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-

a nawet poronienia. Szeroka baza ¿ywicieli kleszczy dodatkowo zwiêksza ryzyko zachorowania 
w miejscach pracy ró¿nych grup zawodowych.
W artykule opisano ryzyko zachorowania na boreliozê w odniesieniu do wybranych zawodów 

ryzyka. Dziêki skorelowaniu danych z wieloletnich raportów zachorowañ mo¿liwe jest przeanalizo-

ogrodnictwo

Borreliosis, also known as the Lyme disease, can be often characterized with a long-term latency 
period. Varied symptoms caused by different strains may additionally make it difficult to identify. 
Delayed diagnosis and treatment can lead to irreversible osteoarticular or neurological changes. In 
the case of pregnant women the illness can cause developmental changes of the fetus or even lead 
to miscarriage. The wide base of tick hosts additionally increases the risk of contracting borreliosis 
by various occupational groups. This publication is aimed at presenting the risk of contracting the 
Lyme disease among selected professionals in Poland, especially in respect to forest workers, 
perceived as the highest risk group. By correlating data from many years of disease reports, it 
is possible to observe the effects of the hitherto use of personal protection measures and to 
determine the estimated likelihood of the Lyme disease spread among other professional groups.
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w wybranych zawodach w Polsce
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na tê chorobê w innych grupach zawodowych, 

-
ralnym miejscem bytowania i rozwoju kleszczy, 

-
dzaju Borrelia. Odpowiednie skorelowanie liczby 
osób zara¿onych w danym roku krêtkami z rodzaju 
Borrelia z uwzglêdnieniem wieloletnich trendów 
pozwala na oszacowanie prawdopodobnej liczby 
pracowników zara¿onych w nastêpnym sezonie.

-
rowañ w wieloletnich trendach.

Pierwszy znany przypadek zachorowania 
przez cz³owieka na boreliozê mia³ miejsce 
w Oetzi, na terenie po³udniowego Tyrolu, ponad 
5 tys. lat temu. Badania genetyczne potwier-

Borrelia 

po raz pierwszy zdiagnozowana w 1975 roku 

w stanie Connecticut, w po³udniowo-wschodniej 

dwóm lokalnym gospodyniom domowym, za-
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Takie symptomy, jak os³abienie, bóle g³owy lub 
brzucha, opuchlizny stawów i koñczyn by³y dia-
gnozowane jako objawy przewlek³ego zapalenia 
stawów lub zmian reumatycznych. Gospodynie 
nieusatysfakcjonowane diagnozami lekarskimi 

Departament Zdrowia Publicznego w Hartford. 
-

-
kañców Lyme [3].

Borre
lia

-

z rodzaju Borrelia, przez co nie tylko objawy, ale 
równie¿ przebieg choroby z Lyme mo¿e siê zna-

gatunków  B. afzelii, B. garinii, B. burgdor
feri, B. spielmanii, . Niestety z uwagi 

mutacje genomu bakterii liczba ta mo¿e ulec 

-

i deformacje p³odu [6].
-

larwy, nimfy, imago, na skutek czego poszcze-

¿ywicieli [7]. ¯ywicielami kleszczy, a co za tym 
idzie bioakumulatorami patogennych wirusów 

gospodarcze [11] oraz zwierzêta domowe (dla 
nimf i imago), [12]. Kleszcze z rodzaju Ixodes. 
ricinus oraz I. persulcatus -
togennych wirusów oraz bakterii. Liczne badania 

wiele ró¿nych gatunków chorobotwórczych 
bakterii. Koegzystencja patogennych bakterii 
i wirusów w jednym kleszczu mo¿e dodatkowo 

na zró¿nicowane objawy [13].

najbardziej nara¿onymi na zachorowanie na cho-

wynosi³o pomiêdzy 46 tys. w 2010 roku a 55 tys. 
-

wi kleszczy i stanowi ich naturalne siedlisko [15]. 

dla najpospolitszego gatunku kleszcza w Polsce 
(I. ricinus

Kleszcze te spotyka siê równie¿ w miejskich 
parkach i ogródkach dzia³kowych na terenie 
ca³ej Europy. Szeroki zasiêg i brak specyficznych 
upodobañ siedliskowych stanowi dodatkowy 
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Fig. 1. Incidence of Lyme Borreliosis

Fig. 2. Incidence of Borreliosis among female forest workers
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jak i ogrodników oraz weterynarzy [16].
-

bezpiecznymi patogenami przenoszonymi przez 
kleszcze jest unikanie ich naturalnych siedlisk. Nie-
stety jest to niemo¿liwe, poniewa¿, jak wspomnia-

dostosowanie odzie¿y ochronnej w taki sposób, 
by jak najszczelniej zas³ania³a cia³o, a co za tym 
idzie oddziela³a kleszcza od skóry na tyle, aby 

poprzez szczeliny w materiale [17].
-

-

stosowanie pu³apek na drobne gryzonie z wy³o¿o-

-

kleszczom pobieranie pokarmu. Dziêki tym 
szczepieniom organizm wytwarza specyficzne 

pracowników [19].

Informacje gromadzone przez Centralny 
Rejestr Chorób Zawodowych w Instytucie 
Medycyny Pracy imienia prof. Jerzego Nofera 

-

-

województwach, wyniki zestawiono zbiorczo 
w odniesieniu do terenów ca³ej Polski. Przed-

boreliozy, stwierdzonej jako choroba zawodowa 

0240) za lata 2008-2018 (rys. 1.).
-

w stosunku do roku poprzedniego. Od 2014 roku 
do 2016 roku dochodzi³o do niewielkiej tendencji 
spadkowej w liczbie przypadków wykrywanej 

boreliozy. W latach 2016-2018 obserwuje siê 

-

-
biet (rys. 2.), jak i mê¿czyzn (rys. 3.) zaobserwo-

2008 a 2010 rokiem. W przypadku kobiecych 

przypada³ miêdzy 2010 a 2011 rokiem, kolejny 
miêdzy 2013 a 2014, natomiast ostatni od 2015 
a¿ do 2017 roku.

Choroba z Lyme stanowi powa¿ne zagro¿enie 
dla zdrowia, a nawet ¿ycia cz³owieka. Na podsta-

-
stêpowania boreliozy jako choroby zawodowej 

w innych grupach zawodowych nie jest mo¿liwe 

np. ogrodników czy weterynarzy.
Stagnacja liczby odnotowywanych przy-

¿e dotychczas stosowane formy ochrony 

liczby kleszczy zara¿onych krêtkiem Borrelia, 
co skutkuje zwiêkszeniem prawdopodobieñstwa 

liczby zaka¿onych kleszczy obecnie stosowane 

-
dzenie szeroko zakrojonych badañ na terenie 

tego zjawiska. Jednym z mo¿liwych sposobów 

kleszczy zaka¿onych bakteriemii Borrelia w po-
pulacji kleszczy w kraju.

-

ochrony indywidualnej dla pracowników przeby-

-
tastrofalny wp³yw krêtków na p³ód. W przypadku 

-
-

calnych zmian p³odu, a nawet do poronienia.

-

bytowania kleszczy. Przedstawione w artykule 

-
-

rolniczego oraz ogrodniczego.
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