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VADEMECUM WIEDZY O KLESZCZACH
I CHOROBACH ODKLESZCZOWYCH
Informacje ogólne
Kleszcze to pajêczaki nale¿¹ce do rzêdu roztoczy. S¹ paso¿ytami zewnêtrznymi g³ównie
krêgowców – ludzi i zwierz¹t. W rozwoju osobniczym kleszcz posiada trzy stadia – larwê
(ok. 1,5 mm d³ugoœci), nimfê (ok. 2-3 mm d³ugoœci) i osobnika doros³ego (samca 4-5 mm
d³ugoœci) i samicê (5-6 mm d³ugoœci). Kleszcze do linienia (procesu wzrostu i przebudowy
cia³a) i rozrodu potrzebuj¹ wysycenia siê krwi¹.
Na œwiecie ¿yje oko³o 870 gatunków kleszczy. W Polsce wystêpuje ich oko³o 19. Zamieszkuj¹ przede wszystkim œrodowiska leœne, wilgotne (g³ównie lasy mieszane), obfituj¹ce w ¿ywicieli, którymi s¹ g³ównie drobne ssaki, nieliczne gady i ptaki oraz wiêksze
ssaki dla osobników doros³ych. Kleszcze poszukuj¹ ¿ywicieli aktywnie, najintensywniej
wiosn¹ i jesieni¹, w porze przedpo³udniowej i przedwieczornej. ¯eruj¹ w sposób ci¹g³y, od
2 do 14 dni w zale¿noœci od stadium. Kleszcze pokryte s¹ systemem p³ytek chroni¹cych
przed uszkodzeniami cia³a i wysychaniem, a oddychaj¹ za pomoc¹ tchawek.
Cia³o kleszcza jest dwudzielne i pokryte rzadkimi w³oskami. Pajêczaki z rodziny Ixodidae
odznaczaj¹ siê takimi cechami jak: brak oczu, czy liczne organy czuciowe, z których najwa¿niejszym jest narz¹d Hallera umieszczony na pierwszej parze odnó¿y. Reaguje on na
zmiany wilgotnoœci, temperatury, zapach, feromony, pot czy stê¿enie dwutlenku wêgla,
dziêki któremu kleszcz jest w stanie wyczuæ swoj¹ ofiarê nawet z odleg³oœci oko³o 20 m.
Warto wiedzieæ, ¿e po wszechnie wystêpuj¹cy
w Polsce kleszcz pospolity jest paso¿ytem bytuj¹cym na ponad stu ró¿nych gatunkach ssaków,
gadów i ptaków. Gdy tylko temperatura przekroczy 4-8oC, kleszcze staj¹ siê aktywne. W naszych
szerokoœciach geograficznych oznacza to, ¿e nawet
w grudniu mo¿emy byæ nara¿eni na ugryzienie.
£agodna zima oraz wilgotne lato sprzyjaj¹ wysokiej rozrodczoœci i ma³ej umieralnoœci kleszczy,
co powoduje zwiêkszenie tempa ich rozprzestrzeniania siê.
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Biologia kleszczy
Po wykluciu siê z jaja kleszcz przechodzi trzy fazy rozwoju: larwy, nimfy, do postaci doros³ej. Aby przekszta³ciæ siê w kolejn¹ postaæ, musi za ka¿dym razem napiæ siê krwi. Cykl
rozwojowy kleszcza trwa od jednego roku do trzech lat, w zale¿noœci od dostêpnoœci
¿ywicieli i warunków klimatycznych.
Larwa paso¿ytuje na ¿ywicielu od 2 do 5 dni. Nastêpnie odpada i w wilgotnym, zacienionym miejscu przeobra¿a siê w nimfê. Ta z kolei paso¿ytuje na ¿ywicielu przez 3 do 7 dni
i znów przekszta³ca siê w postaæ doros³¹ – samca lub samicê. Aby samica by³a zdolna do
z³o¿enia jaj musi nasyciæ siê pokarmem. Nasycona pokarmem samica zwiêksza swoj¹
wagê nawet 200-krotnie. Jaja sk³ada najchêtniej w wilgotnej œció³ce, korze pni, pod
liœæmi. Mo¿e z³o¿yæ ich nawet od 3000 do 6000.
Kleszcz pospolity jest zaopatrzony w gryz¹co-ss¹cy aparat gêbowy: szczêkoczu³ki, ryjek
(hypostom) i czêœæ krtaniow¹ gard³a. Mechanizmy ewolucyjne wyposa¿y³y tego pajêczaka
w narzêdzia umo¿liwiaj¹ce skuteczne i bezbolesne dla ofiary ¿erowanie. S³u¿y temu œlina
zawieraj¹ca substancje mocuj¹ce czêœæ ss¹c¹ (hypostom) w skórze ofiary i zastygaj¹c¹
Schemat obrazuj¹cy stadia rozwojowe kleszczy
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w formie futeralika cementowego. Dodatkowo œlina zawiera
bia³ka o dzia³aniu przeciwkrzepliwym, znieczulaj¹cym i hamuj¹cym rozwój odczynu zapalnego, co umo¿liwia paso¿ytowi kilkudniowe pozostawanie na ofierze bez zwracania
jej uwagi.

Samica nasycona pokarmem

Przy u¿yciu narz¹dów zmys³ów kleszcz mo¿e tak¿e reagowaæ na ró¿ne bodŸce: termiczne (np. czuje ciep³o zbli¿aj¹cej siê ofiary), chemiczne (np. pot i zapach ¿ywiciela, stê¿enie dwutlenku wêgla, feromony) oraz fizyczne (np. drgania).
Typowe miejsca wystêpowania kleszczy
Œrodowiskiem ¿ycia kleszczy jest najczêœciej œció³ka leœna. Wbrew wielu obiegowym
opiniom, kleszcze nie ¿yj¹ na drzewach i nie skacz¹ na przechodz¹cych ¿ywicieli. W ich
poszukiwaniu wspinaj¹ siê na trawy i krzewy, do oko³o 120-150 cm. Dlatego „zbieramy”
te paso¿yty przechodz¹c i ocieraj¹c siê o tê roœlinnoœæ.
Kleszcze upodoba³y sobie zw³aszcza wilgotne lasy mieszane z przewag¹ gatunków liœciastych i bogatym poszyciem. Bytuj¹ równie¿ na obrze¿ach lasów, w zagajnikach, wzd³u¿
œcie¿ek leœnych, w miejscach, gdzie las liœciasty przechodzi w iglasty lub odwrotnie, na
obszarach poroœniêtych wysok¹ traw¹, zaroœlami b¹dŸ paprociami, czarnym bzem, leszczyn¹, krzewami je¿yn, na ³¹kach, pastwiskach, rzadziej nad brzegami rzek i jezior. Nie s¹
od nich wolne równie¿ parki i dzia³ki rekreacyjne. S³owem – kleszcze mo¿na spotkaæ
wszêdzie tam, gdzie jest doœæ wilgotno, a w pobli¿u znajduj¹ siê ¿ywiciele. Kleszcze ¿yj¹
w wymienionych œrodowiskach w ca³ej Polsce. Nie tylko na nizinach, ale tak¿e na terenach
górskich (nawet do wysokoœci 1300 – 1500 m n.p.m.).
Larwy kleszczy poszukuj¹ ¿ywicieli w niskiej trawie lub chodz¹c po ziemi, nimfy oczekuj¹
na roœlinach ni¿szych ni¿ jeden metr, a samice na wy¿szych trawach i krzewach, maksymalnie do pó³tora metra wysokoœci. Mog¹ przebywaæ równie¿ na le¿¹cych k³odach drzew.
Aktywnoœæ kleszczy
Kleszcze za padaj¹ w stan odpowiadaj¹cy snu zimowemu, schowane pod
liœæmi œció³ki leœnej lub pod kor¹ drzew,
gdzie temperatura mo¿e wynosiæ zero
lub mniej stopni Celsjusza, a wilgotnoœæ
wzglêdna jest na poziomie 90%. Jaja,
wyg³odnia³e larwy oraz niedojedzone

Przechodzenie kleszcza z roœliny na cia³o cz³owieka
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nimfy gin¹ w temperaturach ni¿szych ni¿ -7oC. Wzrost temperatury powoduje wzmo¿enie
aktywnoœci kleszczy. Rozpoczyna siê ona zazwyczaj na prze³omie marca i kwietnia, kiedy
gleba osi¹ga temperaturê od 5 do 7oC, a trwa do prze³omu paŸdziernika i listopada (do
pierwszych przymrozków). Szczyt aktywnoœci tych paso¿ytów przypada w Europie Œrodkowej na maj i czerwiec oraz wrzesieñ i paŸdziernik. Wilgotne lato i ³agodna zima sprzyjaj¹
przetrwaniu i rozprzestrzenianiu siê kleszczy.
Liczba kleszczy z roku na rok globalnie siê zwiêksza. Przyczyn¹ tego zjawiska s¹ zapewne
³agodne zimy bêd¹ce wynikiem naturalnych zmian klimatycznych. Kleszcze pojawiaj¹ siê
tak¿e na coraz wy¿szych terenach górskich, które wskutek zbyt surowego klimatu jeszcze
niedawno by³y dla nich niedostêpne.
Jak chroniæ siê przed kleszczami?
Gdy przewidujemy, ¿e bêdziemy przebywaæ w miejscu, gdzie mo¿emy byæ nara¿eni na
atak kleszczy, powinniœmy zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ. Przede wszystkim nale¿y
zadbaæ o odpowiednie ubranie: odzie¿ os³aniaj¹c¹ jak najwiêksz¹ powierzchniê cia³a
(d³ugie rêkawy, d³ugie nogawki) i pe³ne buty.
Miejsca najczêstszych uk¹szeñ przez kleszcze

Warto zaopatrzyæ siê w dostêpne w ap tekach preparaty, tzw. repelenty. S¹ to œrodki
chemiczne lub naturalne (repelenty dla dzieci to przede wszystkim mieszanki naturalne),
które odstraszaj¹ kleszcze. Mo¿na je stosowaæ
bezpoœrednio na skórê (przy czym sk³adnik
chemiczny stosowany najczêœciej i w ró¿nych
stê¿eniach, tzw. DEET, ma w³aœciwoœci dra¿ni¹ce dla skóry i powinien byæ z niej usuniêty po kilku godzinach, a u m³odszych dzieci
nie stosowany w ogóle), a tak¿e na ubranie.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ich dzia³anie jest
krótkotrwa³e.
Po powrocie do domu nale¿y jak najszybciej
zmieniæ ubranie i obejrzeæ swoje cia³o, szczególnie zwracaj¹c uwagê na miejsca, w których
skóra jest delikatna: g³owa (u dzieci), okolice uszu, pachy, do³y ³okciowe i podkolanowe,
pêpek, brzuch, pachwiny, itp. Amerykañscy
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badacze doradzaj¹, by po spacerze nie tylko obejrzeæ cia³o, ale równie¿ wzi¹æ prysznic.
Dok³adne umycie siê za pomoc¹ g¹bki mo¿e pomóc pozbyæ siê kleszczy, które dopiero
poszukuj¹ odpowiedniego miejsca do ¿erowania (czasem zajmuje im to kilka godzin).
Szacunkowo powoduje to spadek ryzyka zachorowania nawet o 60%.
Jeœli przebywamy na terenach endemicznych (endemia to sta³e wystêpowanie zachorowañ na okreœlon¹ chorobê, np. zakaŸn¹, na danym obszarze w liczbie utrzymuj¹cej siê
przez wiele lat na podobnym poziomie), wówczas powinniœmy dok³adne sprawdzaæ cia³o
ka¿dego dnia, a w przypadku dzieci, tak¹ czynnoœæ zaleca siê przeprowadzaæ nawet do
trzech razy dziennie.
Sposoby usuwania kleszczy
Ugryzienia kleszcza s¹ bezbolesne, gdy¿ wraz z uk³uciem wprowadza on do naszego organizmu substancje znieczulaj¹ce i inne (przeciwkrzepliwe, przeciwzapalne) u³atwiaj¹ce
¿erowanie. W przypadku dostrze¿enia kleszcza wczepionego w skórê, nale¿y jak najszybciej pozbyæ siê go np. za pomoc¹ pensety z cienkimi koñcami, kleszczo³apkami lub za
pomoc¹ pompki pró¿niowej do usuwania kleszczy (s¹ to œrodki dostêpne w aptece). Trzeba
mocno chwyciæ kleszcza, jak najbli¿ej miejsca wbicia siê, podwa¿yæ, a nastêpnie pewnym
ruchem wyci¹gn¹æ. Nie powinno siê dopuœciæ do zmia¿d¿enia kleszcza (w ten sposób
mo¿na wprowadziæ do organizmu wirusy lub bakterie). Nale¿y próbowaæ usun¹æ go w ca³oœci (oderwaæ nie obracaj¹c, najlepiej ruchem przypominaj¹cym ³uk). Pomocny mo¿e byæ
tak¿e prysznic – o czym wspomniano wczeœniej.
Smarowanie kleszcza
olej em, kre mem lub
innym t³uszczem mo¿e
spowodowaæ wstrzykniêcie do cia³a cz³owieka wiêkszej iloœci materia³u zakaŸnego. Nie
nale¿y tak¿e przypalaæ
kleszcza p³on¹c¹ zapa³k¹ ani koñcówk¹ ¿arz¹cego siê papierosa.
Do usuniêcia kleszcza
nie wolno u¿ywaæ pilników do paznokci lub
ostrych przedmiotów.

Ilustracja obrazuje uk¹szenie przez kleszcza
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Ilustracja obrazuje usuwanie kleszcza penset¹

Je¿eli mamy k³opot z usuniêciem kleszcza lub boimy siê
wykonaæ tê czynnoœæ, nale¿y
niezw³ocznie zg³osiæ siê do
punktu medycznego.
Niezwykle istotne jest zdezynfekowanie miejsca, w którym
¿erowa³ kleszcz.
Uwaga: nie rozgniataj go!

Choroby przenoszone przez kleszcze
Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)
Jedn¹ z chorób przenoszonych przez kleszcze jest kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). To
groŸna choroba przebiegaj¹ca w dwóch etapach. Po 2-4 tygodniach od ugryzienia przez
kleszcza mog¹ wyst¹piæ objawy przypominaj¹ce grypê (wysoka temperatura cia³a, bóle
miêœni). Po kilku dniach objawy ustêpuj¹, a osoba chora zaczyna czuæ siê dobrze. Na tym
etapie choroba mo¿e siê zakoñczyæ. Jeœli nie, po kilku dniach ponownie pojawia siê
gor¹czka, silny ból g³owy, czasem powa¿ne objawy neurologiczne.
U dzieci symptomy choroby czêsto przypominaj¹ grypê i maj¹ przebieg jednoetapowy, s¹
mniej charakterystyczne ni¿ u doros³ych.
Wirusem KZM cz³owiek mo¿e
siê zainfekowaæ nie tylko poprzez œlinê zaka¿onego kleszcza, ale tak¿e drog¹ pokarmow¹. Ryzykowne jest wiêc
spo¿ywanie surowego, nieprzetworzonego mleka, bo wirusem KZM mog¹ byæ zaka¿one kro wy, kozy czy owce,
które nie wykazuj¹ objawów
chorobowych.

Wykres obrazuj¹cy objawy KZM w poszczególnych etapach
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Rejonami najwiêkszego zagro¿enia KZM w Polsce s¹ tereny dawnych województw: olsztyñskiego, bia³ostockiego, suwalskiego, podlaskiego i opolskiego, ale nale¿y pamiêtaæ,
¿e zaka¿one kleszcze pojawiaj¹ siê ju¿ w ca³ym kraju. Wystêpuj¹ nie tylko w lasach, na
³¹kach, na dzia³kach, w parkach, ale tak¿e na przydomowych trawnikach. Przenosz¹ je
tutaj ptaki i zwierzêta domowe,
g³ównie psy i koty.

Obszary zagro¿one kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM) w Polsce
w latach 2001-2011

Kleszcze wystêpuj¹ coraz powszechniej równie¿ na terenach
miejskich. Badania biologów
prowadzone przez Warszawski
ród³o: Meldunki Pañstwowego Zak³adu Higieny: Choroby zakaŸne
Uniwersytet Medyczny i Pol- i zatrucia w Polsce, 2010-2011, www.pzh. gov.pl
sk¹ Akademiê Nauk wskazuj¹
na wysokie ryzyko uk¹szenia przez kleszcza w popularnych parkach, np. Warszawy (Park
Leœny Bemowo, Las Kabacki, Las Bielañski).
Wed³ug danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Pañstwowego Zak³adu Higieny (NIZP-PZH) w Polsce w roku 2010 zaraportowano 294 przypadki KZM, a w roku
2011 – 221.
Jedn¹ z form ochrony przed kleszczowym za paleniem mózgu jest szczepienie. Nie
uchroni ono przed pogryzieniem przez kleszcza, lecz przygotuje organizm do walki z wirusem. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e organizm osób, które wytworzy³y przeciwcia³a, ma szansê
rozpoznaæ wirusa i zniszczyæ go, nim ten zacznie siê namna¿aæ. Szczepienie przeciwko
KZM jest szczepieniem zalecanym zgodnie z Programem Szczepieñ Ochronnych w Polsce
z 2012 roku. Jest ono w szczególnoœci zalecane: zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonuj¹cemu wojsku, funkcjonariuszom stra¿y po¿arnej i granicznej, rolnikom, m³odzie¿y
odbywaj¹cej praktyki, turystom oraz uczestnikom obozów i kolonii.
O podaniu szczepionki decyduje lekarz kwalifikuj¹cy dan¹ osobê do szczepienia. Zaszczepienie siê przeciw KZM nie chroni przed innymi chorobami przenoszonymi przez
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kleszcze, w tym przed borelioz¹. Dlatego jeœli wybieramy siê na spacer na tereny zielone
– do lasu, parku, na ³¹kê – powinniœmy zadbaæ o odpowiedni ubiór.
Borelioza
Inn¹ chorob¹ przenoszon¹ przez kleszcze jest borelioza. Odpowiedzialne za ni¹ s¹ krêtki
z grupy Borrelia. Pierwszym objawem u czêœci zaka¿onych (ok. 40-60% przypadków) jest
pojawiaj¹cy siê na skórze wokó³ miejsca ¿erowania kleszcza niebolesny rumieñ wêdruj¹cy, czerwony lub czerwonawy, okr¹g³y lub owalny, powiêkszaj¹cy siê doœæ znacznie, a potem
samoistnie zanikaj¹cy. Zaka¿enie pocz¹tkowo przebiega bezobjawowo, niekiedy obecne
s¹ ³agodne objawy grypopodobne. Po etapie wczesnym mo¿e rozwin¹æ siê dalsza infekcja
(etap rozsiany), w przypadku
Zaczerwienienie skóry po zainfekowaniu borelioz¹
neuroboreliozy mo¿e to byæ
jednostronne pora¿enie nerwu
twarzowego, bóle g³owy, bóle
korzonkowe. W innych postaciach boreliozy mo¿e dojœæ do
zapalenia du¿ego stawu, najczêœciej kolanowego, znacznie
rzadziej choroba atakuje serce
lub narz¹d wzroku.
Boreliozê leczy siê za pomoc¹
antybiotyków, czas trwania leczenia zale¿y od etapu choroby i trwa ok. 28 dni, ale mo¿e
byæ wyd³u¿ony.
Inne choroby odkleszczowe
Oprócz KZM i boreliozy, ugryzienia kleszczy mog¹ byæ przyczyn¹ wielu innych groŸnych
chorób, takich jak: anaplazmoza granulocytarna, babeszjoza, dur powrotny, gor¹czka
plamista Gór Skalistych, gor¹czka œródziemnomorska, gor¹czka Q, kleszczowa gor¹czka
Kolorado, ospa riketsjowa, tularemia.
Œlina niektórych gatunków kleszczy (np. obrze¿ków go³êbich) mo¿e powodowaæ silne
reakcje alergiczne – wstrz¹s anafilaktyczny, parali¿ odkleszczowy.
Opis chorób i ich objawów znajduje siê na stronie internetowej www.kleszczeinfo.pl
w zak³adce „O chorobie”.

Vademecum wiedzy o kleszczach i chorobach odkleszczowych

Ryzyko zaka¿enia chorobami odkleszczowymi
Ryzyko zaka¿enia chorobami odkleszczowymi dotyczy zarówno osób mieszkaj¹cych w regionach endemicznych na sta³e, jak i tych przebywaj¹cych tam czasowo, np. podczas wakacji.
Sytuacje, które zwiêkszaj¹ ryzyko to:
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

aktywne spêdzanie czasu na œwie¿ym powietrzu,
uprawianie turystyki pieszej lub rowerowej, jazda konna,
zbieranie grzybów, jagód,
polowanie, wêdkowanie,
weekendy lub wakacje na leœnej dzia³ce lub na wsi,
pobyt dzieci na koloniach lub obozach letnich,
praca lub hobby wymagaj¹ce czêstych pobytów w lesie lub na terenach zielonych,
spacery lub pikniki w lesie lub na ³¹ce,
¿eglarstwo œródl¹dowe, turystyka kajakowa,
spo¿ywanie produktów mlecznych wytworzonych z niepasteryzowanego mleka.

Ryzyko zachorowania na choroby odkleszczowe, którym nie zapobiega szczepienie mo¿na
zmniejszyæ, jeœli zastosujemy siê do nastêpuj¹cych wskazówek:
ö na spacer nale¿y za³o¿yæ jasne ubranie – po powrocie ³atwiej bêdzie zauwa¿yæ kleszcze
ö

ö
ö
ö

ö
ö

na odzie¿y,
najlepiej wybraæ koszulê z d³ugim rêkawem, d³ugie spodnie i kryte obuwie, utrudniaj¹ce kleszczom dostêp do skóry (warto spryskaæ nogi repelentem, aby dodatkowo
zniechêciæ kleszcze),
po powrocie ze spaceru konieczne jest sprawdzenie ubrania i usuniêcie dostrze¿onych
kleszczy,
jeœli jest taka mo¿liwoœæ, to warto wzi¹æ prysznic, gdy¿ silny masa¿ g¹bk¹ mo¿e zmyæ
kleszcze, które nie wbi³y siê jeszcze w cia³o,
nale¿y równie¿ zwracaæ szczególn¹ uwagê na miejsca mniej widoczne, gdzie skóra
jest delikatna: g³owa (u dzieci), okolice uszu, pachy, do³y ³okciowe i podkolanowe, pêpek, brzuch, pachwiny itp.,
zaleca siê, aby rodzice dok³adnie sprawdzali ca³¹ skórê dziecka po ka¿dym jego pobycie w miejscach zagro¿onych atakiem kleszczy,
w³aœciciele czworonogów powinni ogl¹daæ swoje zwierzêta po powrocie z ka¿dego
spaceru.

Wiêcej informacji na temat kleszczy i chorób odkleszczowych mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej www.kleszczeinfo.pl

