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Biologiczne wektory
To organizmy, w których dochodzi do namnożenia się wirusa, a zakażenie 

wirusem przekazywane jest na kolejne żywe organizmy

- jak również kolejnym pokoleniom /stadium rozwojowym 

Stawonogi stanowią istotną grupę wektorów zakażeń wirusowych

• kleszcze

• komary

• muchy piaskowe

• wszy

• roztocza

• pchły



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 

W Polsce 
endemiczny 
podtyp 
Europejski

W Polsce 
jako
importowane



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



W okresie 12 lat (2008-2019)
Zgłoszono ogółem 2856 zachorowań na kzm

 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

Dlaczego w podkarpackim i śląskim jest mniej diagnozowanych przypadków i jest niższa 
zapadalność niż w sąsiednich województwach?
• Aktywność wirusa? wirus KZM wykrywany jest i na tych terenach, może zagęszczenie?
• Aktywność ludzi? są to także tereny turystyczne 
• Diagnostyka?
• Czynniki klimatyczne?



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

W Polsce nie ma monitoringu 
występowania kleszczy i KZM
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Wirusowe nieokreślone 

encephalitis (A86)

2018, zapadalność/ 100 000 

KZM (TBE)

2018, zapadalność / 100 000 

Diagnostyka ?

Typ nadzoru ?



Związek liczby rejestrowanych przypadków KZM i liczby hospitalizacji z 
powodu wirusowego zapalenia mózgu nieokreślonego pochodzenia

(ICD-10: A86) (Polska, lata 2008-2018)



Czynniki klimatyczne



KZM w Polsce – wcześniej zakażenia

dogodne warunki aktywne kleszcze
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Zmiany 
zapadalności 

na KZM 
w latach 

2000-2020
wg.
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Związek zapadalności na kzm z warunkami pogodowymi
Model statystyczny

Zmienna zależna – zapadalność

Zmienne opisujące

Czas

Temperatura maksymalna

Suma opadów

Miesiąc wakacyjny

Modelowanie przeprowadzono w każdym województwie osobno

Wykorzystano uogólnione modele addytywne

Możliwość badania zależności krzywoliniowych

Model wieloczynnikowy



Zależność 
pomiędzy 
średnią 

miesięczną 
temperaturą 
maksymalną 

i zapadalnością 
na KZM 
w latach 

2010-2018



Zależność 
pomiędzy 
średnią 

miesięczną 
sumaryczną 

liczbą opadów 
i zapadalnością 

na KZM 
w latach 

2010-2018



Podsumowanie analiz - Polska
Zmiany w czasie

Po uwzględnieniu w modelu wieloczynnikowym warunków atmosferycznych wojewódzkie 
trendy czasowe wykazują dużą  zmienność

Temperatura:

W miesiącach o niskiej temperaturze maksymalnej liczba przypadków jest niższa. 

W części województw zaznacza się liniowy wzrost liczby przypadków związany ze wzrostem 
temperatury, w części widać spłaszczenie krzywej

Suma opadów

Zależności nie zaznaczają się bardzo wyraźnie (szerokie przedziały ufności)

Uwaga:

Czynniki klimatyczne mogą wpływać zarówno na aktywność kleszczy 
jak i na liczbę ludzi przebywających na terenach, na których ryzyko 
ataku kleszcza jest wyższe



Szczególnie wysoki przyrost
średniej rocznej temperatury 
w Skandynawii
Fig. D - ponad 2-krotny 
wzrost w latach 1990-2018 
w stosunku do lat 1950-
1989 (kolor zielony, żółty i 
czerwony)



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 

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

1960r. Do 900 m n.m.p

2010r. Do 1190 m n.p.m

• południowa Europa: niżej: do ok. 1000 m n.p.m.

• na poziomie morza – do 1% w Grecji

Medlock, J.M et et al. Driving forces for 
changes in geographical distribution of 
Ixodes ricinus ticks in Europe. Parasites
Vectors 6, 1 (2013). 

Wzrost zasięgu 
występowania kleszczy, coraz 

wyżej położona granica 
występowania 



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

Coraz dalej na 
północ Europy



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

• Uznawany za gatunek inwazyjny



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



Różnica w infestacji kleszczami ptaków dotyczyła gatunku oraz 

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

Transport 
ptasi





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

2018r.

 pierwsze zachorowanie - 22 

tydzień

 ostatnie zachorowanie – 46 

tydzień (zwykle do 39-42 tyg.)

 Ogółem: 2183 zachorowania 

ludzi wywołane przez WNV w 

Europie (1503 zachorowania w 

krajach EU oraz 580 poza EU)

 Jest to >7-krotnie więcej niż w 

poprzednich 7 latach łącznie 

(w 2011-2017 – 1832 zachor.)

•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 22.X. EU- 306 
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 142 20

Hiszpania 76 7

Włochy 65 5

Niemcy 12 0

Rumunia 6 1

Węgry 3 0

Bułgaria 1 1

Niderlandy 1 0

306 34

25 tydz – koniec?? tydz

Źródło: 
dane 
ECDC



2020



Zachorowania 
na kleszczowe 

zapalenia mózgu 
(kzm)

Czynniki fizyczne 
wpływające na 

kleszcze: 
temperatura, 
wilgotność
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Dziękuję za uwagę

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny

Zakład Wirusologii
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, 

www.pzh.gov.pl
e-mail: kpancer@pzh.gov.pl
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