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Aktualna sytuacja epidemiologiczna zakażeń 
wywołanych przez flawiwirusy: WNV i KZM.   

Występowanie wirusów KZM w kleszczach w Polsce

Katarzyna Pancer



Zmiany klimatu

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

• Wzrost częstości i siły tzw. ekstremalnych zjawisk pogodowych

• Zmiany cyrkulacji       w efekcie susze/powodzie

• Zmiany granic terytoriów zasiedlanych przez zwierzęta, rośliny

Arbowirusy = wirusy, których wektorami są stawonogi



Arbowirusy= czyli zakażenie wirusem przenoszone przez stawonogi

KZM = wirus Kleszczowego Zapalenia Mózgu (Tick Borne Encephailitis Virus, TBEV)

WNV = West Nile Virus = wirus gorączki Zachodniego Nilu

DENV = wirus gorączki denga

ZIKV = wirus Zika

CHIKV = wirus Chikungunya

YFV = wirus żółtej gorączki 

…….i wiele innych 



Flawiwirusy

1. Genom stanowi jednoniciowe RNA o dodatniej polarności oraz strukturą CAP
na 5’ końcu (może służyć jako matryca dla białek wirusowych i jako matryca
dla nowego genomowego RNA

2. Posiadają osłonkę (wrażliwe na wiele środków dezynfekcyjnych

3. Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) = flawiwirus istotny z punktu
widzenia zdrowia publicznego w Polsce

4. Inne flawiwirusy to np.: wirus gorączki Zachodniego Nilu (WNV), wirus
gorączki denga – ostatnio dynamiczna sytuacja epidemiologiczna w Europie



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



Kleszczowe zapalenie mózgu (kzm) = zakażenie wirusem 
KZM czyli wirusem 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



Wirus kleszczowego zapalenia mózgu
(Tick borne encephalitis virus, TBEV)

4. Przenoszony jest przez zakażone kleszcze:
a. Ixodes ricinus – główny wektor na terenie Polski i Europy Centralnej
b. 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 wirus 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





2012

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





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



• zakażone mogą być wszystkie formy rozwojowe kleszczy

(jaja, larwy, nimfy, postać dorosła)

• zakażona samica składa zakażone jaja…….

•z zakażonego wirusem KZM jaja rozwija się zakażona larwa……..

•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, ptaki odgrywają rolę w namnażaniu kleszczy

Transmisja zakażenia cd.

Wirus Kleszczowego Zapalenia Mózgu (KZM) -



2017r. – badania na 
poligonach wojskowych 
(inf.ustna) 

Dodatnie próbki 
mleka (kozy, krowy, 
owce) (IgM)

Badania obecności 
wirusa KZM w 
kleszczach na terenie 
Polski

Powtarzające się 
wyniki dodatnie 
obecności wirusa 
KZM 

Wykryto 
wirusa KZM

Nie wykryto 
wirusa KZM

Badania są 
kontynuowane
Przez wiele 
zespołów
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• ze względu na mało specyficzne objawy - konieczność różnicowania kzm

z zapaleniami mózgu/opon mózgowo-rdzeniowych o innej etiologii wirusowej

• ze względu na biologię wirusa – objawy zajęcia ośrodkowego układu nerwowego

w II fazie zachorowania – najłatwiej wykryć przeciwciała przeciw wirusowi KZM

• IgM – przeciwciała fazy ostrej zakażenia – ich wykrycie wskazuje na prawdopodobne

zakażenie

Potwierdzić zakażenie należy w badaniu drugiej próbki surowicy pobranej w odstępie

ok. 3 tygodni i wykazaniu serokonwersji

• IgG – przeciwciała fazy późnej, a także poszczepienne – konieczność różnicowania

• najlepiej płyn m-rdz i surowica pobrane w tym samym dniu (IgM i IgG)

oraz badanie kolejnej próbki surowicy pobranej w odstępie ok. 2-4 tyg.

Kleszczowe zapalenie mózgu (kzm) - epidemiologia



• próbki pobranej w nieodpowiednim czasie (np. chory jeszcze nie wytworzył przeciwciał)

• przysyłanie jedynie płynu m-rdz na badania IgG – brak możliwości sprawdzenia

czy bariera krew-mózg nadal funkcjonuje

• wynik dodatni IgG w surowicy może być także wynikiem wykrycia odpowiedzi

poszczepiennej; dawnego zakażenia ograniczonego tylko do I fazy lub reakcji krzyżowych

w obrębie flawiwirusów

• zaleca się, aby płyn m-rdz i surowica pobrane były w tym samym dniu (IgM i IgG),

a badanie kolejnej próbki surowicy nastąpiło w odstępie ok. 2-4 tyg.

Od jakości badań laboratoryjnych, w tym także wirusologicznych 
(serologicznych) zależy prawidłowe postawienie rozpoznania 

Problemy z badaniami diagnostycznymi mogą wynikać z:

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) - badania
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Należy porównywać nie tylko liczbę 
zgłoszonych zachorowań na KZM ale 
także Zapadalność (na 100 000 
mieszkańców)
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W okresie 10 lat (2008-2018)

Zgłoszono ogółem 2591 zachorowań

❑ 48,5% - województwo podlaskie 

❑ 20,6% - warmińsko-mazurskie

❑ 9,4% - 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?



Kleszczowe
zapalenia 

mózgu, kzm-
w Polsce

1. Liczba zgłoszonych przypadków kzm liczba wszystkich
zakażeń wirusem KZM

2. Większość zakażeń kończy się na fazie I zachorowania –
grypopodobne, gorączkowe, z ogólnym rozbiciem i osłabieniem

3. Istnieje wyraźne zróżnicowanie pod względem liczby zgłaszanych
zachorowań na kzm w poszczególnych województwach

4. Najwięcej w województwie Podlaskim, następnie w Warmińsko-
Mazurskim. Na 3 miejsce na ogół województwo Mazowieckie

5. Tereny te pokrywają się z endemicznym występowaniem wirusa
6. Wyróżniamy także regiony, w których co roku zgłaszane są

zachorowania na kzm, choć w liczbie niższej niż w 3 poprzednich
województwach: Lubelskie, Dolnośląskie, Małopolskie, Opolskie i in.

7. Na tych terenach nie wszystkie badania poszukiwania wirusa KZM w
kleszczach się powiodły (niższa gęstość??)

8. Są także regiony, w których sporadycznie zgłaszane są przypadki kzm
(Lubuskie, Podkarpackie, Pomorskie, Kujawsko-pomorskie)
diagnostyka???







• przywleczony do Europy 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



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



Dynamika zakażeń WNV  
Dane 
ECDC



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)
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