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Retrospektywna ocena zachorowań na świerzb (scabies) 
– obecnie nie rejestrowanej, a w przeszłości najczęściej 
notowanej parazytozy na terenie Polski
Retrospective evaluation of the incidence of scabies – currently not registered 
but a frequently quoted parasitosis in Poland in the past
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Background and purpose. Since the current cases of scabies are not 
registered, the treatment in Poland – obligatory since 1977, has been 
abolished. The article presents the epidemiology of parasitoses recorded 
on Polish territory between 2001-2008 – with the focus on scabies as 
a disease dominant in the period considered.

Material & methods. The epidemiological documentation of cases of 
parasitic diseases in Poland between 2001-2008 was scrutinised.

Results. According to the results, the morbidity of scabies achieved the 
highest rate among all parasitoses analysed between 2001 and 2008. 
In the given period of time, 103 313 scabies cases were registered in 
Poland. The second highest morbidity rate was reached by enterobiasis 
– 29 333 cases (which constitutes 28 percent of the scabies cases). The 
lowest morbidity rate was the one of trichinosis – 802 cases. Furthermore, 
the morbidity rate of scabies was the highest not only between 2001 and 
2008 but also in every single year in the given period of time. Between 
2001 and 2008, the morbidity rate of scabies was on a steady decrease, 
with the exception of 2007, when a little increase was reported. This 
decreasing tendency in the morbidity rate of scabies was proved by the 
highest standardized morbidity ratio of scabies in 2001 – 42.6 cases per 
100 000 residents.

Conclusion. Because scabies turned out to be the most common disease 
caused by a parasitic invasion, which accounted for about 60% of all 
reported cases in the whole country, it seems reasonable to consider a return 
to the registration of scabies cases, as it is the only way of good monitoring 
of the epidemiological situation of the disease.
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Wstęp i cel pracy. Ponieważ obecnie przypadki świerzbu nie są już 
rejestrowane, zniesiono także obowiązek leczenia, któremu choroba ta 
podlegała w Polsce od roku 1977, przedstawiono epidemiologię parazytoz 
odnotowanych na terenie Polski w latach 2001-2008 – ze szczególnym 
uwzględnieniem świerzbu jako choroby dominującej w badanym okresie.

Materiał i metody. Analizie poddano dokumentację epidemiologiczną 
przypadków zachorowań na choroby pasożytnicze w Polsce w okresie 
2001-2008.

Wyniki. W analizowanym okresie czasu najwyższy stopień zachorowalności 
odnotowano na świerzb. W latach 2001-2008 zarejestrowano aż 103 
313 przypadki tej choroby. Drugą pod względem zapadalności parazytozą 
była owsica, na którą zachorowało 29 333 osoby – co stanowiło 28% 
odnotowanych w tym samym czasie zachorowań na świerzb. Najrzadszą 
chorobą okazała się włośnica – 802 przypadki. Ponadto najwyższą 
zachorowalność na świerzb odnotowano nie tylko w podsumowaniu 
wszystkich lat 2001-2008, ale także w każdym roku z badanego przedziału 
czasu. Tylko w 2007 r. odnotowano nieznaczny wzrost zapadalności na 
tą chorobę, a w pozostałych latach zachorowalność na świerzb regularnie 
malała. Zjawisko to, potwierdza najwyższy współczynnik zapadalności 
na świerzb w roku 2001, który wyniósł 42,6 przypadków na 100 tys. 
mieszkańców.

Wniosek. Ponieważ najczęstszą chorobą wywołaną inwazją pasożytniczą 
okazał się świerzb, który stanowił około 60% wszystkich zgłoszonych 
przypadków na terenie całego kraju, to wydaje się zasadnym rozważenie 
powrotu do rejestracji zachorowań na świerzb, gdyż jest to jedyna metoda 
dobrego monitorowania sytuacji epidemiologicznej tej choroby.
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Wstęp

	 	Parazytozy	to	choroby	ludzi	i	zwierząt,	powodo-
wane	przez	pasożyty	[1].	Towarzyszą	one	ludzkości	
od	początku	narodzin	życia	aż	po	dzień	dzisiejszy,	nie	

będąc	zjawiskiem	wyjątkowym	czy	rzadkim.	Inwazje	
pasożytów	 obejmują	 bowiem	 setki	 milionów	 ludzi,	
a	choroby	przez	nie	wywołane,	obok	niedożywienia,	
należą	do	czołowych	problemów	ochrony	zdrowia	na	



63Brochocka A i wsp.   Retrospektywna ocena zachorowań na świerzb (scabies) – obecnie nie rejestrowanej, a w przeszłości ...

świecie.	 Przykładem	 pasożytów	 ludzi	 i	 zwierząt	 są	
świerzbowce	–	roztocza	z	rzędu	Acarina	i	rodzin	Sar-
coptidae	(Acaridae)	oraz	Psoroptidae,	których	dorosłe	
samice	drążą	w	skórze	„chodniki”.	Doprowadzają	tym	
samym	do	jej	uszkodzenia,	co	z	kolei	stwarza	warunki	
do	zakażenia	bakteriami	ropotwórczymi	[2].	Inwazje	
świerzbowców,	 w	 wyniku	 ich	 mechanicznego	 oraz	
toksycznego	działania,	powodują	także	lokalny	stan	
zapalny	oraz	powstawanie	guzków	i	pęcherzyków	na	
skórze.	Natomiast	pękanie	pęcherzyków	jest	przyczy-
ną	sączenia	się	płynu	surowiczego,	który	–	zasychając	
–	tworzy	strupy.	Trwający	dłużej	stan	zapalny	sprawia,	
iż	naskórek	ulega	zgrubieniu	na	skutek	gromadzenia	
się	 wycieku	 i	 rozrostu	 tkanki	 łącznej.	 Natomiast	
drażniące	 działanie	 śliny	 tych	 roztoczy	 przyspiesza	
rogowacenie	naskórka.	Działanie	pasożytnicze	świerz-
bowców	doprowadza	także	do	wypadania	włosów	po-
przez	zmiany	zapalne	pochewki	korzenia	włosa	i	wy-
nikające	stąd	zaburzenia	w	odżywianiu	ich	opuszków.	
U	osób	z	obniżoną	odpornością,	w	silnych	chorobach	
układowych,	jak	AIDS	czy	choroby	hematologiczne,	
może	wystąpić	ciężka	postać	–	tzw.	świerzb	norweski,	
z	 wyraźną	 hiperkeratozą.	 Natomiast	 w	 przypadku	
zarażenia	 odzwierzęcymi	 odmianami	 świerzbowca	
pojawiają	 się	 zazwyczaj	 jedynie	 krótkotrwałe,	 ale	
silne	reakcje	alergiczne	[1,	3].	Typowym	gatunkiem	
pasożytującym	na	człowieku	jest	świerzbowiec	ludzki	
(Sarcoptes scabiei)	 [1,	 2,	 4,	 5].	 Źródłem	 zarażenia	
i	rezerwuarem	pasożyta	mogą	być	również	zwierzęta,	
jak:	psy,	koty,	lisy	[1,	3,	6,	7],	gryzonie	[8-10],	króli-
ki,	konie	[6,	7,	9],	bydło	[3,	6,	7,	9,	11],	owce,	kozy,	
świnie	oraz	ptaki	[1,	3,	6,	7]	będące	nosicielami	wielu	
gatunków	świerzbowców	(Sarcoptes scabiei var. ovis,	
Sarcoptes. scabiei var. canis)	[12].	Przy	czym	należy	
zaznaczyć,	 iż	 gatunki	 pasożytujące	 na	 zwierzętach	
nie	są	zdolne	do	odbycia	pełnego	cyklu	rozwojowego	
na	człowieku,	co	prowadzi	do	samoograniczenia	ich	
inwazji	[12,	13].	Na	przykład	roztocze	pasożytujące	
u	koni	atakują	również	człowieka,	lecz	nie	są	stałymi	
jego	pasożytami	[1],	stąd	główne	działanie	chorobo-
twórcze	wywołane	przez	świerzbowce	u	ludzi	przypi-
suje	się	Sarcoptes scabiei.

Cel pracy

	 Przedstawienie	zapadalności	na	świerzb	(scabies)	
w	 latach	 2001-2008	 na	 terenie	 Polski	 oraz	 analiza	
porównawcza	 innych	 chorób	 pasożytniczych	 odno-
towanych	na	terenie	kraju	w	badanym	okresie.	

Materiał i metody

	 Analizę	 występowania	 parazytoz	 na	 terenie	
Polski	w	latach	2001-2008	przygotowano	w	oparciu	
o	 meldunki	 o	 zachorowaniach	 na	 choroby	 zakaźne	
Państwowego	 Zakładu	 Higieny	 (PZH).	 Ponadto	
–	w	celach	 porównawczych	 –	 posłużono	 się	 danymi	

pochodzącymi	z	rocznych	sprawozdań	o	zachorowa-
niach	na	choroby	zakaźne,	zakażenia	i	zatrucia	z	Pań-
stwowej	Inspekcji	Sanitarnej	oraz	danymi	z	rocznych	
sprawozdania	o	zachorowaniach	na	choroby	zakaźne	
z	wojewódzkich	stacji	sanitarno-epidemiologicznych	
(WSSE),	które	ujęto	w	podsumowaniu.	
	 Współczynniki	zapadalności	na	100	tys.	miesz-
kańców	obliczono	na	podstawie	danych	z	biuletynów	
statystycznych	 poszczególnych	 województw	 oraz	
w	oparciu	o	meldunki	i	roczne	sprawozdania	o	zacho-
rowaniach	na	choroby	zakaźne,	zakażenia	i	zatrucia	
z	PZH	i	WSSE.

Wyniki

	 Wszystkie	 przypadki	 chorób	 pasożytniczych,	
zarejestrowane	w	latach	2001-2008	na	terenie	Polski,	
zestawiono	w	tabeli	I.
	 Spośród	ośmiu	jednostek	chorobowych,	zdecydo-
wanie	największą	liczbę	odnotowanych	przypadków	
stanowił	 świerzb.	 W	 analizowanych	 latach	 na	 cho-
robę	tą	zapadło	w	Polsce	aż	103	313	osób,	czyli	ok.	
60%	 wszystkich	 zgłoszonych	 parazytoz.	 Co	 więcej,	
w	każdym	roku	badanego	przedziału	2001-2008	za-
padalność	na	świerzb	była	zdecydowanie	najwyższa	
w	porównaniu	z	pozostałymi	chorobami.
	 Drugą	pod	względem	liczby	zachorowań	parazy-
tozą	była	owsica,	której	zgłoszone	w	przeciągu	sześciu	
lat	przypadki	stanowiły	około	16%.	Podobnie	sytuacja	
wyglądała	w	odniesieniu	do	glistnicy	oraz	lambliozy.	
Znacznie	rzadziej	od	ww.	występowały	choroby	wy-
wołane	przez	 larwy	glisty	kociej	 i	psiej	(1,2%)	oraz	
tasiemczyce	powodowane	inwazją	tasiemca	nieuzbro-
jonego	(0,6%).	Zdecydowanie	najmniej	osób	zacho-
rowało	 na	 włośnicę.	 Co	 ciekawe,	 obecność	 włośnia	
krętego	rejestrowano	w	całym	analizowanym	okresie	
czasu,	z	różną	intensywnością,	mimo	to	stanowił	on	
zaledwie	0,4	%	zgłoszonych	zoonoz.
	 Liczba	 odnotowanych	 przypadków	 świerzbu	
w	przeciągu	 ośmiu	 lat	 nie	 zmalała	 poniżej	 10	 000	
stwierdzeń.	Na	rycinie	1	można	zauważyć	nieznaczną	
tendencję	spadkową	za	wyjątkiem	roku	2007,	w	którym	
to	odnotowano	niewielki	wzrost	zachorowań	(o	3,33%	
w	stosunku	do	roku	poprzedniego).	I	tak,	najwyższą	
liczbę	 zachorowań	 (16	 389)	 stwierdzono	 w	 pierw-
szym	 roku	 badanego	 okresu,	 a	 najniższą	 (11	044)	
w	2008	r.	Największy	spadek	zapadalności	na	świerzb	
zanotowano	między	rokiem	2002	a	2003	–	gdzie	za-
chorowało	o	13,2%	mniej	osób	w	porównaniu	do	roku	
poprzedniego.	Retrospektywna	ocena	zachorowań	na	
świerzb	obejmuje	również	porównanie	ilości	zgłoszo-
nych	przypadków	zachorowań	w	przeliczeniu	na	100	
tys.	mieszkańców	(ryc.	2).	Z	przeprowadzonej	analizy	
wynika	 jednoznacznie,	 że	 najwyższy	 współczynnik	
zapadalności	stwierdzono	w	roku	2001	i	wynosił	on	
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42,6	 przypadków	 na	 100	 tys.	 mieszkańców.	 Należy	
zwrócić	uwagę	na	fakt,	iż	w	kolejnych	latach	wartość	
współczynnika	utrzymywała	się	na	zbliżonym	pozio-
mie,	dopiero	po	roku	2006	osiągnęła	poniżej	30/100	
tys.	przypadków,	co	jednak	nie	zmienia	faktu,	iż	nadal	
był	to	znacząco	wysoki	poziom.

Podsumowanie

	 W	Polsce	nadzór	nad	chorobami	pasożytniczymi	
sprawuje	Państwowa	Inspekcja	Sanitarna	we	współpra-
cy	z	Inspekcją	Weterynaryjną,	każda	w	ramach	swoich	
kompetencji	określonych	w	odpowiednich	przepisach	
[14-17].	Na	przestrzeni	ostatnich	dziesięciu	lat	wy-
kaz	parazytoz	podlegających	nadzorowi	zmieniał	się	
wraz	ze	zmianą	przepisów	prawnych	i	obecnej	sytu-
acji	epidemiologicznej.	Pierwsza	lista	chorób	z	2001	
roku	w	kolejnych	latach	ulegała	wielu	modyfikacjom.	
W	2008	roku	usunięto	z	wykazu	świerzb,	w	związku	
z	czym	analiza	zawarta	w	niniejszej	pracy	ogranicza	
się	do	okresu	ośmiu	lat,	podczas	którego	zgromadzono	
niezbędne	dane.	
	 Powyższe	wyniki	wskazują,	iż	najczęstszą	chorobą	
wywołaną	 inwazją	 pasożytniczą	 okazał	 się	 świerzb,	
który	 stanowił	 58,24%	 wszystkich	 zgłoszonych	 pa-
razytoz	 na	 terenie	 całego	 kraju.	 Podobnie	 sytuacja	
wyglądała	w	poszczególnych	województwach	Polski.	
Dla	 przykładu	 w	 tabeli	 II	 zestawiono	 doniesienia	

Ryc. 1. Przypadki świerzbu w Polsce w latach 2001-2008

Fig. 1. Cases of scabies in Poland between 2001-2008

Ryc. 2. Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców liczony 
w kolejnych latach

Fig. 2. Incidence rate per 100K residents in subsequent years
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Tabela I. Występowanie chorób pasożytniczych na terenie Polski
Table I. Occurrence of parasitic diseases in Poland

Jednostka chorobowa
Liczba przypadków

Razem
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Glistnica * * 3091 3615 3806 3856 4922 5817 25107

Lamblioza * * 2416 3074 3337 2945 3011 3182 17965

Owsica * * 4292 5217 4757 4706 4695 5666 29333

Świerzb 16389 15831 13741 12102 11630 11103 11473 11044 103313

Tasiemczyce (teania saginata) 195 193 173 131 114 97 84 76 1063

Toksokaroza * * 169 179 307 377 488 514 2203

Toksoplazmoza 446 652 617 602 586 731 752 514 4900

Włośnica 52 42 40 172 70 130 292 4 802

*nie prowadzono rejestru w PSSE

Tabela II. Występowanie chorób pasożytniczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
Table II. Occurrence of parasitic diseases in Kuyavian-Pomeranian voivodeship

Jednostka chorobowa
Liczba przypadków:

Razem
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Glistnica * * 194 289 176 182 223 307 1371

Lamblioza * * 264 302 341 334 342 340 1923

Owsica * * 893 1556 1310 886 735 707 6087

Świerzb 1178 1381 1789 1891 1659 1181 1293 1021 11393

Tasiemczyce (teania saginata) 25 17 15 11 5 8 6 7 94

Toksokaroza * * 14 13 30 10 11 39 117

Toksoplazmoza 61 69 99 97 88 90 66 39 609

Włośnica 0 1 6 7 7 36 12 0 69

*nie prowadzono rejestru w PSSE
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o	chorobach	 pasożytniczych	 z	 terenu	 województwa	
kujawsko-pomorskiego	w	analogicznym	okresie	cza-
su.	Widać	wyraźnie,	że	i	tu	sytuacja	się	powtórzyła,	
ponieważ	 świerzb	 zdominował	 pozostałe	 parazyto-
zy,	a	w	2004	r.	osiągnął	wartość	najwyższą	–	prawie	
1900	przypadków.	Przyczyny	tak	wysokiego	poziomu	
choroby	 nie	 są	 znane.	 Doniesienia	 z	 innych	 woje-
wództw	 są	 bardzo	 podobne.	 W	 latach	 2005-2006	
w	województwie	świętokrzyskim	zarejestrowano	1970	
przypadków	 świerzbu.	 Współczynnik	 zapadalności	
wynosił	wówczas	78,1/100	 tys.	dla	 roku	2005	oraz	
75/100	 tys.	 mieszkańców	 w	 roku	 2006.	 Przy	 czym	
najwyższą	 zapadalność	 zarejestrowano	 na	 terenie	
powiatów:	starachowickiego	(157,27/100	tys.)	i	kie-
leckiego	 (98,80/100	 tys.).	 Konsekwencją	 tego	 była	
kontynuacja	szczegółowego	monitoringu	zachorowań	
na	świerzb	połączonego	z	działaniami	pionów	nad-
zoru	 przeciwepidemicznego	 oraz	 promocją	 zdrowia	
i	oświaty	zdrowotnej	Państwowej	Inspekcji	Sanitarnej	
województwa	świętokrzyskiego,	w	celu	poprawy	tam-
tejszej	sytuacji	epidemiologicznej.
	 W	latach	2007-2008	w	województwie	pomorskim	
odnotowano	1066	przypadków	świerzbu,	natomiast	
w	samym	 tylko	 roku	 2007	 na	 terenie	 województwa	
śląskiego	zarejestrowano	aż	1792	doniesienia	o	wy-
stąpieniu	 tej	 parazytozy.	 Sytuację	 tą	 tłumaczy	 się	
m.in.	faktem,	iż	województwo	śląskie	 jest	obszarem	
o	największej	gęstości	zaludnienia.
	 Podobnie,	 według	 Banku	 Danych	 Lokalnych	
(www.sejmometr.pl)	 w	 roku	 2008,	 wysoką	 liczbę	
zachorowań	zarejestrowano	również	w	województwie	
śląskim	–	1652	przypadki.	Kolejnymi	województwa-
mi	 pod	 względem	 liczby	 zachorowań	 w	 roku	 2008	
było	województwo	mazowieckie	–	1286	przypadków,	
wspomniane	wcześniej	kujawsko-pomorskie	–	1021,	
łódzkie	–	948	i	podlaskie	–	827	zgłoszeń.	Najmniej	
zachorowań	odnotowano	w	województwie	lubuskim	
(135),	 zachodniopomorskim	 (252)	 i	 dolnośląskim	
(410).	W	pozostałych	województwach	liczba	zacho-
rowań	odnotowanych	w	2008	r.	wahała	się	między	525	
a	594	przypadki.
	 Mimo,	iż	zachorowalność	utrzymuje	się	na	wyso-
kim	 poziomie,	 prawdziwe	 epidemie	 świerzbu	 miały	
miejsce	 w	 czasie	 wojen	 i	 klęsk	 żywiołowych	 [18].	
Potwierdza	 to	 zatem	 teorię,	 że	 świerzb	 szczególnie	
łatwo	i	często	atakuje	w	czasie	pogorszenia	warunków	
życia	i	stanu	higieniczno-sanitarnego	danej	populacji	
ludzkiej.	Jednocześnie	stwierdzono	także,	iż	istnieją	
kilkunastoletnie	 fluktuacje,	 w	 których	 zwiększa	 się	
liczba	zachorowań,	mimo	niezłych	warunków	socjal-
no-bytowych	i	higienicznych	kraju	[4].	Doskonałym	
przykładem	 tego	 zjawiska	 były	 lata	 sześćdziesiąte	
XX	wieku,	kiedy	to	w	Polsce	wystąpił	nieoczekiwany	
wzrost	liczby	zachorowań.	W	1968	r.	zarejestrowano	

ponad	180	000	przypadków,	a	w	roku	1973	świerzb	
zajmował	 siódme	 miejsce	 wśród	 chorób	 zakaźnych	
o	 najwyższej	 zapadalności.	 Przyczyny	 tej	 epidemii	
są	 do	 dziś	 niejasne.	 Być	 może	 miała	 ona	 związek	
z	wprowadzeniem	bielizny	z	włókien	sztucznych	i	jej	
praniem	bez	gotowania,	procesem	urbanizacji	kraju	
oraz	wzrostem	inwazji	pasożyta	[5].	Tłumaczy	się	owe	
zjawisko	również	pojawieniem	się	nowego	pokolenia	
dzieci	bardziej	podatnych	na	zarażenie	i	rozwój	świerz-
bowców.	Założenie	to	potwierdza	również	Anusz	[18],	
podając,	że	największą	zapadalność	na	świerzb	notuje	
się	w	grupie	wiekowej	0-24,	a	najmniejszą	u	osób	po-
wyżej	45	roku	życia.
	 W	 1980	 r.	 odnotowano	 kolejny	 wysoki	 poziom	
świerzbu	w	Polsce	(69	095	przypadków),	a	dziewięć	
lat	później	prawie	sześciokrotny	spadek	zapadalności	
na	tą	chorobę	(10	418).	W	kolejnych	latach	rozpoczął	
się	ponowny	wzrost,	aż	w	1995	r.	liczba	chorych	na	
terenie	kraju	osiągnęła	22	979	[4].
	 Obecnie	przypadki	świerzbu	nie	są	już	rejestro-
wane,	zniesiono	także	obowiązek	leczenia,	któremu	
choroba	ta	podlegała	w	Polsce	od	roku	1977	[2].
	 Najczęściej	 do	 zarażenia	 świerzbem	 dochodzi	
wśród	członków	rodziny	oraz	w	zakładach	zamknię-
tych.	Nasilenie	zapadalności	na	świerzb	odnotowuje	
się	w	październiku	i	listopadzie.	Ponadto	więcej	przy-
padków	choroby	pojawia	się	w	środowisku	wiejskim	
niż	miejskim	[14].	Likwidacja	ognisk	epidemicznych	
świerzbu	jest	trudna	i	wymaga	masowej	akcji,	skoor-
dynowanej	 w	 czasie	 i	 okresowo	 powtarzanej	 [10].	
Szczególnie	ważne	jest	przestrzeganie	zasad	higieny	
osobistej	 oraz	 unikanie	 bezpośredniego	 kontaktu	
z	chorą	osobą	i	używanymi	przez	nią	przedmiotami,	
jak	pościel,	ręczniki	[1,	2,	12].	W	leczeniu	skuteczne	
są	preparaty	siarkowe	i	benzylowe,	ważne	aby	zabie-
gami	objąć	także	osoby	z	bezpośredniego	środowiska	
chorego	[19,	20].
	 Fakt,	 iż	 świerzb	 w	 dalszym	 ciągu	 utrzymuje	 się	
w	 czołówce	 chorób	 pasożytniczych,	 spowodowany	
jest	rozległymi	drogami	szerzenia	się	tego	pasożyta.	
Jednak	przestrzeganie	zasad	higieny,	wczesne	rozpo-
znanie	 choroby,	 zastosowanie	 odpowiednich	 metod	
jej	leczenia,	a	także	dekontaminacja	czynnika	wywo-
łującego	schorzenie,	z	pewnością	znacznie	zmniejszy	
prawdopodobieństwo	wystąpienia	tej	parazytozy.
	 Z	obserwacji	 i	danych	Państwowej	Inspekcji	Sa-
nitarnej	 wynika,	 że	 świerzb	 stanowi	 nadal	 istotne	
zagrożenie	zdrowotne	dla	społeczeństwa.	W	związku	
z	powyższym	wydaje	się	zasadnym	rozważenie	powro-
tu	do	rejestracji	zachorowań	na	świerzb.	Jest	to	jedyna	
metoda	dobrego	monitorowania	sytuacji	epidemiolo-
gicznej	tej	choroby.
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