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Zmiany klimatu
Podwyższenie temperatury o 1°C powoduje m.in.:

• Wzrost częstości i siły tzw. ekstremalnych zjawisk pogodowych

• Zmiany cyrkulacji                w efekcie susze/powodzie, huragany

• Zmiany zachowań ludzi: migracje, turystyka, handel, hobby i in.

• Zmiany granic terytoriów zasiedlanych przez zwierzęta, rośliny 

Arbowirusy = wirusy, których wektorami są stawonogi



Zakażenia wirusowe przenoszone przez stawonogi:

Kleszcze:

1. KZM = wirus Kleszczowego 
Zapalenia Mózgu (TBEV)

2. LIV (Louping-ill virus)

3. OHFV (Omsk haemorrhagic
fever virus)

4. CCHFV (Crimean-Congo
haemorrhagic fever virus)

5. i in

Komary:

1. DENV

2. ZIKV 

3. CHIKV

4. WNV

5. YFV

6. USUV

7. SINV 



POLSKA
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TBEV, podtyp EU
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wirus kleszczowego zapalenia mózgu
(Tick borne encephalitis virus, TBEV)

1. Chorobę opisano w 1948r. na terenie Puszczy Białowieskiej;

2. Wyróżnia się 3 podtypy wirusa występujące na różnych terytoriach;

3. Wirus KZM występuje endemicznie na terenie Polski, podtyp

Europejski

• Inne podtypy to Syberyjski (TBEV-Sib)

• oraz Dalekowschodni (TBEV- FE)



Tick borne encephalitis virus, TBEV cd
4. Przenoszony jest przez zakażone kleszcze:

a. Ixodes ricinus – główny wektor na terenie Polski i Europy Centralnej

a. Dermacentor reticulatus
• gatunek kleszczy, który stopniowo rozszerza swoje terytorium w Polsce i w

Europie;
• Do niedawna uznawano go za przypadkowego gospodarza - a nie za wektor

wirusa KZM
• Potwierdzono, że po zakażeniu TBEV namnaża się także w tych kleszczach,

a zakażenie przekazywane jest kolejnym pokoleniom kleszczy

c. Ix.persulcatus – rzadko, gł. w północno-wschodniej Europie

5. Człowiek jest przypadkowym gospodarzem dla wirusa KZM



Ixodes ricinus
• 80% wilgotności - optymalne 

• Wysokość m n.p.m. – im bardziej na północ Europy tym wyżej:

• 620-1270 m n.p.m. - 2002-2006 Czechy 

• 1450 m n.p.m. - Szwajcaria 

• 1560 m m.n.p. - Austria 

• południowa Europa: niżej: do ok. 1000 m npm

• Na poziomie morza – do 1% w Grecji

• TREND: Bośnia i Hercegowina: 1950r. <800 m n.p.m.

1960r. <900 m n.m.p

2010r. <1190 m n.p.m

Medlock, J.M et et al. Driving forces for 
changes in geographical distribution of 
Ixodes ricinus ticks in Europe. Parasites
Vectors 6, 1 (2013). 
https://doi.org/10.1186/1756-3305-6-1



https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-
data/ixodes-ricinus-current-known-
distribution-may-2020

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/
files/images/Ixodes_ricinus%20distributio
n%20October%202017.png



Dermacentor reticulatus

• Jest drugim co do częstości występowania kleszczem w Europie Środkowej

• Lubi wilgotne stanowiska podobnie jak I. ricinus

• Chętnie lasy bagienne, okresowo zalewane ale ostatnio także tereny bardziej 
suche: ugory, łąki z zaroślami, także obszary podmiejskie i miejskie w dużych 
miastach (Berlin)

• Cykl życiowy – 1-2 lata, forma imago – okres przeżycia nawet do 3-4 lat (unfed)

• Aktywne: IV/V do IX/X



2012

Distribution of Dermacentor reticulatus, 
exophile tick of dogs and horses. Source 
: European Center for Disease Control 
(www.ecdc.europa.eu), IX 2012https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/images

/Dermacentor_reticulatus_2020_05.png





Badania 
obecności wirusa 
KZM w kleszczach 
na terenie Polski

Próbki mleka, w 
których wykryto IgM
przeciw wirusowi 
KZM (kozy, krowy, 
owce) 

Badania są prowadzone przez 
wiele zespołów, także w 
ramach NPZ
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• zakażone mogą być wszystkie formy rozwojowe kleszczy

(jaja, larwy, nimfy, postać dorosła)

• do zakażenia może dojść także w trakcie wspólnego żerowania np. 2 nimf na

jednym żywicielu

• Rezerwuarem wirusa KZM są:

• Małe gryzonie: myszarki (Apodemus spp.), nornice (Myodes sp.),

• Owadożerne: krety (Talpa sp.), ryjówki (Sorex sp.), jeże (Erinaceus sp.)

• Ssaki domowe i dzikie, oraz ptaki odgrywają rolę w namnażaniu kleszczy

• Rola dzikich zwierząt w przenoszeniu kleszczy, szczególnie dzikich ptaków na dalekie

odległości

Bez pomocy ptaków: D.reticulatus – dystans 60,71 =/- 44 cm w czasie 7 tygodni,

Jako „pasażer” – 2-3 km

Wirus Kleszczowego Zapalenia Mózgu (KZM) -Transmisja zakażenia 



Dania – prawie połowa (43% z 44 gatunków) ptaków, w tym migrujących jak i 
niemigrujących, przenosiła kleszcze. Jednak występowały różnice w częstości 
„zakleszczenia” w zależności od sezonu, gatunku  itd. 

• Prunella modularis (Pokrzywnica) – wiosna – 16,5%; jesień – 0%

• Turdus phelomelos (Drozd śpiewak) – wiosna – 0%; jesień – 16,6%

• Erithacus rubecula (Rudzik): wiosna-60%; jesień – 23%

Rola 
ptaków

By User:Kelson - Praca własna, 
CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/i
ndex.php?curid=80161 

By Andreas Trepte - Praca 
własna, CC BY-SA 2.5, 
https://commons.wikimedia
.org/w/index.php?curid=22
435708

By Diamonddavej
z angielskiej 
Wikipedii, CC BY-
SA 3.0, 
https://commons.
wikimedia.org/w/i
ndex.php?curid=4
265309



Różnica w infestacji ptaków dotyczyła także kierunku migracji: 

Na północ vs. Na południe

Ogółem, spośród ptaków migrujących nad Morzem Bałtyckim, najbardziej bogate 
w kleszcze były:

WIOSNĄ JESIENIĄ

1. Pokrzywnica – 63,1% 1. Kos – 73,9%

2. Kos – 59,1% 2. zięba zwyczajna -64,3%

3. Droździk – 40,0% 3. Rudzik – 36,2%

Słowacja – najbardziej sikora bogatka: 83,8%

I.ricinus – najczęściej znajdowanym kleszczem na dzikich ptakach w naszej 
szerokości geograficznej (Polska 97,5%)

https://commons.wikimedia.org/wi

ki/File:Common_Blackbird.jpg#/me

dia/File:Common_Blackbird.jpg



http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/ostrzezenia-
publiczne/uwaga-na-kleszcze-5889?zsS_2=5

Alternatywna 
droga zakażenia 
wirusem KZM

Bydło, kozy, 
owce

Może być 
krótszy jeśli 
odpowiednie 
warunki 
klimatyczne 
i dostępni 
żywiciele



KZM

Jest to choroba
obowiązkowo zgłaszana
do nadzoru:
1. Lekarz - każdy

przypadek
odpowiadający
kryteriom

2. Diagnosta - każdy
wynik dodatni
badania w tym
kierunku



• I faza zachorowania: objawy grypopodobne trwające 2-10 dni

Przerwa – brak objawów przez 1-7 dni

• tylko u części chorych wystąpi II faza zachorowania: wysoka gorączka, ból głowy,

uczucie rozbicia i wyczerpania

• często łagodna postać zapalenia opon-mózgowo-rdzeniowych

• niekiedy przebieg ciężki z porażeniem splotów barkowych, nerwów czaszkowych,

zapaleniem mózgu

• śmiertelność: 1-2%, niekiedy 5%, głownie osoby starsze

•25-45% osób, które przechorowały II fazę – długotrwałe powikłania KZM:

bóle głowy, trudności z koncentracją, zaburzenia procesów poznawczych,

porażenia kończyn i inne problemy neurologiczne

Kleszczowe zapalenie mózgu (kzm) - Od objawów przypominających zakażenie 
grypopodobne do obrazu aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu

zgłoszeniu podlegają tylko 
zachorowania z zajęciem układu 
nerwowego
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1-2 zachorowania

3-5 zachorowań

6-9 zachorowań

10-19 zachorowań
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>100 zachorowań

KZM-2018
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283 
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KZM-2017

KZM-2016

KZM-2015

Źródło: 
http://wwwol
d.pzh.gov.pl
/oldpage/epi
meld/2019/
Ch_2019_
Wstepne_d
ane.pdf
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dpage/epimeld/2019/Ch_2019_W
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W okresie 12 lat (2008-2019)

Zgłoszono ogółem 2856 zachorowań

 47,8% - województwo podlaskie 

 20,3% - warmińsko-mazurskie

 9,2% - mazowieckie

.

.

Poniżej 1% ogółem zachorowań zgłoszono w ciągu 10 lat w 7 województwach:

• kujawsko-pomorskie, lubuskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, 
wielkopolskie i  zachodniopomorskie



Zachorowania na kzm w 
Polsce – 2 obszary?

Dlaczego w podkarpackim i 
śląskim jest mniej 
diagnozowanych 
przypadków i jest niższa 
zapadalność?
• Diagnostyka?
• Aktywność wirusa?
• Aktywność ludzi?
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Diagnostyka ?

Typ nadzoru ?



Szwecja: w latach 1983–2016
obserwowano wzrost zapadalności na 
TBE wśród ludzi – 6% rocznie. 

Główny czynnik: rozprzestrzenienie i 
gęstość występowania I.ricinus

„From the early 1980s to 2008 I. ricinus
increased its estimated range by 10% 
in Sweden and in the area of Sweden 
north of 60 °N the tick’s range more 
than doubled from 12.5% to 27% of the 
area….Data also suggest that the 
number of I. ricinus ticks in southern 
and central Sweden increased 
markedly during the last ~30 years” 

Aktywność wirusa 
(i wektora) ?



KZM w Polsce – wcześniej zakażenia

dogodne warunki aktywne kleszcze
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Kreusch TM et al. A probable case of 
tick-borne encephalitis (TBE) acquired 
in England, July 2019. Euro Surveill. 
2019;24(47):pii=1900679.
https://doi.org/10.2807/1560-
7917.ES.2019.24.47.1900679





• przywleczony do Europy na w II połowie XX

• obecnie zasiedla regiony we Włoszech, Grecji, Węgrzech, południowej Francji,

Hiszpanii, Turcję, Bułgarię, Rumunię i in.

• wywołuje zachorowania przede wszystkim ptaków i koni

• zachorowania człowieka – w 80% bez objawów lub z łagodnymi objawami gorączki

• sporadycznie WNND – choroba z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego

śmiertelność: do 17%, głownie osoby starsze

•w 2018r. zaobserwowano znaczny wzrost liczby zachorowań wśród ludzi w Europie –

Zgłoszono więcej przypadków niż w poprzedzających 7 latach razem.

Inne flawiwirusy w Europie
West Nile Virus (WNV) – wirus gorączki Zachodniego Nilu



Dynamika zakażeń WNV  Dane 
ECDC



Europa (EU/ EEA) i WNV 

Pierwsze zachorowanie w 2018r. – 22 tydzień

Ostatnie zachorowanie – 46 tydzień (zwykle do 39-42 tyg.)

W tym okresie: 1503 zachorowania w krajach EU oraz 580 poza EU 

Razem 2183 zachorowania ludzi wywołane przez WNV – w Europie

Jest to >7-krotnie więcej niż w poprzednich 7 latach łącznie 

(w 2011-2017 – 1832 zachorowania)

Najwyższy przyrost: 

• Bułgaria – wzrost z 0 do 15             Francja – 13,5x

• Włochy – 10,9x



WNV – 2019 r. Niemcy
Ptaki zakażone WNV 
stwierdzono w 
Saksonii, Saksonii-
Anhalt, Brandenburgii i 
regionie Berlina. 

W stosunku do 2018 
roku:

• więcej zakażonych 
gatunków dzikich 
ptaków

• także 
Brandenburgia

Przypadki zakażenia 
koni tylko w Saksonii i 
Saksonii-Anhalt – tak 
jak w 2018r. 

• Szczepienia koni

Wniosek: 
wirus WNV 
„przezimował” w 
Niemczech

2019: 3 zachorowania człowieka w 
Niemczech na terenie występowania 
wirusa (Saksonia-Anhalt)



2019r. – 463 (410 EU) WNV - Zachorowania u ludzi

2020r. Do 1.X. EU- 257 Kraj zach Kraj zach

Grecja 223 Słowacja 1

Rumunia 66 Kraje 

stowarzyszone

Włochy 53 Serbia 27

Węgry 36 Turcja 10

Cypr 16 Izrael 10

Bułgaria 5 Pł.Macedo

nia

6

Austria 4

Niemcy 4 25 tydz – 43 tydz

Francja 2 Zgony: 50

Kraj zachorowania zgony

Grecja 130 20

Hiszpania 72 7

Włochy 43 3

Niemcy 5 0

Rumunia 4 0

Węgry 3 0

257 30

25 tydz – koniec?? tydz

Nadal w 40 tygodniu zachorowania -14

Źródło: 
dane 
ECDC



2020



Denga

DENV przenoszony przez 
komary 

• Aedes aegypti

• A. albopictus

Głównie zakażenia związane 
z podróżami (Tajlandia, 
Filipiny, Kambodża, Brazylia, 
Meksyk, Nikaragua, 
Kolumbia)

Lokalna transmisja DENV w 
Europie od 2010r. -
sporadycznie



Podsumowanie 
1. Zmiany klimatu wpływają na zasięg występowania zwierząt - a tym 

samym zwiększa się zasięg występowania kleszczy

2. Łagodniejszy klimat stwarza warunki do zasiedlania nowych siedlisk 
przez wektory: kleszcze, komary, które do tej pory nie były w stanie tam 
przezimować 

3. W ślad za wektorami, w miarę upływu czasu pojawiają się wirusy

4. Zwiększanie zasięgu wektorów      zasięgu występowania 
arbowirusów 

5. jedynie monitoring wektorów i zachorowań oraz szybko podjęte działania 
mogą ewentualnie uchronić przed wprowadzeniem na stałe nowych 
patogenów
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