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ŹŹrróóddłła informacjia informacji
• Strona internetowa Światowej Organizacji Zdrowia - www.who.int
• Strona internetowa Stowarzyszenia Chorych na Borelizę – www.borelioza.org
• Strona internetowa www.kleszcze.org

• Leksykon Epidemiologiczny - red. J. Bzdęga i in. (2008)
• Choroby zakaźne i pasożytnicze – red. W. Magdzik i in. (2004)
• Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme – zalecenia Polskiego Towarzystwa

Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (2011)
• Parazytologia i akaroentomologia medyczna – red. A. Deryło (PWN 2002)

• Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w woj. 
warmińsko-mazurskim w latach 2000-2012 – opracowanie WSSE w Olsztynie

• Raport o stanie sanitarnym woj. warmińsko-mazurskiego za 2012 rok



ŚŚWIATOWY DZIEWIATOWY DZIEŃŃ ZDROWIAZDROWIA

• Jest obchodzony co roku 7 kwietnia7 kwietnia –
w rocznicę powstania ŚŚwiatowejwiatowej
Organizacji ZdrowiaOrganizacji Zdrowia (WHO, 1948)

• Ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi 
na wybrany problem zwiwybrany problem zwiąązany ze zdrowiemzany ze zdrowiem
publicznympublicznym

• Rozpoczyna rokrok działań realizowanych pod tym 
samym hasłem



TEMAT PRZEWODNI TEMAT PRZEWODNI 
NA NA ŚŚWIATOWY DZIEWIATOWY DZIEŃŃ ZDROWIA ZDROWIA 

20142014

Choroby przenoszoneChoroby przenoszone

przez wektoryprzez wektory

„„SmallSmall creaturescreatures, big , big threatthreat””



organizmy, które przenoszą czynniki czynniki 
chorobotwchorobotwóórczercze z zakażonego człowieka (lub
zwierzęcia) na innego człowieka (lub zwierzę)

WEKTORY ZAKAWEKTORY ZAKAŻŻENIAENIA



ZAKAZAKAŻŻENIE ENIE (INFEKCJA)(INFEKCJA)

• wniknięcie i rozwój/względnie namnożenie się

czynnika chorobotwórczego (np. wirusy, bakterie)

w organizmie człowieka lub zwierzęcia

- zawężone pojęcie zakażenia
- odnosi się do zakażenia organizmu pasożytami

(np. pierwotniaki, płazińce, obleńce)

ZARAZARAŻŻENIEENIE



CHOROBY PRZENOSZONE CHOROBY PRZENOSZONE 
PRZEZ WEKTORYPRZEZ WEKTORY (przyk(przykłłady)ady)

•• GorGorąączki krwotoczne czki krwotoczne 
- choroba Denga (wirusy/komary)(wirusy/komary)
- żółta gorączka (wirusy/komary)(wirusy/komary)
- krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (wirusy/kleszcze)(wirusy/kleszcze)

•• Malaria Malaria (pierwotniaki/komary)(pierwotniaki/komary)
•• TrypanosomozyTrypanosomozy

- amerykańska (choroba Chagasa) pierwotniaki/pluskwiaki
- afrykańska (śpiączka afrykańska) pierwotniaki/muchy tse-tse

•• Leiszmaniozy Leiszmaniozy (pierwotniaki/moskity)(pierwotniaki/moskity)
- skóry i błon śluzowych
- trzewna

•• Filarioza Filarioza (nicienie/komary)(nicienie/komary)
•• OnchocerkozaOnchocerkoza (nicienie/meszki)(nicienie/meszki)
•• SchistosomozaSchistosomoza (przywry/(przywry/śślimaki)limaki)

•• Borelioza Borelioza (bakterie/kleszcze)(bakterie/kleszcze)
leiszmanioza

KSERO



• Większość z tych chorób występuje 

powszechnie na terenach tropikalnych na terenach tropikalnych 

i subtropikalnychi subtropikalnych





denga 
(gorączka krwotoczna)

W ciągu 50 ostatnich 
lat liczba zachorowań

wzrosła 30-krotnie.

komary 
(Aedes w Afryce,

Haemagogus w Ameryce Pd.)

wirus DENV
– 4 serotypy

CHOROBACHOROBAWEKTORWEKTOR
CZYNNIK CZYNNIK 

CHOROBOTWCHOROBOTWÓÓRCZYRCZY



malaria (zimnica)

660 000 zgonów 

w 2010 roku

komary 
(Anopheles)

zarodziec 
Plasmodium
– 5 gatunków

(pierwotniak)

CHOROBACHOROBAWEKTORWEKTOR
CZYNNIK CZYNNIK 

CHOROBOTWCHOROBOTWÓÓRCZYRCZY





BORELIOZABORELIOZA

krkręętkowica kleszczowatkowica kleszczowa
choroba z choroba z LymeLyme



CHOROBA Z LYMECHOROBA Z LYME
• Mieszkańcy OldOld LymeLyme w stanie Connecticut przez 

długie lata cierpieli  na dolegliwości stawowe, 
chroniczne zmęczenie i inne objawy bez określonej 
przyczyny.

•• ChorobChorobęę z z LymeLyme opisał w 1975(77) roku reumatolog 
Allen Steere. Podejrzewał, że choroba ma podłoże 
wirusowe.



WILLY BURGDORFERWILLY BURGDORFER (ur.1932)(ur.1932)
• naukowiec amerykański szwajcarskiego pochodzenia

• urodził się i kształcił się w Bazylei 

• odkrył bakterię wywołującą boreliozę (1981): 

krętki nazwane na jego cześć Borrelia burgdorferi



BORRELIA BURGDORFERIBORRELIA BURGDORFERI
sensu lato sensu lato (w szerokim znaczeniu)(w szerokim znaczeniu)

• Gatunek zbiorowyGatunek zbiorowy, do którego należy kilkadziesiąt 

różnych genogatunków (gatunki genomowe).

• W Europie główne gatunki chorobotwórcze to:

- Borrelia burgdorferi sensu stricto (w ścisłym znaczeniu)   
(wpływa na stawy)

- Borrelia gariniigarinii (najczęstsza; wpływa na układ nerwowy)

- Borrelia afzeliiafzelii (powoduje przewlekłe stany zapalne skóry)

• W Ameryce Pn. - Borrelia burgdorferi

sensu stricto





WEKTOR ZAKAWEKTOR ZAKAŻŻENIAENIA
•• KleszczeKleszcze z rodzaju Ixodes

• Na terenie całej Polski – kleszcz pospolity (Ixodes ricinus)

• Według różnych danych szacunkowych, zakażonych jest 
10-70% kleszczy – w zależności od regionu.

• Krętki są przenoszone na człowieka przez wszystkie postacie
rozwojowe kleszcza: larwlarwęę (A), nimfnimfęę (B), osobniki dorososobniki dorosłłee
(C – samica, D – samiec).



ŻŻYWICIELE KLESZCZYYWICIELE KLESZCZY
• lądowe gady gady 
•• ptakiptaki – głównie te, które gnieżdżą się

i poszukują pożywienia na ziemi 
i w niskich warstwach roślinności

•• ssakissaki
•• ludzieludzie

PREFEROWANE PRZEZ KLESZCZE SPREFEROWANE PRZEZ KLESZCZE SĄĄ GATUNKI STAGATUNKI STAŁŁOCIEPLNEOCIEPLNE



• W cyklu rozwojowym kleszcz ma 3 3 żżywicieliywicieli
- po jednympo jednym w każdym aktywnym stadium 

rozwojowym.

•• ŻŻywicielamiywicielami kleszczy mogą być osobniki tego 
samego gatunkugatunku lub rróóżżnych gatunknych gatunkóóww.

•• Cykl rozwojowyCykl rozwojowy kleszcza pospolitego trwa

2-3 lata.



Z jaj złożonych na podłożu 
rozwijają się larwy, larwy, które atakują
pierwszego pierwszego żżywicielaywiciela..
Po najedzeniu siPo najedzeniu sięę, , larwylarwy odpadajodpadająą
na podna podłłoożże. Tam przeksztae. Tam przekształłcajcająą sisięę
w w nimfy.nimfy.

Nimfy Nimfy atakują drugiego drugiego żżywicielaywiciela.
Po najedzeniu się, nimfy odpadają
na podłoże i tam przekształcają się
w postaci dorosostaci dorosłłe (samce i samice).e (samce i samice).

DorosDorosłłe kleszcze e kleszcze atakują trzeciego trzeciego 
żżywiciela. ywiciela. Po najedzeniu się
odpadają na podłoże, gdzie samice 
składają jaja.



AKTYWNOAKTYWNOŚĆŚĆ SEZONOWA SEZONOWA 
KLESZCZY W POLSCEKLESZCZY W POLSCE

• Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczeniatemperatury otoczenia.

• Jeśli zimą występują okresy o dodatnich 
temperaturach, pobudza to kleszcze do aktywności.

Wzrasta:
• wiosną
• jesienią



• Występowanie i liczebność kleszczy w danym 
siedlisku zależy od warunkwarunkóów mikroklimatycznychw mikroklimatycznych
oraz dostdostęępnopnośści ci żżywicieli.ywicieli.

• Preferowane są:
- dudużża wilgotnoa wilgotnośćść powietrza (80powietrza (80--100%)100%)
-- mamałłe skoki temperatury w cie skoki temperatury w ciąągu dobygu doby
-- nieprzewiewnonieprzewiewnośćść..

• Często kleszcze skupiają się
wzdwzdłłuużż drdróóg i g i śściecieżżek ek 
leleśśnych poronych porośśninięętych tych 
trawiasttrawiastąą rorośślinnolinnośściciąą..



Miejsca, w ktMiejsca, w któórych najchrych najchęętniej lokujtniej lokująą sisięę
kleszczekleszcze



• Kleszcz podczas zagłębiania się w skórę żywiciela wydziela 
dużą ilość szybko twardniejącej śliny, która tworzy rurkowatą
pochewkę wokół narządów gębowych – trwale mocując je 
w skórze.

• Podczas żerowania kleszcz wydziela drugi typ śliny, która 
wywołuje rozpad tkanek żywiciela i zapobiega krzepnięciu 
krwi.

• Kleszcze pochłaniają krew, limfę i rozpuszczone tkanki żywiciela.

• Do organizmu żywiciela kleszcz wprowadza bakterie Borrelia
i inne czynniki chorobotwórcze.

FILM



BORELIOZABORELIOZA

•• PrzewlekPrzewlekłłaa, wieloukwieloukłładowaadowa choroba zakaźna

charakteryzująca się występowaniem objawów 

skskóórnych, stawowych, kardiologicznych rnych, stawowych, kardiologicznych 

i neurologicznych.i neurologicznych.

• Mnogość i różnorodność objawów klinicznych 

jest często powodem bbłęłędnego rozpoznaniadnego rozpoznania

i leczenia pacjenta na inne choroby niż borelioza.



A.A. BORELIOZA WCZESNABORELIOZA WCZESNA
stadium zakastadium zakażżenia ograniczonegoenia ograniczonego

- rumień wędrujący
- chłoniak limfocytarny skóry

stadium zakastadium zakażżenia rozsianegoenia rozsianego
- rumień wędrujący mnogi (wtórny) 
- wczesna neuroborelioza
- zapalenie stawów 
- zapalenie mięśnia sercowego 
- inne zmiany narządowe 

B. BORELIOZA PB. BORELIOZA PÓÓŹŹNANA
stadium zakastadium zakażżenia przewlekenia przewlekłłegoego

- przewlekłe zapalenie zanikowe skóry kończyn 
- neurologiczne, reumatologiczne lub inne zmiany 
narządowe utrzymujące się przez co najmniej co najmniej 
12  miesi12  miesięęcycy



RUMIERUMIEŃŃ WWĘĘDRUJDRUJĄĄCYCY
• Występuje u 30-50% osób zakażonych.
• Ujawnia się w miejscu ukłucia przez 

kleszcza zwykle po 1po 1––3 tygodniach3 tygodniach
(może sięgać 3 miesięcy).

• Typowa zmiana początkowo ma formę plamyplamy,
powipowięększa siksza sięę wykazując centralne przejacentralne przejaśśnienienienie. 

• O pewnym rozpoznaniu można mówić, gdy zmiana ulega
powiększeniu w ciągu kilku dni i przekroczy śśrednicrednicęę
5 cm – jest to cech odróżniająca EM od odczynu 
hiperergicznego* występującego w miejscu wkłucia się
kleszcza.    

*słaba reakcja zapalna





RUMIERUMIEŃŃ WWĘĘDRUJDRUJĄĄCYCY
• Postacie nietypowe rumieniarumienia nie wykazują

centralnego przejaśnienia, posiadają nieregularny 
kształt lub cechy krwotoczne. 



RUMIERUMIEŃŃ WWĘĘDRUJDRUJĄĄCYCY

• Zmiany nieleczone mogą utrzymywać się przez kilka 
miesięcy, a ich samoistne ustsamoistne ustąąpienie nie oznacza pienie nie oznacza 
eliminacji zakaeliminacji zakażżenia. enia. 

• Rzadko ujawniają się mnogie rumienie wtmnogie rumienie wtóórnerne, 
świadczące o rozsiewie zakażenia; zwykle są mniejsze 
od zmiany pierwotnej i jednolicie zabarwione

•• Dodatkowe objawyDodatkowe objawy, takie jak świąd skóry, 
powiększenie węzłów chłonnych w okolicy zmiany 
lub objawy ogólne (ból głowy, gorączka, bóle 
mięśniowo-stawowe) występują rzadko. 



CHCHŁŁONIAK LIMFOCYTARNY SKONIAK LIMFOCYTARNY SKÓÓRYRY

• Ujawnia się u około 1% chorych, zwykle w kilka tygodni od 
kontaktu z zakażonym kleszczem, niekoniecznie w miejscu niekoniecznie w miejscu 
jego wkjego wkłłuciaucia.

• Najczęściej pojedynczy, sino-czerwony, 
niebolesny guzek o średnicy 1-5 mm.

• Nieleczony może utrzymywać się przez 
kilka lat i ustąpić samoistnie.

ZAPALENIA MIZAPALENIA MIĘŚĘŚNIA SERCOWEGONIA SERCOWEGO

• Najczęściej stwierdza się zaburzenia przewodnictwa
w postaci bloków przedsionkowo-komorowych.



ZAPALENIE STAWZAPALENIE STAWÓÓWW
Może przebiegać w formie różnych postaci klinicznych:

•• wwęędrujdrująące bce bóóle kole kośści, stawci, stawóów, miw, mięśęśni i ni i śścicięęgiengien
w stadium wczesnego zakażenia - w okresie kilku tygodni 
od zakażenia

•• nawracajnawracająące bce bóóle kostne, stawowe lub tkanek le kostne, stawowe lub tkanek 
okookołłostawowychostawowych
- ujawniają się przez miesiące lub lata z długimi okresami  
samoistnych remisji 

- dolegliwości są asymetryczne i najczęściej dotyczą stawów 
kończyn             



ZAPALENIE STAWZAPALENIE STAWÓÓWW
•• nawracajnawracająące zapalenie stawce zapalenie stawóóww (zwykle asymetryczne)

- ujawnia się najczęściej w ciągu dwóch lat po zakażeniu

- bólom towarzyszy obrzęk i wzmożone ucieplenie

- w przypadku dużego wysięku w jamie stawowej dolegliwości
bólowe  ulegają nasileniu, zwłaszcza przy ruchach kończyn

- najczęściej zmiany dotyczą stawów kolanowych, rzadziej 
stawów ramienno-barkowych, łokciowych, nadgarstkowych, 
biodrowych i skokowych

- epizody zaostrzeń mogą być wielokrotne, przerywane okresami
remisji i wykazują tendencję do samoistnego ustępowania. 

•• przewlekprzewlekłłe zapalenie stawe zapalenie stawóóww (asymetryczne)



PRZEWLEKPRZEWLEKŁŁE ZANIKOWE E ZANIKOWE 
ZAPALENIE SKZAPALENIE SKÓÓRY KORY KOŃŃCZYNCZYN

• Ujawnia się w wiele lat po 
zakażeniu (nawet do 10 lat).

• Sino-czerwone zmiany, początkowo 
z cechami obrzęku zapalnego, 
a później zaniku skóry. 
Cienieje naskórek, naczynia żylne 
są poszerzone.



NEUROBORELIOZANEUROBORELIOZA

W stadium wczesnym W stadium wczesnym może przebiegać jako: 

-- poraporażżenie nerwenie nerwóów czaszkowychw czaszkowych, najczęściej nerwu twarzowego

-- poraporażżenie korzeni nerwowychenie korzeni nerwowych

lub pojedynczych nerwpojedynczych nerwóów obwodowychw obwodowych

-- zapalenie opon mzapalenie opon móózgowozgowo--rdzeniowychrdzeniowych

-- zapalenie mzapalenie móózgu/rdzenia krzgu/rdzenia kręęgowegogowego



NEUROBORELIOZANEUROBORELIOZA
W stadium pW stadium póóźźnymnym może przebiegać jako: 

-- zapalenie mzapalenie móózgu i rdzenia krzgu i rdzenia kręęgowegogowego o powolnym, 
postępującym przebiegu; choroba mochoroba możże przypominae przypominaćć
stwardnienie rozsianestwardnienie rozsiane

-- zapalenie nerwzapalenie nerwóów obwodowychw obwodowych charakteryzujące się

zaburzeniami czucia, mrowieniem, drętwieniem, bólami 
korzeniowymi, a niekiedy niedowładami

- przewlekła encefalopatia z upośledzeniem pamięci, 
koncentracji, rozdrażnieniem, sennością i zmianami osobowości



• Przechorowanie boreliozy nie chroni przed 
ponownym zachorowaniem .

• Nie ma szczepionki przeciwko boreliozie. 

• Boreliozę leczy się terapią antybiotykową.

• Każde podejrzenie zakażenia należy skonsultować

z lekarzem.



Zachorowania na boreliozZachorowania na boreliozęę w wojeww wojewóództwie dztwie 
warmiwarmińńskosko--mazurskim  w latach 1997mazurskim  w latach 1997--20122012









USUWANIE KLESZCZAUSUWANIE KLESZCZA (film)(film)
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