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Choroby odkleszczowe –  

wektory, zagrożenia, profilaktyka 

dr hab. Małgorzata Dmitryjuk, Katedra Biochemii, Wydział Biologii i Biotech-

nologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.uwm.edu.pl 

Magdalena Szczotko, Katedra Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.uwm.edu.pl 

Kleszcze obok komarów są najbardziej powszechnymi nosicielami 

drobnoustrojów chorobotwórczych, takich jak wirusy, bakterie czy 

pierwotniaki. Najliczniej reprezentowanymi gatunkami kleszczy w Polsce są 

Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus, jednak rola I. ricinus w przenoszeniu 

patogenów jest dominująca.  

Jedną z najczęściej diagnozowanych chorób odkleszczowych jest borelioza 

z Lyme (LB). Z roku na rok zapadalność na LB w północno-wschodniej Polsce 

jest prawie dwukrotnie wyższa niż w pozostałej części kraju. Obok LB, 

kleszcze mogą być wektorem takich poważnych chorób, jak kleszczowe 

zapalenie mózgu (KZM), ludzka anaplazmoza granolucytarna (HGA) 

i riketsjoza (TBR). Na obszarach Polski ostatnio identyfikowane są 

w kleszczach nowe patogeny bakteryjne, takie jak krętek Borrelia miyamotoi 

wywołujący chorobę tzw. nawracającej gorączki „Borrelia miyamotoi Disease” 

(BMD) oraz Candidatus Neoehrlichia mikurensis, powodująca ciężki 

ogólnoustrojowy zespół zapalny, neoerlichiozę, głównie u osób obciążonych 

innymi chorobami podstawowymi.  

Prewencja chorób odkleszczowych obejmuje środki ochrony osobistej 

zapobiegające ukąszeniom kleszczy, a także działania prowadzące do 

zmniejszenia liczebności kleszczy w środowisku, monitoring kleszczy oraz 

rozszerzenie diagnostyki u ludzi. W przypadku KZM dostępna jest skuteczna 

szczepionka. 
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Tick-borne diseases – vectors, threats, prevention 

Along with mosquitoes, ticks are the most widespread vectors of pathogenic 

microorganisms such as viruses, bacteria and protozoa. Ixodes ricinus and 

Dermacentor reticulatus are the most common ticks species in Poland, but the 

role of I. ricinus in pathogen transmission is dominant.  

One of the most commonly diagnosed tick-borne diseases is Lyme disease 

(LB). Each year, the incidence of LB in north-eastern Poland is almost twice 

higher than in the rest of the country. In addition to LB, ticks can be a vector 

for serious diseases such as tick-borne encephalitis (TBE), human 

granulocytic anaplasmosis (HGA) and tick-borne rickettsioses (TBRs). 

Recently, new bacterial pathogens have been identified in ticks in areas of 

Poland, such as the spirochete Borrelia miyamotoi that causes a relapsing 

fever "Borrelia miyamotoi Disease" (BMD) and Candidatus Neoehrlichia 

mikurensis can cause a severe systemic inflammatory syndrome, 

neoehrlichiosis, mostly in persons with other underlying diseases. 

Tick-borne diseases prevention includes personal protective equipment to 

prevent tick bites, as well as activities leading to the reduction of the number 

of ticks in the environment, monitoring of ticks and extension of diagnostics 

in humans. An effective vaccine is available for TBE. 
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Czy szczepienia ochronne są potrzebne? – lekcja historii 

dr Magdalena Mizerska-Kowalska, Zakład Wirusologii i Immunologii, Instytut 

Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej 

Choroby zakaźne towarzyszą człowiekowi od zawsze. Jak pokazuje historia 

naszego istnienia na Ziemi, prawdopodobnie zawsze tak będzie. Wynika to 

m. in. z faktu, iż czynniki zakaźne, takie jak wirusy i bakterie wykształciły 

mechanizmy umożliwiające im unikanie i przezwyciężanie niekorzystnego 

dla nich otoczenia, które może być ukształtowane m.in. przez naturalnie 

i sztucznie indukowane mechanizmy odporności człowieka. W związku z tym 

można powiedzieć, że między człowiekiem i patogenami odbywa się ciągła 

walka, którą zwycięża strona wyposażona m.in. w lepsze mechanizmy 

obronne. W przypadku człowieka takim skutecznym sposobem obrony są 

szczepienia. Przełom XVIII i XIX wieku był momentem, kiedy po raz pierwszy 

do powszechnego użytku w różnych częściach świata zaczęto wprowadzać 

szczepienia. Były to szczepienia przeciwko ospie prawdziwej. Kolejne lata 

owocowały nowymi szczepionkami przeciwko kolejnym, groźnym dla 

człowieka patogenom, co pozwoliło uratować zdrowie, a nawet życie 

znacznej części populacji ludzkiej. Dzisiaj w czasie pandemii wywołanej 

przez wirusa SARS-CoV-2, można zadać sobie pytanie, czy człowiek potrafił 

wyciągnąć właściwe wnioski z wielowiekowej historii szczepień i z tego, jaką 

rolę odegrały one w ochronie zdrowia i życia ludzkiego. Niniejsze 

wystąpienie ma na celu przybliżyć informacje na temat historii szczepień, co 

może okazać się pomocne w odpowiedzi na pytanie: „Czy szczepienia 

ochronne są potrzebne? – lekcja historii”. 
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Are vaccines necessary? – a lesson from history 

Infectious diseases have accompanied humans for ages. The history of our 

existence on Earth indicates that this situation probably will never change. 

This results from e.g. the fact that infectious factors like viruses and bacteria 

develop mechanisms of avoiding and overcoming of detrimental environ-

ments that can be created by naturally and artificially induced immunity in 

humans. Hence, it can be claimed that humans and pathogens battle 

continuously, with the winner equipped with better defence mechanisms. In 

the case of humans, vaccination is this type of weapon. Vaccination became 

a widespread method used in different parts of the world to combat smallpox 

at the turn of the 18th and 19th centuries. The following years brought 

development of new effective vaccines against other human pathogens, 

which allowed saving the health or even life of many human beings. 

Nowadays during the SARS-CoV-2 pandemic, a question arises whether 

humans have learned the lesson from the centuries-old history of 

vaccination on the role of vaccines in protection of human health and life. 

This presentation is aimed at showing the history of vaccination, which may 

be helpful to answer the question: "Are vaccines necessary? – a lesson from 

history". 



V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka –  

problem współczesnego społeczeństwa”, 19 listopada 2021 r., Wystąpienia Gości Honorowych 
 

15 

Droga od objawu do rozpoznania w chorobach zakaźnych 

dr hab. n. med. Joanna Krzowska-Firych, Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych, 

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki 

W prezentacji zostały zaprezentowane odrębności diagnostyczne  zarazem 

trudności diagnostyczne z jakimi w codziennej praktyce mierzą się specjaliści 

chorób zakaźnych.  

Pomimo postępu, który dokonuje się w medycynie nadal są choroby, które 

rozpoznajemy wyłącznie w oparciu o obraz kliniczny.  

Z uwagi na bogatą symptomatologię spotykaną w chorobach infekcyjnych 

i nieliczne objawy patognomoniczne niezmiernie ważne są badania 

laboratoryjne. Niezmiernie ważnym badaniem, które powinno być zlecane 

praktycznie u każdego pacjenta jest morfologia krwi. Wykonywanie tego 

badania niejednokrotnie wnosi niezmiennie istotne dane dotyczące etiologii 

schorzeń i może ukierunkować dalsze postępowanie terapeutyczne.  

W kolejnej części omawiane są najczęstsze objawy chorobowe stanowiące 

przesłankę do kierowania pacjenta do lekarza zakaźna. Omówiono m.in.  

zasady diagnostyki u pacjentów z biegunką, u chorych z żółtaczką, która 

niestety mylnie jest kojarzona jako objaw wyłącznie chorób zakaźnych, 

w tym celu przedstawiono podstawowe zasady posługiwania się określeniem 

„żółtaczka”. 

Ze względu na istotne znaczenie w patologii wątroby chorób wirusowych 

omawiane są istotne w aspekcie praktycznym zasady interpretacji wyników 

badań oraz stosownej terminologii. Omówiono także etiologię zapaleń 

wątroby (z uwzględnieniem wirusów pierwotnie i wtórnie hepatotoropowych 

oraz niezakaźnych uszkodzeń wątroby).  

W prezentacji omówiono ostre wirusowe zapalenia wątroby typu A, B i  C 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyniki badań oraz zasady diagnostyki.  

Zaprezentowano również zasady diagnostyki różnicowej u pacjentów 

z uszkodzeniem wątroby – ta część wzbogacona jest wynikami badań 

biochemicznych. 
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Niekorzystnym klinicznym następstwem każdej przewlekłej choroby 

wątroby może być jej marskość. Zaprezentowano metody diagnostyczne oraz 

odrębności kliniczne marskości wyrównanej i niewyrównanej.  

Omawiane jest znaczenie programów screeningowych u pacjentów 

z przewlekłymi wirusowymi zapaleniami wątroby (głównie o etiologii HCV). 

Wieloletni bezobjawowy przebieg tego zakażenia sprawia, że rzeczywista 

liczba zakażonych osób zarówno w Polsce, jak i w skali globu nie jest znana. 

Wprowadzenie do terapii tej infekcji nowych leków o bezpośrednim działaniu 

przeciwwirsowym (DAA), których skuteczność sięga prawie 100%, dobra 

tolerancja leczenia, krótki czas terapii i brak istotnych działań niepożą-

danych stwarza szansę osobom zakażonym na pełne wyleczenie. Z tego 

względu istotne znaczenie ma diagnozowanie osób zakażonych.  

Dużą część chorób zakaźnych diagnozujemy w oparciu o badania  

serologiczne. Kolejna część prezentacji omawia wady i zalety tej metody.  

Z uwagi na liczne błędy w diagnostyce boreliozy kolejna część prezentacji 

jest poświęcona zasadom diagnostyki tej choroby z uwzględnieniem stadiów 

klinicznych boreliozy.  

Omówiono również bezpośrednie metody diagnostyczne stosowane 

w rozpoznawaniu niektórych chorób infekcyjnych (posiewy, metody izolacji 

oraz techniki biologii molekularnej).  
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Środowiskowe uwarunkowania występowania kleszczy 

Ixodes ricinus oraz zapadalności na wektorowane 

przez nie choroby odkleszczowe w województwie lubelskim 

Zbigniew Zając, zbigniew.zajac@umlub.pl, Zakład Biologii i Parazytologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Renata Kunc-Kozioł, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie 

Katarzyna Bartosik, katarzyna.bartosik@umlub.pl, Zakład Biologii i Parazytologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Ixodes ricinus jest najszerzej rozprzestrzenionym gatunkiem kleszczy 

w Europie. Do preferowanych przez ten gatunek siedlisk najczęściej zalicza 

się lasy liściaste i mieszane, pastwiska oraz tereny parków miejskich. 

Kleszcze I. ricinus należą także do najważniejszych rezerwuarów i wektorów 

chorób zakaźnych ludzi i zwierząt na kontynencie. Do patogenów o naj-

większym znaczeniu medycznym przenoszonych przez ten gatunek należą 

krętki Borrelia burgdorferi s.l. wywołujące u ludzi boreliozę z Lyme (LB) oraz 

wirus odpowiedzialny za rozwój kleszczowego zapalenia mózgu (TBE). 

Zbadanie środowiskowych uwarunkowań występowania i aktywności  

I. ricinus jest kluczowe w lepszym zrozumieniu ekologii chorób odklesz-

czowych. We wschodniej Polsce kleszcze I. ricinus są pospolicie występującym 

gatunkiem a szczyt ich aktywności w całym regionie przypada na maj. 

W okresie tym z powierzchni 900 m2 zbierano do maksymalnie 49 samic, 

32 samców i 55 nimf I. ricinus. Wyniki naszych badań pokazują, że na 

występowanie i aktywność sezonową tego gatunku kleszczy wpływają przede 

wszystkich uwarunkowania mikrosiedliskowe. Czynnikiem, który w sposób 

istotny wpływa na aktywność kleszczy jest deficyt saturacji. Wschodnia 

Polska jest także regionem o wysokim wskaźniku zapadalności na LB i TBE. 

Wykazaliśmy korelację pomiędzy lesistością a liczbą zgłaszanych przypadków 

chorób odkleszczowych. 
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Environmental determinants of the occurrence of Ixodes 

ricinus ticks and the incidence of tick-borne diseases 

vectored by species in Lublin Voivodeship 

Ixodes ricinus are the most widely distributed species of ticks in Europe. The 

habitats preferred by this species most often include deciduous and mixed 

forests, pastures and areas of city parks. I. ricinus ticks are also one of the 

most important reservoirs and vectors of infectious diseases of humans and 

animals on the continent. The most medically important pathogens 

transmitted by this species include the spirochetes Borrelia burgdorferi s.l. 

causes Lyme borreliosis (LB) in humans and the virus responsible for the 

development of tick-borne encephalitis (TBE). The study of the environ-

mental conditions for the occurrence and activity of I. ricinus is crucial in 

better understanding the ecology of tick-borne diseases. In eastern Poland,  

I. ricinus ticks are a common species and their peak activity in the entire 

region is in May. During this period, from the area of 900 m 2, up to 

a maximum of 49 females, 32 males and 55 I. ricinus nymphs were collected. 

The results of our research show that the occurrence and seasonal activity of 

this species of ticks is primarily influenced by microhabitat conditions. The 

factor that significantly affects the activity of ticks is the saturation deficit. 

Eastern Poland is also a region with a high incidence of LB and TBE. We 

showed a correlation between forest cover and the number of reported cases 

of tick-borne diseases. 
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Wpływ postępujących zmian klimatycznych 

na aktywność kleszczy Dermacentor reticulatus 

Zbigniew Zając, zbigniew.zajac@umlub.pl, Zakład Biologii i Parazytologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Katarzyna Bartosik, katarzyna.bartosik@umlub.pl, Zakład Biologii i Parazytologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Joanna Kulisz, joanna.kulisz@umlub.pl, Zakład Biologii i Parazytologii, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Aneta Woźniak, aneta.wozniak@umlub.pl, Zakład Biologii i Parazytologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Kleszcze Dermacentor reticulatus należą do najważniejszych wektorów 

i rezerwuarów patogenów odkleszczowych w Europie. W ostatniej dekadzie 

obserwuje się zmiany w liczebności i zasięgu występowania tego gatunku. 

Coraz częściej kleszcze te są zbierane na obszarach wcześniej uważanych za 

wolne od nich. Wpływ na to mogą mieć postępujące zmiany klimatyczne. 

Wschodnia Polska jest obszarem gdzie lokalne populacje D. reticulatus należą 

do jednych z najliczniejszych spośród dotychczas opisanych. Jednocześnie, 

w regionie tym obserwuje się w ostatnich latach istotny wzrost średnich 

wartości temperatury powietrza (o 1,81°C w 2020) oraz spadek średniej liczby 

dni z pokrywą śnieżną (o 64 dni w 2020) i liczby dni z mrozem (o 20 dni 

w 2020) w ujęciu rocznym względem średniej wieloletniej. Na badanym 

terenie występuje stabilna pod względem liczebności populacja D. reticulatus 

z okresem szczytu aktywności przypadającym na wiosnę lub jesień (do 

maksymalnie 359 osobników w ciągu 30 minut zbioru) w zależności od roku 

obserwacji. Kleszcze tego gatunku mogą wykazywać wykazują także 

aktywność w miesiącach kalendarzowej zimy. Na aktywność D. reticulatus 

wpływa deficyt saturacji. 
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Impact of progressive climate change on the activity 

of Dermacentor reticulatus ticks 

Dermacentor reticulatus ticks are among the most important vectors and 

reservoirs of tick-borne pathogens in Europe. Changes in the abundance and 

range of this species have been observed in the last decade. Increasingly, 

these ticks are collected in areas previously considered free of them. It may 

be influenced by progressive climate change. Eastern Poland is an area where 

the local populations of D. reticulatus are the most numerous among those 

described so far. At the same time, the region has seen a significant increase 

in the average air temperature values in recent years (by 1.81°C in 2020) and 

a decrease in the average number of days with snow cover (by 64 days in 

2020) and the number of days with frost (by 20 days in 2020). on an annual 

basis compared to the long-term average. The study area has a stable 

population of D. reticulatus with the peak of activity in spring or autumn (up 

to a maximum of 359 individuals within 30 minutes of harvest) depending on 

the year of observation. Ticks of this species may also be active in the 

calendar months of winter. The activity of D. reticulatus is influenced by 

a saturation deficit. 



V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka –  

problem współczesnego społeczeństwa”, 19 listopada 2021 r., Wystąpienia ustne 

 

23 

Wykorzystanie metagenomiki w diagnostyce  

wirusowego zapalenia mózgu: perspektywy kliniczne, 

wyzwania oraz przykłady zastosowania 

Karol Perlejewski, kperlejewski@wum.edu.pl, Zakład Immunopatologii Chorób 

Zakaźnych i Pasożytniczych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, https://www.wum.edu.pl 

Tomasz Laskus, tlaskus@yahoo.com, Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych 

i Pasożytniczych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, https://www.wum.edu.pl  

Marek Radkowski, marek.radkowski@wum.edu.pl, Zakład Immunopatologii Chorób 

Zakaźnych i Pasożytniczych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, https://www.wum.edu.pl 

Kluczowym i najtrudniejszym aspektem diagnostyki wirusowego zapalenia 

mózgu pozostaje identyfikacja czynnika etiologicznego choroby. W rezultacie  

u 50-80% pacjentów czynnik etiologiczny pozostaje niejasny. Sekwencjono-

wanie następnej generacji (NGS) oraz metagenomika znalazły zastosowanie 

w identyfikacji nowych patogenów oraz rzadkich zakażeń w różnych 

modelach, jednak nadal brakuje oceny przydatności tej metody w kontekście 

diagnostyki zapalenia mózgu.  

 Na podstawie doświadczeń i wyników analizy metagenomicznej materiału 

klinicznego pobranego od 250 pacjentów dokonana została ocena 

użyteczności metody w diagnostyce wirusowego zapalenia mózgu. W ramach 

projektu opracowano protokoły analiz metagenomicznych służących do 

badania ludzkiego materiału klinicznego oraz rozwiązań bioinformatycznych 

dedykowanych detekcji wirusowej. Zdefiniowano również podstawowe 

ograniczenia diagnostyczne metagenomiki, z podkreśleniem aspektów 

wpływu zanieczyszczeń genomowych na jakość danych NGS. Na bazie 

szeregu własnych badań i publikacji potwierdzono korzyści płynące z zasto-

sowania metagenomiki w diagnostyce zapaleń mózgu o nieznanej etiologii.  

 Podsumowując, metagenomika znajduje zastosowanie jako metoda 

wpierająca rutynową diagnostykę zapaleń mózgu. 
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Application of metagenomics in the diagnosis of viral 

encephalitis: clinical perspectives, challenges 

and examples 

Identification of etiologic agents of viral encephalitis remains challenging. 

In 50-80% of cases the specific pathogen remains undetermined. Next-

generation sequencing (NGS) based metagenomics has been successfully 

used to detect novel and rare infections in various clinical settings, but its 

value for routine diagnosis of encephalitis remains unclear.  

Based on evaluation of 250 patients with encephalitis the utility of 

metagenomics in identification of causative viruses was established. Viral-

focused protocols for generating metagenomic data from human-derived 

samples, as well as bionformatical solutions for viral identification were 

developed. Additionally, limitations of viral metagenomics in diagnostics of 

encephalitis in particular, the issue of external and internal contamination 

found in NGS data were defined. Performed studies provided significant 

confirmation about the benefits of applying metagenomics in the diagnostics 

of encephalitis of unknown cause.  

In conclusion, metagenomics offered valuable support to the currently used 

routine diagnostic methods in viral encephalitis. 
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Z Tajlandii do Polski, czyli opis przypadku  

oczywistych powikłań nieoczywistej fazy  

wirusowego zapalenia wątroby typu B 

Rafał Rajski, rafalraj1998@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe HistON, Wydział 

Lekarski, Uniwersytet Opolski 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest rozpowszechnioną na całym 

świecie chorobą zakaźną powodowaną przez HBV (hepatitis B virus), dzięki 

czemu dysponujemy bogatą wiedzą na temat czynnika etiologicznego, obrazu 

klinicznego, diagnostyki oraz jesteśmy w stanie coraz skuteczniej prowadzić 

leczenie i kontrolować jego efekty. Przewlekła faza WZW B wiąże się 

z groźnymi powikłaniami takimi jak: marskość wątroby, encefalopatia, rak 

wątrobowokomórkowy. 

Pewnej letniej nocy do 116 Szpitala Wojskowego w Opolu został 

przywieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego pacjent,  57-letni 

obywatel Tajlandii bez znajomości języka polskiego ani angielskiego, bez 

kontaktu logicznego, z rozpoznaniem odwodnienia z hiperglikemią. Niedługo 

później z pozoru rutynowy przypadek przerodził się w dramatyczną walkę 

z ostrym krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Po 

ustabilizowaniu stanu pacjenta rozpoczęto diagnostykę w poszukiwaniu 

przyczyny krwawienia. Dzięki dodatkowym badaniom zdiagnozowano 

masywne żylaki przełyku i marskość wątroby, a badania mikrobiologiczne 

pozwoliły postawić rozpoznanie: wirusowe zapalenie wątroby typu B. 

Badania serologiczne wskazywały na późną fazę ostrego zakażenia, co 

budziło wątpliwości co do korelacji z marskością, lecz nie udało się uzyskać 

informacji dotyczących innych przyczyn.  

Mimo rozwiniętej diagnostyki WZW B, powyższy przypadek pokazuje, jak 

istotny jest wywiad z chorym oraz jego wcześniejsza dokumentacja 

medyczna, bez której w toku diagnostyki ilość pytań może przerastać ilość 

odpowiedzi. 
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From Thailand to Poland – a case report of obvious 

complications of non-obvious phase of hepatitis B 

Hepatitis B is a widespread in the world infectious disease caused by HBV 

(hepatitis B virus), that is why medicine collected a wide knowledge about its 

etiological factor, symptoms, diagnostics and we are able to more and more 

efficient treat and monitor the disease. Chronic phase of hepatitis B may lead 

to life threatening complications like: liver cirrhosis, encephalopathy, 

hepatocellular carcinoma. 

One summer night to 116 Military Hospital in Opole the emergency medical 

service brought a 57-years old Thailand citizen, without knowledge of Polish 

or English language, with no logical contact, with a pre-hospital diagnosis of 

dehydration with hyperglycemia. Soon a massive upper gastrointestinal 

hemorrhage was diagnosed. After the stabilization of the patients condition, 

the diagnostics has begun. Thanks to the additional examination new 

pathologies were found. Esophageal varices and liver cirrhosis were 

diagnosed. Furthermore the microbiological tests have revealed hepatitis B. 

It was defined as a late phase of an acute hepatitis B and it raise doubts 

about it’s correlation with cirrhosis, but no other causes weren’t able to 

confirm. 

Despite the availability of advanced diagnostics, this case show us how 

important is the interview with a patient and a prior medical history without 

which in the course in diagnostics we may have more questions than 

answers. 
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Znaczenie czynników zakaźnych w patogenezie miażdżycy 

Patrycja Piłat, pilat.patrycja91011@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe, Katedra 
i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej 
w Bytomiu, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, www.angiolmedfiz.sum.edu.pl 

Gabriela Szpila, gabrielaszpila99@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe, Katedra 
i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej 
w Bytomiu, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, www.angiolmedfiz.sum.edu.pl 

Grzegorz K. Jakubiak, grzegorz.k.jakubiak@gmail.com, Katedra i Oddział Kliniczny 
Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydział Nauk 
Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 
www.angiolmedfiz.sum.edu.pl 

Miażdżyca jest przewlekłą chorobą zapalną tętnic, która stanowi jedno 

z najważniejszych wyzwań dla współczesnej medycyny. Jednym z kierunków 

badań naukowych na temat patogenezy miażdżycy jest znaczenie infekcji 

w rozwoju tej choroby. Największe zainteresowanie wzbudzają takie patogeny , 

jak Chlamydia pneumoniae, Porphyromonas gingivalis, Helicobacter pylori, 

wirus opryszczki zwykłej (HSV), wirus cytomegalii (CMV), wirus Epsteina-

Barr (EBV), ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirusy zapalenia 

wątroby (HBV, HCV), wirus SARS-CoV-2 i inne. Obecnie panuje przekonanie, 

że na rozwój miażdżycy może wpływać skumulowane oddziaływanie różnych 

czynników zakaźnych (ang. total pathogen burden). Zakażenie przyczynia się 

do rozwoju miażdżycy poprzez m.in. odpowiedź zapalną komórek śród-

błonka, aktywację powstawania komórek piankowatych, nasilenie proliferacji 

komórek mięśni gładkich naczyń oraz hamowanie ich apoptozy, aktywację 

receptorów Toll-podobnych, dysregulację wydzielania endoteliny-1 oraz 

zwiększenie aktywności cytokin prozapalnych. Chociaż istnieją pewne 

przesłanki, że leczenie przeciwdrobnoustrojowe może korzystnie wpływać na 

rozwój miażdżycy, dotychczas nie znalazło to zastosowania w rutynowej 

praktyce klinicznej. Celem niniejszego wystąpienia jest przedstawienie 

wyników przeglądu literatury w zakresie najważniejszych i aktualnych 

informacji na temat znaczenia czynników zakaźnych  w patogenezie 

miażdżycy. 
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The significance of infectious agents  

in the pathogenesis of atherosclerosis 

Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease of the arteries, which is 

one of the most important problems in modern medicine. One of the 

directions of research on the pathogenesis of atherosclerosis is the 

importance of infection in the development of this disease. The most 

interesting are pathogens such as Chlamydia pneumoniae, Porphyromonas 

gingivalis, Helicobacter pylori, herpes simplex virus (HSV), cytomegalovirus 

(CMV), Epstein-Barr virus (EBV), human immunodeficiency virus (HIV), 

hepatitis viruses (HBV, HCV), SARS-CoV-2 virus and others. Currently, it is 

believed that the cumulative influence of various infectious agents (total 

pathogen burden) may be important in the pathogenesis of atherosclerosis. 

The infection contributes to the development of atherosclerosis through, 

inter alia, inflammatory response of endothelial cells, activation of foam 

cells formation, intensification of vascular smooth muscle cell proliferation 

and inhibition of their apoptosis, activation of Toll-like receptors, dys-

regulation of endothelin-1 secretion and increased activity of proinflam-

matory cytokines. While there are some indications that antimicrobial 

therapy may be beneficial in the development of atherosclerosis, so far it has 

not been used in routine clinical practice. The aim of this presentation is to 

present the results of the literature review in the field of the most important 

and up-to-date information on the role of infectious agents in the 

pathogenesis of atherosclerosis. 
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Znany antybiotyk: hygromycyna A –  

przydatność w leczeniu boreliozy i eliminowaniu 

B. burgderfori ze środowiska 

Ewelina Jałonicka, ewelina.jalonicka@student.uksw.edu.pl, Koło Naukowe Immunis, 

Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie  

Marek Misiak, Koło Naukowe Immunis, Wydział Medyczny. Collegium Medicum 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

Grażyna Gromadzka, Koło Naukowe Immunis, Wydział Medyczny. Collegium 

Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

Borelioza to bakteryjna choroba zakaźna przenoszona przez kleszcze, 

wywoływana przez bakterie: Borrelia burgdorferi. W Polsce rocznie 

odnotowywanych jest ok. 21 tys. zakażeń. Obecnie w leczeniu stosowane są 

antybiotyki o szerokim spektrum działania, które niszczą krętki, lecz są 

szkodliwe dla mikrobiomu jelitowego. Wciąż poszukuje się skutecznych  

i selektywnych metod leczenia. Coraz częściej w medycynie odkrywa się 

przydatność znanych leków w nowych wskazaniach. Jednym z takich leków 

jest odkryta ok. 70 lat temu hygromycyna A.  

Celem pracy jest zaprezentowanie najnowszych danych, wskazujących na 

możliwość zastosowania hygromycyny A w leczeniu i zwalczaniu boreliozy.  

Praca na charakter przeglądowy. Przegląd piśmiennictwa naukowego 

został dokonany z zastosowaniem bazy PubMed NCBI oraz innych źródeł 

i materiałów. 

Pierwsza część prezentacji dotyczy obrazu klinicznego, metod diagno-

stycznych i leczenia boreliozy. Następnie omówiono doniesienie naukowe 

z 2021 roku, w którym wykazano, że hygromycyna A: a) działa selektywnie 

w stosunku do bakterii Spirochaetes (krętki), b) jest mniej szkodliwa niż inne 

antybiotyki dla mikrobiomu jelitowego, c) nie przyczynia się do rozwoju 

antybiotykoodporności, d) nie działa cytotoksycznie wobec komórek ludzkich – 

nawet w wysokich dawkach. Być może podawanie hygromycyny A w pokarmie 

zwierzętom, które są rezerwuarami B. burgdorferi, pozwoli na wyelimi-

nowanie ich ze środowiska. W ostatniej części prezentacji przedstawiono 

podsumowanie oraz wnioski. 
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Known antibiotic: hyygromycin A – usefulness  

in the treatment of Lyme disease and in the elimination 

of B. burgderfori from the environment 

Lyme disease is an infectious bacterial disease transmitted by ticks, caused 

by the bacteria: Borrelia burgdorferi. In Poland, about 21 thousand. 

infections. Currently, treatment uses broad-spectrum antibiotics that 

destroy the spirochetes but are harmful to the gut microbiome. Effective 

ones are still looking for and selective treatments. Known drugs are 

increasingly useful for new indications in medicine. One of such drugs is 

hygromycin A.  

The aim of the study is to present the latest data indicating the possibility of 

using hygromycin A in the treatment and control of Lyme disease.  

This report is an overview presentation. A review of the scientific literature 

has been carried out using the PubMed NCBI database and other sources and 

materials. The first part of the presentation concerns the clinical picture, 

diagnostic methods and treatment of Lyme disease. Then, a scientific report 

from 2021 was discussed, which showed that hygromycin A: a) has a selective 

effect on Spirochaetes bacteria (spirochetes), b) is less harmful than other 

antibiotics for the intestinal microbiome, c) does not contribute to the 

development of antibiotic resistance, d) is not cytotoxic to human cells – 

even in high doses. Perhaps feeding hygromycin A in the food to animals 

that are reservoirs of B. burgdorferi will allow them to be eliminated from the 

environment. The summary and conclusions were presented in the last part 

of the presentation. 
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Koinfekcje patogenami u kleszczy Ixodes ricinus 

i Dermacentor reticulatus w zróżnicowanych siedliskach 

Zbigniew Zając, zbigniew.zajac@umlub.pl, Zakład Biologii i Parazytologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Angelique Foucault Simonin, 2INRAE, ANSES, Ecole Nationale Vétérinaire 

d’Alfort, Université Paris-Est, Maisons-Alfort, 94700, France 

Sara Moutailler, 2INRAE, ANSES, Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Université 

Paris-Est, Maisons-Alfort, 94700, France 

Clemence Galon, INRAE, ANSES, Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Université 

Paris-Est, Maisons-Alfort, 94700, France 

Katarzyna Bartosik, katarzyna.bartosik@umlub.pl Zakład Biologii i Parazytologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Alejandro Cabezas-Cruz, 2NRAE, ANSES, Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, 

Université Paris-Est, Maisons-Alfort, 94700, France 

Spośród ponad 60 gatunków kleszczy (Acari: Ixodida) występujących 

w zachodniej Palearktyce, Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus należą do 

jednych z najszerzej rozprzestrzenionych gatunków kleszczy w tej części 

świata. 

Celem naszej pracy było zbadanie perweancji koinfekcji patogenów 

u kleszczy I. ricinus i D. reticulatus zebranych w zróżnicowanych pod względem 

typów ekologicznych siedliskach we wschodniej Polsce. W tym celu dorosłe 

osobniki kleszczy zbierano w siedliskach leśnym  oraz łąkowym w latach 

2018-2020. Następnie wyizolowano DNA metodą kolumienkową,  poddano 

pre amplifikacji. W celu detekcji materiału genetycznego patogenów 

odkleszczowych zastosowano High-Throughput Microfuiding PCR. 

Zarówno u kleszczy I. ricinus i D. reticulatus najczęściej występującymi 

patogenami były Rickettssia spp., Borrelia, Anaplasma. W badanych 

populacjach D. reticulatus obserwowano większy odsetek zainfekowanych 

osobników od 68,2 do 91,7% Różnice w stopniu zarażenia kleszczy 

patogenami obserwowano także pomiędzy kolejnymi latami badań.  
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Pathogens coinfections in Ixodes ricinus  

and Dermacentor reticulatus ticks in ecologically  

diverse habitats 

Among over 60 tick species (Acari:Ixodida) occurring in western Palearctic 

Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus are the most common. The aim of 

our research was to investigate prevalence of pathogens coinfections in  

I. ricinus and D. reticulatus ticks collected in ecologically varied habitats in 

eastern Poland. To this end adult specimens were collected in forest and 

meadow habitats. Next, DNA extraction was performed. The BioMark™ real-

time PCR system was used for pathogens detection. The most frequently 

detected pathogens in both, I. ricinus and D. reticulatus ticks, were Rickettssia 

spp., Borrelia spp. and Anaplasma spp. Higher percentage of specimens 

infected with pathogens, e.g. with Rickettssia spp. up to 68.2-91.7% we 

observed in D. reticulatus ticks. In forest habitat we confirmed coinfections 

with up to 5 pathogens (Rickettssia spp., Borrelia spp., Bartonella spp., 

Anaplasma spp., Candidatus N. mikurensis), against up to 3 pathogens 

coinfections (Rickettssia spp., Borrelia spp., Anaplasma spp.) in meadow 

habitat. 
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Rola ptaków drozdowatych (Aves, Turdidae) 

w przenoszeniu kleszczy (Acari: Ixodida)  

i związane z tym zagrożenia dla zdrowia publicznego 

Zbigniew Zając, zbigniew.zajac@umlub.pl, Zakład Biologii i Parazytologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Robert Rudolf, roberto.rudolfo@gmail.com, Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach 

Maciej Filipiuk, maciejfilipiuk@o2.pl, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut 

Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Kleszcze należą do najważniejszych wektorów chorób zakaźnych na 

kontynencie europejskim. Wynika to przede wszystkim z ich plastyczności 

względem zajmowanych siedlisk oraz szerokiej tolerancji względem 

potencjalnych żywicieli. Stadia młodociane kleszczy właściwych żerują 

głównie na małych gryzoniach, natomiast osobniki dorosłe na dużych 

ssakach. Kleszcze atakują także ludzi stwarzając realne ryzyko transmisji 

chorób zakaźnych, m.in. boreliozy, kleszczowego zapalenia mózgu, gorączek 

krwotocznych. Żywicielami kleszczy są także ptaki. Szczególnie ważna 

z epidemiologicznego punktu widzenia jest ich rola w przenoszeniu kleszczy 

na znaczne odległości, co może skutkować występowaniem rzadkich chorób 

odkleszczowych na terenach wcześniej uważanych za wolne od nich. Celem 

naszej pracy było zbadanie roli ptaków drozdowatych jako żywicieli kleszczy. 

W tym celu, w sezonie jesiennym 2021 chwytano ptaki migrujące wzdłuż 

doliny Wisły w sieci ornitologiczne na stacji Obóz Ornitologiczny 

w Kaliszanach. Schwytane ptaki drozdowate, kos Turdus merula oraz śpiewak 

Turdus philomelos, zostały przebadane na obecność kleszczy. Średnia 

infestacja kleszczami wynosiła 1,75 kleszczy na 1 ptaka. Najczęściej 

zbieranym gatunkiem kleszczy z badanych ptaków był Ixodes ricinus. Ponadto 

stwierdzono także obecność rzadko występujących w Polsce gatunków 

kleszczy, tj. I. presulcatus, I. canisuga, I. apronophorus. 
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The role of thrushes (Aves, Turdidae) in the transmission 

of ticks (Acari: Ixodida) and associated public health risks 

Ticks are among the most important vectors of infectious diseases on the 

European continent. This is mainly due to their plasticity in relation to the 

occupied habitats and wide tolerance towards potential hosts. Juvenile stages 

of ixodid ticks feed mainly on small rodents, while adults on large mammals. 

Ticks also attack humans, causing a real risk of transmitting infectious 

diseases, incl. Lyme disease, tick-borne encephalitis, hemorrhagic fever. 

Birds are also hosts of ticks. Particularly important from an epidemiological 

point of view is their role in transmitting ticks over long distances, which 

may result in the occurrence of rare tick-borne diseases in areas previously 

considered free of them. The aim of our work was to investigate the role of 

thrushes as hosts of ticks. For this purpose, in the fall of 2021, birds 

migrating along Vistula valley were trapped in ornithological nets. Captured 

birds, blackbird Turdus merula and song thrush Turdus philomelos, were 

examinated for the presence of ticks. Average tick infestation was 1.75 ticks 

per bird. The most frequently collected species of ticks from the examinated 

birds was Ixodes ricinus. Moreover, the presence of rare species of ticks in 

Poland was also found, ie I. presulcatus, I. canisuga, I. apronophorus. 
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Prawo międzynarodowe i krajowe wobec komercjalizacji ex mortuo 

komórek, tkanek i narządów ludzkich 
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