poszczepiennych  

u 77% badanych osobników. Bezsprzecznym potwierdzeniem szczepień u zwierząt jest fakt 

istotnego obniżenia liczby wścieklizny u wolnożyjących lisów z 3084 w 1992 roku  

(przed wprowadzeniem szczepień) do 101 w 2015 roku.   

W latach 2010-2013 na południu Polski odnotowano epidemię wścieklizny u zwierząt. 

Zachorowania dotyczyły głównie lisów. Analiza filogenetyczna izolatów wirusa wykazała 

podobieństwo ze szczepami występującymi na Ukrainie i w Rumunii. Jedną  

z prawdopodobnych przyczyn zarejestrowanej epidemii mógł być nielegalny import zwierząt 

domowych. W 2015 roku liczba zwierząt z potwierdzoną wścieklizną ponownie uległa 

obniżeniu.  
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Nietoperze odgrywają coraz większe znaczenie w epidemiologii wścieklizny. W Europie  

u nietoperzy dominuje wirus EBLV-1.  Bezpośredni kontakt z nietoperzami lub ich 

wydzielinami stanowi potencjalne ryzyko zakażenia. W przeprowadzonym badaniu 35 osób 

miało kontakt z nietoperzami, 32 z nich zostały zakwalifikowane do szczepień. W latach  

2012-2015 w Polsce wściekliznę potwierdzono u 56 nietoperzy, w tym 2 w 2013 roku  

w województwie lubelskim. 

Rola gryzoni w transmisji wirusa wścieklizny budzi wiele kontrowersji.  W naszym badaniu 

nie odnotowano żadnego zachorowania na wściekliznę u gryzoni, jednak jak wynika z danych 

z piśmiennictwa przypadki wścieklizny u tych gatunków zwierząt są odnotowywane.   

Ekspozycje ludzi na gryzonie w naszym badaniu stanowiły około 5% konsultacji. 

Wzrastający ruch turystyczny jest przyczyną ekspozycji na nowe gatunki zwierząt. W naszym 

materiale u osób podróżujących za granicę, małpy były drugim po psach gatunkiem 

stanowiącym potencjalnym źródłem zarażenia wirusem wścieklizny. Kontakt z małpami  

w naszym materiale był powodem szczepień   9 osób. Wszystkie ekspozycje miały miejsce  

w Południowo-Wschodniej Azji. 

Dane zbiorcze dotyczące szczepień w poszczególnych województwach na terenie Polski 

wykazały różnice w ilości szczepionych pacjentów, co jest pochodną sytuacji 

epidemiologicznej wścieklizny w rożnych częściach kraju oraz pochodna wielkości 

poszczególnych województw.  

O skuteczności prowadzonych szczepień zwierząt dzikich świadczy fakt istotnego 

zmniejszania się liczby zwierząt zakażonych. W roku 1978 odnotowano 17208 zachorowań, 

natomiast w 2010 roku 7581. Wiele krajów skutecznie wyeliminowało wściekliznę w populacji 

lisów. Kraje takie jak Finlandia, Holandia, Szwajcaria, Belgia, Luxemburg, Republika Czech, 

Niemcy, Austria i Francja zostały uznane za wolne od wścieklizny.  Jednak import zwierząt 

domowych do tych krajów stwarza realne zagrożenie ponownego wystąpienia przypadków 

wścieklizny u zwierząt z ryzykiem zakażenia ludzi.  W województwie lubelskim pomimo 

prawidłowo realizowanego programu szczepień u zwierząt, istnieje ryzyko reinfekcji 

spowodowanej wzrostem zachorowań zwierząt na wściekliznę w krajach sąsiedzkich takich 

jak Ukraina (przechodzenie chorych zwierząt na tereny Polski). Ta sytuacja wymaga 

prowadzenia systematycznego nadzoru weterynaryjnego oraz zabezpieczenia terenów 

przygranicznych odpowiednią ilością doustnej szczepionki dla zwierząt.  

Wnioski 

Pomimo odnotowywanego w poszczególnych latach zmniejszania się liczby zakażonych 

zwierząt, zachorowania występują nadal, co stwarza realne ryzyko zakażenia u osób 
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eksponowanych na terenie województwa lubelskiego. Większość pacjentów była 

zakwalifikowana do szczepień z powodu kontaktu z domowymi zwierzętami, jednak najwięcej 

zachorowań odnotowano w populacji zwierząt dzikich. Od 2013 roku nie było żadnego 

potwierdzonego przypadku wścieklizny u psów.  

W Poradni Profilaktyki Wścieklizny przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie konsultowani są pacjenci, którzy ukończyli 18 rok życia. W oparciu 

o udostępnioną dokumentację medyczną dzieci, które po ekspozycji były konsultowane  

w Oddziale Chorób Dzieci Samodzielnego Publicznego Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie 

w latach 2010-2016 powstała  publikacja nr 4: 

”The first report evaluating the post-exposure rabies prophylaxis in children exposed to 

animals in the Lublin province (Eastern Poland) in 2010-2016 – a retrospective study. 

Hum. Vaccin. Immunother. [online] 2018s. 1-15; dostępny  

w https://doi.org/10.1080/21645515.2018.1477910. 

Krzowska-Firych J., Mazurek E., Hasiec B., Tomasiewicz K. 

W latach 2010-2016 łącznie konsultowano 519 dzieci w wieku od 5-miesiecy do 17 roku życia 

(średnia wieku 9,2). W tej grupie było 287 chłopców (55,3%) i 232 dziewczynki. Większość 

ekspozycji miała miejsce na terenach miejskich (58,4%). Średni czas pomiędzy ekspozycją,  

a konsultacją wynosił od 6 godzin do 2 dni (średnia 18 godzin). Największa grupa dzieci miała 

kontakt z psami (406 dzieci). W tej grupie było 224 chłopców i 182 dziewczynki. 

Sześćdziesięcioro dwoje dzieci (11,9%) miało kontakt z kotami, 15 zostało pogryzione przez 

szczury, 6 miało kontakt z nietoperzami, kolejne 6 z myszami polnymi. U 6 dzieci gatunek 

zwierzęcia był nieznany. Pozostałymi gatunkami zwierząt były wiewiórki (4 dzieci), krety  

(4 dzieci), króliki (2 dzieci), fretki (2) i lisy (2). Innymi zwierzętami stanowiącymi potencjale 

źródło zakażenia w pojedynczych przypadkach były: koń, sarna, jeż i świnka morska.  

W badanej grupie kontakt kategorii I dotyczył 51,8% dzieci, 35% miało kontakt kategorii II,  

a 13,2% kategorii III, wg WHO. Wszystkie dzieci z kategorią III zostały pogryzione przez psy. 

U większość dzieci (44,3%) miejscem zranienia były kończyny górne i dolne (40,3%). Dzieci 

z ranami głowy i szyi w 98% zostały pogryzione przez psy. W tej grupie średnia weku wynosiła 

5,9 lat.  

Do szczepień profilaktycznych zakwalifikowano 170 (32,8%) dzieci. Pełny cykl szczepień 

ukończyło 167 dzieci. W 3 przypadkach szczepienia przerwano po uzyskaniu ujemnego 

wyniku badania tkanki mózgowej testem immunofluorescencji bezpośredniej. W grupie 

szczepionych 116 dzieci miało kontakt z psami, 29 z kotami, 11 zostało pogryzione przez 

szczury, 6 miało kontakt z nietoperzami, 5 z myszami polnymi i 3 dzieci z kretami. W dwóch 

https://doi.org/10.1080/21645515.2018.1477910.DOI:10.1080/21645515.2018.1477910
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przypadkach do ekspozycji doszło za granicą (Turcja-pies, Tunezja – kot). U jednego dziecka 

(0,58%) pogryzionego przez nieznanego psa w 2011 roku łącznie ze szczepionką zastosowano 

immunoglobulinę (RIG).  

Omówienie wyników 

Rocznie na świecie ponad milion ludzi zostaje pogryziona przez psy i w większości ofiarami 

są dzieci. Z danych WHO-APCRI survey wynika, że 96,2% zgonów z powodu wścieklizny  

u ludzi jest następstwem pogryzień przez chore psy. Pogryzienia dzieci przez psy stanowią od 

0,5% do 1,5% wszystkich porad medycznych udzielanych dzieciom. Lokalizacja ran jest 

uzależniona m.in. od wieku dziecka. U małych dzieci zranienia najczęściej dotyczą twarzy  

i szyi, natomiast u starszych dzieci głównie kończyn górnych i dolnych.  

Z danych badania wynika, że spośród 406 psów, które stanowiły źródło ekspozycji u dzieci, 

304 były poddane obserwacji weterynaryjnej i w tej grupie 280 psów (92,1%) było prawidłowo 

szczepionych przeciwko wściekliźnie. Rany zadane przez koty stanowią od 5% do 10% 

wszystkich zranień dokonanych przez zwierzęta i częściej dotyczą młodych kobiet.  

U eksponowanych dzieci nie było różnic dotyczących ilości ekspozycji pomiędzy płciami.  

W latach 2010-1016 na terenie województwa lubelskiego wściekliznę rozpoznano u 18 kotów 

i u 16 psów. Dzikie zwierzęta w przypadku dzieci stanowiły źródło ekspozycji w niewielkim 

odsetku (2,9%).  

W epidemiologii wścieklizny coraz większe znaczenie odgrywają nietoperze. Z uzyskanych 

danych wynika, że wszystkie dzieci, które miały kontakt z nietoperzami zostały 

zakwalifikowane do szczepień. W 2 przypadkach szczepienia przerwano po uzyskaniu 

ujemnych wyników badań, które nie potwierdziły wścieklizny.   

Pomimo istotnego spadku liczby zachorowań na wściekliznę wsród zwierząt, nie 

odnotowaliśmy zmniejszenia ilości szczepionych dzieci. We wszystkich przypadkach 

kwalifikacja do szczepień była zgodna z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami. 

Głównym wskazaniem do podjęcia szczepień u dzieci z ranami kategorii II i III wg WHO był 

brak dostępności zwierzęcia do badania weterynaryjnego.  

Istotnym elementem profilaktyki wścieklizny u ludzi poza swoistą profilaktyką jest 

odpowiednia edukacja, nadzór nad populacją lisów, wprowadzenie nieodpłatnych szczepień  

u psów. 

Wnioski 

Dane dotyczące profilaktyki poekspozycyjnej wścieklizny u dzieci na terenie województwa 

lubelskiego nie były dotychczas publikowane. Wyniki z przeprowadzonych przeze mnie badań 
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obejmujących lata 2010-2016 stanowią pierwsze doniesienie stanowiące zarazem zbiorczy 

raport dotyczący omawianego zagadnienia.   

W populacji pediatrycznych pacjentów najczęstszą przyczyną ekspozycji były pogryzienia 

przez psy. W roku 2016 w Polsce odnotowano jedynie 22 przypadki wścieklizny u zwierząt  

(w tym 3 na terenie województwa lubelskiego). Jak wynika z danych uzyskanych  

z prowadzonego badania, istotnemu obniżeniu zachorowań na wściekliznę w populacji 

zwierząt nie towarzyszyło spodziewane obniżenie liczby dzieci poddawanych szczepieniu. 

Powodem w większości przypadków był brak dostępności zwierząt do badania 

weterynaryjnego.  W populacji dzieci stosowanie swoistej immunoglobuliny było sporadyczne 

(w analizowanym okresie 7 lat profilaktykę czynno-bierną zastosowano u 1 pacjenta). Nie 

odnotowano żadnego zachorowania na wściekliznę u dzieci. 

Podsumowanie wyników osiągniecia naukowego 

Ostatni zgon pacjenta z powodu wścieklizny w Polsce, który miał miejsce w 2002 roku 

pokazuje jak istotne znaczenie w zapobieganiu tej nieuleczalnej choroby ma odpowiednia 

profilaktyka poekspozycyjna. 

Przeprowadzona przeze mnie retrospektywna analiza dokumentacji medycznej pacjentów po 

ekspozycji, którzy byli konsultowani w Poradni Profilaktyki Wścieklizny przy Katedrze  

i Klinice Chorób Zakaźnych UM w Lublinie w latach 2004-2015 oraz dzieci, którym udzielano 

porad w Oddziale Chorób Zakaźnych Dzieci S.P.SZ.Woj. im. Jana Bożego w Lublinie w lata 

2010-2016, pokazuje, że na przestrzeni lat, skala zjawiska, którą reprezentuje liczba osób 

eksponowanych, nie maleje. Strach przed wścieklizną budzi uzasadniony lęk i potrzebę 

uzyskania pomocy lekarskiej. Największą ilość konsultowanych pacjentów nadal stanowią 

osoby pogryzione przez zwierzęta domowe, głównie psy. Przeprowadzona analiza pokazuje 

jednocześnie jak na przestrzeni lat zmieniała się epizoocja wścieklizny wśród zwierząt. Jest 

ona wyraźnym odzwierciedleniem prowadzonych działań profilaktycznych, które praktycznie 

wyeliminowały wściekliznę w populacji psów (obowiązkowe szczepienia). Brak 

jednoznacznych przepisów nakładających obowiązek szczepienia kotów powoduję, że 

największą ilość przypadków wścieklizny u zwierząt domowych odnotowano właśnie wśród 

kotów. Istotnemu obniżeniu uległa również liczba zakażeń wirusem wścieklizny wśród 

zwierząt dzikich, co z kolei jest rezultatem masowych szczepień lisów będących głównym 

rezerwuarem wirusa. Wobec istotnej poprawy sytuacji epidemiologicznej wścieklizny  

w Polsce i w województwie lubelskim należałoby oczekiwać zmniejszenia ilości 

przeprowadzanych szczepień. Jednak w tym aspekcie nie odnotowano oczekiwanego 

obniżenia liczby osób zakwalifikowanych do szczepień.   Nasuwa się pytanie, dlaczego? 
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Ponieważ wszyscy pacjenci zostali zaszczepieni zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami, 

głównym powodem dużej liczby szczepień był brak możliwości wykluczenia wścieklizny  

u zwierząt, które stanowiły potencjalne źródło zakażenia z powodu braku ich dostępności do 

badania. W większości przypadków były to zwierzęta nieznane, które zbiegły. Kolejnym 

aspektem zagrożenia wścieklizną jest fakt stałego występowania zwierząt chorych na terenie 

województwa lubelskiego, co sprawia, że ryzyko potencjalnego zakażenia ludzi od chorych 

zwierząt stale istnieje. Wpływ na sytuację epidemiologiczną wścieklizny ma również  

tzw. problem przygraniczny związany z przechodzeniem chorych zwierząt na teren Polski  

z krajów sąsiednich. 

Rosnący ruch turystyczne sprawia, że zwiększa się liczba osób, u których ekspozycja miała 

miejsce w trakcie pobytu za granicą.  

Pogryzienia, czy też inny ryzykowny kontakt ze zwierzętami dotyczy osób w każdym wieku. 

W grupie dzieci największa grupa, podobnie jak u osób dorosłych, miała kontakt z psami. Rany 

u dzieci obejmowały głównie kończyny, a 98% ran w okolicy głowy i szyi została zadana przez 

psy. 

Poza szczepieniami niezbędnym warunkiem skutecznej profilaktyki wścieklizny u ludzi,  

a zwłaszcza u dzieci powinny być prowadzone na szeroką skalę programy edukacyjne 

uświadamiające ryzyko kontaktu ze zwierzętami i propagujące właściwe postawy wobec 

zwierząt zwłaszcza nieznanych czy dzikich.  

W poniższych tabelach umieściłam zbiorcze dane z prowadzonego badania prezentujące ilość 

ekspozycji i szczepień oraz liczbę zakażonych zwierząt w Polsce i w województwie lubelskim 

(w grupie osób dorosłych i  u dzieci) w poszczególnych latach  objętych badaniem 

Tab. 1 Dane dotyczące osób dorosłych 

Rok Liczba 

ekspozycji 

Liczba osób 

szczepionych 

Liczba zwierząt z potwierdzoną 

wścieklizną w Polsce 

Liczba zwierząt z potwierdzoną 

wścieklizną w woj. lubelskim 

2004 399 64 136 26 

2005 405 56 138  3 

2006 353 46 81 12 

2007 361 39 70  9 

2008 323 53 28  6 

2009 248 49  8  3 

2010 108 48 151  9 

2011 111 54 160 12 

2012 107 40 667  4 

2013 126 60 410 20 

2014 158 89 206 2 

2015 120 88 101 4 

Łącznie 2705 589 2083 110 
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Tab. 2 Dane dotyczące dzieci 

Rok Liczba ekspozycji  Liczba dzieci 

zakwalifikowanych do 

szczepień 

Liczba zwierząt z 

potwierdzoną 

wścieklizną w Polsce 

Liczba zwierząt z 

potwierdzoną 

wścieklizną w woj. 

lubelskim 

2010 57 11 151 9 

2011 65 19 160 12 

2012 77 27 667 4 

2013 88 29 410 2 

2014 80 26 206 2 

2015 93 34 120 4 

2015 59 24 22 3 

Razem 519 170 1431 36 
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