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KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU [KZM]
GROŹNA CHOROBA ODKLESZCZOWA2, 3, 4, 5

KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU GROŹNE DLA BIEGACZY?

Sezon biegowy trwa… podobnie jak sezon na kleszcze. Czy wiesz, że osoby uprawiające sport na świeżym 
powietrzu znajdują się w grupie ryzyka zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu - wirusa, którym może 
zarazić nas już co 6. kleszcz?1,2 Dlatego zanim założysz swoje ulubione buty do biegania, dowiedz się więcej 
o chorobie i sprawdź jak się chronić. 

W PIERWSZEJ 
FAZIE 
WYSTĘPUJĄ 
OBJAWY 
GRYPOPODOBNE: 
gorączka oraz 
ból głowy, 
ból mięśni 
i stawów.

W DRUGIEJ FAZIE 
WYSTĘPUJĄ OBJAWY 

NEUROLOGICZNE: 

gorączka, ból głowy, 
nudności, drgawki, 

porażenie kończyn i mięśni 
dźwigających głowy, mięśni 

oddechowych, zaburzenia 
świadomości, a nawet śpiączka.

Nawet co szósty 
kleszcz w Polsce 

może być 
zakażony 

wirusem KZM.

W wielu krajach 
Europy liczba 

przypadków KZM 
wzrosła w ostatnich 

latach.

Wirus KZM wnika do organizmu 
niedługo po pokłuciu przez 
zakażonego kleszcza (wirus 

KZM bytuje w gruczołach 
ślinowych kleszczy).

W PRZEBIEGU KZM WYSTĘPUJĄ DWIE FAZY:4, 5, 6

KZM MOŻE PROWADZIĆ 
DO PGROŹNYCH POWIKŁAŃ6,7

SZCZEPIENIE
Nie ma leku, który można zastosować, by zahamować postęp wywołanej 
przez wirusa KZM choroby. Stosuje się wyłącznie leczenie objawowe.

Jedynym skutecznym sposobem profilaktyki KZM jest szczepienie 
ochronne. Szczepienie jest zalecane u dzieci już od ukończenia 1. roku 
życia; nie ma górnej granicy wieku10. 

U 25-45% chorych stwierdza się długotrwałe 
(utrzymujące się od jednego roku nawet 
do pięciu lat) powikłania KZM4, 9: 

•   bóle głowy, 
•   trudności 

z koncentracją, 
•   zaburzenia procesów 

poznawczych, 
•   uszkodzenie słuchu,
•   zaburzenia psychiczne, 
•   nerwica, 
•   depresja,

•   zaburzenia pamięci,
•   metereopatie,
•   nadmierną drażliwość, 
•   agresję wobec 

otoczenia, 
•   parkinsoidalne 

drżenie rąk,
•   zaburzenia snu,
•   zaburzenia nastroju.

Kleszczowe zapalenie mózgu może spowodować 
długotrwałe następstwa u dzieci, m.in. problemy 
w nauce, zaburzenia koncentracji, zaburzenia 
zachowania7.

Wielu pacjentów może nie 
wiązać ich wystąpienia 

z przebytym KZM. 
Rehabilitacja powikłań trwa 

długo, niektórzy chorzy 
nigdy nie odzyskują pełni 

sprawności4.

Wirus KZM infekuje 
struktury ośrodkowego 

układu nerwowego, może 
powodować zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowych 
i mózgu, a skutkiem 

choroby może być 
niepełnosprawność, 

a nawet śmierć6. 

Powikłania w wyniku zakażenia wirusem KZM 
występują nawet u co drugiego chorego (58%), 

u którego rozwinęła się neurologiczna faza 
choroby. Najpoważniejsze powikłania KZM 

obejmują porażenia i niedowłady. 
Częściej jednak występują powikłania 

psychiatryczne (w tym depresja, 
zaburzenia koncentracji i pamięci)8.  

2545%

KTO JEST ZAGROŻONY? 

Kleszcze żyją blisko ziemi, przeważnie w trawie. Można je znaleźć zarówno w miastach, jak i poza nimi, w parkach i ogrodach, a także w lasach i na łąkach. Podróżując do 
kraju, w którym występuje KZM, ryzyko zachorowania wzrasta szczególnie jeżeli bierzesz udział w zajęciach na świeżym powietrzu, takich jak:

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED UKŁUCIEM KLESZCZA?11

W RAZIE UKŁUCIA…12

Natychmiast usuń kleszcza, najlepiej za pomocą pęsety.

Chwyć go jak najbliżej skóry i pewnym, ale delikatnym 
ruchem wyciągnij.

Ranę po kleszczu należy zdezynfekować wodą utlenioną 
lub spirytusem salicylowym.

Miejsce ukłucia obserwuj przez najbliższe tygodnie. 
Jeśli pojawi się rumień, obrzęk, wysypka lub objawy 
grypowe udaj się do lekarza.
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Kemping 
i karawaning

Nocowanie 
pod namiotami

Spacery w terenach zielonych 
(np. spacery z psem, zbieranie grzybów)

Prace 
w ogrodzie

Aktywność na świeżym powietrzu: 
jazda na rowerze, bieganie, jazda konna

W lesie 
noś 

ubranie 
zakrywające 

całe ciało.

Wybieraj jasne 
kolory ubrań, 

które ułatwiają 
dostrzeżenie 

kleszcza.

Stosuj 
środki 

odstraszające 
kleszcze.

Uważaj 
na siebie
w lasach 

i na łąkach.

Zaszczep 
się 

przeciw 
KZM.

Po pobycie na 
terenach zielonych 
dokładnie obejrzyj 

całe ciało 
i wytrzep ubranie.
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