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Zachorowanianaboreliozę zLyme (BL) zarówno u
ludzi, jak i zwierząt, zwłaszcza domowych, zostały
opisane po raz pierwszy w latach siedemdziesiątych
(I, 7, 12). Jednak wiele spośrod j ej obj awów (na przy -

kład erylthema migrans, acrodermatitis chroniccl atro-
phicans, idiopatyczne porazenie nerwu twarzowego,
zespół Bannwaftha) było znanych w Europie już od
początku XX wieku. Dalsze obserwacje epidemiolo-
giczno-kliniczne pozwoliły na ustalenie czynnika etio-
logicznego, którym jest WętekBorrelia burgdorJeri (B.

b.) sensu lato, atakże potwierdziły jego rozpowszech-
nienie rorvnież poza USA (2). W Europie najwięcej
zachorowań rocznie rejestruje się w niektórych rejo-
nach Czech, Austrii i północno-wschodniej Polsce (6,

15). Wysoki odsetek k|eszczy zakażonych B. b. oraz
częstość występowania swoistych przeciwciaL i roz-
poznawania BL w populacji mieszkańców lesistych
obszarów Podlasia, wskazują na szczęgolne zagtoże-
nie tego regionu tą chorobą (6). Jest to następstwem
stałego narażęnia mieszkańców tego regionu na kon-

takt z zakażonymi klęszczami (14). Według Falco i
wsp. (5) istnieje istotna korelacja pomiędzy llczbą
kleszczy występujących na danym terenie aliczbąza,
chorowań na BL.

W większości państw europejskich podobnie jak i
w USA, do celów diagnostycznych BL stosuje się
wykrywanie przeciwc iał przeciw antygenowi fl agel-
lamemu (4 1 kDa) metodą immunoenzymatyczną (EIA)
z ewentualną weryfikacją wynikow wątpliwych lub
dodatnich za pomocą techniki western blot (3, 4, 8,

11). Ilościowa ocena swoistej humoralnej odpowiedzi
immunologtcznej noże być przydatna w ocenie rze-
czywistego ryzykawystępowania choroby tak u ludzi,
jak i zwierzątżyjących na danym terenie.

Celem pracy była ocena wpływu ekspozycji na
klęszcze w populacji mieszkańców Białowieży, jako
terenu endemicznego występowania borel rczy z Lym e,

na intensywność swoistej humoralnej odpowiedzi im-
munologicznej skierowanej przeciw Borrelia burg-
dorferi.
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The aim'of the study was to evaluate the effect of
imńunological tespónŚes against Borreli* burgdorfer
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burgdorferi wa§ rueasured with a fluorescent modific

strató the possibili§ of evaluating thteat of Lyme borr
siĘ against Borrelia'burgdofferi, which is proportion
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Materiał imetody
B adania pr zeprowadzon o l l 47 prac owników B iałowie-

skiego Parku Narodowego w ramach badań profilaktycz-
nych. W ramach rutynowego badania podmiotowego oso-
by badane proszono o określenie szacunkowej częstości
kŁuciaprzezk\eszcze, co pozwoliło wyodrębnió cztery gru-
py: I mniej niż I razw roku, II - od 1 do 12 rocznie, III
od 1 do 4 miesięcznie, IV - więcej niz 1 tygodniowo.

W surowicy wszystkich badanych określano ilośc swo-
istych przeciwciał przeciw antygenowi 41 kDa Borrelia
burgdorferi bęz zróżnicowania na klasy przeciwciał (to-

tal). W Ęm celu wykorzystano fluorescencyjnąmodyfika-
cję metody immunoenzymaĘcznej (ELFA), z zastosowa-
niem zestawów VIDAS Lyme Screen II (LYT) i zaltoma-
tyzowanego systemu mini-VIDAS firmy bioMćrieux (Fran-
cja), których przydatność potwierdzono w poprzednich
badaniach własnych (8). Zgodnie z zalęcęniami producen-
ta, wyniki badań byĘ interpretowane jako dodatnie, gdy
gęstość opty czna przekraczała I .

Zalężnośct pomiędzy ekspozycją nakleszcze a swoistą
humoralną odpowiedzią immunolo gi cznąanalizowano po-
przez ob7iczenie współc zynntka korelacj i lini owej Pe ars o -

na, atakże za pomocątestu t-Studenta,

Wyniki iomówienie
Największa Iiczba badanych (n:62; 42oń) została

zakwalifikowana do grupy II, w której częstość ukłuć
przezklęszcze wynosiła od 1 do ),2rocznie. W grupie
I znalazło się 28 badanych, w grupie III34 osoby, a w
grupie IV o najwyższej częstości ukłuć przezklęszczę
- 23 osoby (16%). Wyniki badań serologicznych in-
terpretowane j ako dodatnie odnotowan o u 37 spośród
badanych (25%). Gęstość optyczna związana z obęc-
nością przeciwciał skierowanych przectw Borrelia
burgdorferi wahała się od 0,03 do 5,7, a jej średnia
wartość wynosiła 0,82+0,08. Nie stwierdzono staty-
stycznie istotnej korelacji pomiędzy wiekiem a inten-
slłvno ści ą humoralnej o dp owi e dzi immunolo gicznej
(r:0,185). Wykazano natomiast istotną dodatnią ko-
relację liniową (p<0,001) wyrazoną wysokim współ-
czynnikiem P ears ona (r:0,47 I), p omi ędzy deklarowa-
ną c zę sto ścią ukłuć pt zez kleszcze a gę sto ś cią opty cz-
ną odpowiadającą stężeniu przeciwciał przeciw Bor-
relia burgdorferi wyl<lywanych techniką ELFA. Po-
działbadanych osób w zalężności od ekspozycji na
kleszczę ujawnił najniższe średnie wartości gęstości
optycznej w grupie I, anajwyższe w grupie IV. Istotne
r óżntce wystąpiły pomiędzy gęstością optyczną obser-
wowaną\M grupie I - osób sporadycznie kłutych przęz
kleszczę a grupami III i IV zgłaszających kontakt z
klęszczami częściej niżraz w miesiącu (ryc. 1). Róż-
nicę istotną statystycznie odnotowano równiez pomię-
dzy grupami II i IV (ryc. 1).

Przedstawione wyniki badań wskazują na istnienie
zależności pomiędzy ekspozycją nakleszcze a inten-
sywno ścią humoralnej odpowiedzi immunolo gicznej
skierowanej przec iw naj czę ściej przeno szon emu przez
nie w Polsce czynnikowi chorobotwórczeml,jakim

<1 / tok 1-12 l rok 1-4 / mies.

częstość ukłuć przez kleszcze

Ryc. 1. Intensywność humoralnej odpowiedzi immunologicz-
nej skierowanej przeciw Borrelia burgdorferi w poszczegól-
nych grupach. Wyniki wyrażono średnią gęstoś ciąopĘ cznąuzy -

skaną podczas badań z zastosowaniem fluorescencyjnej modyfi -

kacj i techniki immunoenzy maĘ cznej. Róznice i stotne statysĘcz-
nie pomiędzy grupami zazr'ac,zono strzałkami,

jest krętek Borrelia burgdorferl. Najbardziej prawdo-
podobną pr zy czynąte go j e st częste sĘmulowanie ukła-
du immunologicznego przęz antygeny krętków dosta-
jące się do organizmu wTazze ślinąkleszczy. Narasta-
nie intensywności swoistej odpowiedzi humoralnej
skierowanej przeciw B. b. zostało ostatnio opisane u
psów poddawanych corocznej ekspozycj i na zakażo-
ne kleszcze (9), Należy przy tym pamiętać, że prze-
niesienie bakterii do organizmu człowieka lub zwie-
rzęcia nie musi wtązać się z rozwojem choroby. Wła-
śnie odpowiedź immunologiczna po pierwszym kon-
takcie z patogenem zapewnia ochronę przedkolejny-
mi,,prób am t" zakażęnia. Przedstawione wyniki suge -

rują że skuteczno ś ć te go me chanizm u zab ezpie czaj ą-
cego moze narastać wraz z częstością kontaktów z
antygenami B. b.

Duża częstość ukłuć przez klęszcze w populacji
mieszkańców B iałowieży j est ob serwowan a przez pra-
cowników Kliniki Ob serwacyj no -Zakńnej AM w B i a-
łymstoku przęz 8 lat badań prowadzonych nad BL w
tym regionię. Już początkowe prace z 1994 r. ujawni-
§ wyjątkowo dużą sięgającą 50oń częstośc występo-
wania dodatnich wyników badań serologicznych w
kierunku Borrelia burgdorferl wśród mieszkańców
tego terenu (6). W przedstawionej pracy, oparlej na
b a dani a ch pr zept ow adzony ch 6 lat p ó źnie j, w skaźnik
ten jest wprawdzie ntższy gdyż wynost 25oń, ale po-
twierdza utrzymyr,vanie się wysokie go ryzykaboreliozy
z Lyme w Puszczy Białowieskiej. Jedyną skuteczną
metodą profilaktyki w regionie endemicznym możę
być wprow adzęnię masowych szczepteń przeciw za-
każeniom B orrel ia burgdorferl, które prawdopodob-
nie stanąsię dostępne w najbliższych latach (10, 13).

Głównym, pr akĘ cznymzastosowaniem uzyskanych
wyników j est wykazanie mozliwości określania zagro-
żeniaboreliozązlyme w oparciu o intensywność swo-
istej odpowiedzi humoralnej skierowanej przeciw Bor-
re l i a b u rg d o rfe r i, ktor aj e st prop orcj onalna do natęż e-
nia ekspozycj i na zakażonę klęszczę.
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Wnioski

1. Natęzenie ekspozycji na kleszcze wśród miesz-
kańcow terenu endenricznego jest proporcjonalne do
ryzyka zachorowania na boreliozę zLyme.

2. Zuwagina utrzymujące się zagrożenie boreliozą
z Ly me w skazane j e st okre s owe przepro w adzanlę b a-

dań profilaktycznych.
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