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OCCURRENCE
IN TICKS IXODES

OF SPIROCHETES BORRELIA BURGDORFERI S. L.
RICINUS IN THE FORESTS OF SZCZECIN PROVINCE

Abstract: Presently acquired results are the outcome of, as for today, pilot-scale, preliminary
study, although they were based on a tick (Ixodes ricinus) population of 533 individuals, collected
from the vicinity of Szczecin. The areas sampled have been considered as recreational, which means
they are frequented by a large number of people. The ticks were collected in 1996 in two seasons:
spring-summer and summer-autumn. The overall prevalence of the spirochetes B. burgdorferi sensu
lato, in the tick population studied, was 12.6%, while that of the spring-summer season reached
25.5%, decreasing in the summer-autumn season down to 2.3%.

WSTEP
Wśród licznych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez kleszcze na człowieka szczególne miejsce zamuje bakteria Borrelia burgdorferi.
B. burgdorferi została wyizolowana po raz pierwszy z kleszcza Ixodes scapularis
nazwanego I. dammini w 1982 r. przez BURGDOREERA. Od tego czasu otrzymano
liczne izolaty B. burgdorferi z kleszczy oraz od ludzi, i to zarówno w USA,
Japonii jak i w Europie, gdzie głównym wektorem jest I. ricinus (MARCONI
i GARON 1992, Srupa 1993, WEGNER i STAŃCZAK 1995).
Pomimo iż chorobę u człowieka wywoływaną przez B. burgdorferi, zwaną
boreliozą lub chorobą z Lyme opisano pierwszy raz w USA, gatunek ten został
wykryty również w Europie, a pierwsze zachorowania w Polsce notowano
w Szczecinie (JANUSZKIEWICZ 1984).
* Projekt badawczy Katedry Genetyki Uniwersytetu Szczecińskiego finansowany ze środków
Komitetu Badań Naukowych nr 6P04C 005 12.
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Cykl życiowy I. ricinus trwa średnio 2—3 lata i obejmuje trzy stadia
rozwojowe, tj. larwę, nimfę i postać dojrzałą — imago. Wszystkie trzy postacie
rozwojowe ssą krew żywicieli. Zakażenie kleszczy krętkiem przekazywane jest
transowarialnie oraz transstadialnie i dlatego wszystkie trzy postacie rozwojowe kleszcza są wektorami chorobotwórczych mikroorganizmów dla 300
gatunków zwierząt i człowieka (BARBOUR i wsp. 1986, YOUNG i MORZARIA 1986,
BURGDORFER i wsp. 1989; za Prokopowicz 1995).
Rozprzestrzenienie kleszczy zakazonych B. burgdorferi jako wektora boreliozy na terenie Polski jest znane tylko fragmentarycznie (SIŃski i wsp. 1995,
WEGNER i wsp. 1995, TYLEWSKA-WIERZBANOWSKA i wsp. 1996, JENEK i GŁAZAczow 1996, i inni).
Prezentowane badania mają na celu oszacowanie stopnia zarażenia kleszczy w województwie szczecińskim oraz określenie, w jakim sezonie jest
największe ryzyko zakażenia krętkami B. burgdorferi sensu lato. Przedstawione
wyniki są rezultatem wstępnych badań, do których odławiano kleszcze
z terenów leśnych okolic Szczecina, uznanych za rekreacyjne, a więc bardzo
często odwiedzanych przez dużą liczbę osób.
Materiał i metody

Kleszcze I. ricinus zebrano przez omiatanie flagą flanelową krzewów
l poszycia leśnego z powierzchni około 1 km? z czterech obszarów leśnych
województwa szczecińskiego (lasy liściaste i mieszane), należących do Parku
Leśnego Dąbie, Puszczy Bukowej, Puszczy Goleniowskiej i terenów leśnych
z okolic jeziora Ińsko. Zbiorów dokonywano w okresie wiosenno-letnim
w 1996 (maj — czerwiec: 235 kleszczy), a następnie w okresie letnio-jesiennym w 1996 (koniec sierpnia — październik: 298 kleszczy). 533 I. ricinus
(z zaznaczeniem stadium i płci kleszcza oraz miejsca i dnia zbioru) testowano
indywidualnie (79 osobników) lub grupowo w pulach zawierających od 8 do 32
osobników (454 osobniki).
Izolacja treści jelitowej kleszczy. Pojedyncze osobniki po umieszczeniu na
sterylnym szkiełku podstawowym z „łezką” i przemyciu w 70% etanolu, i jego
wyparowaniu, rozgniatano sterylną bagietką. Treść jelitową pipetą oddzielano
od pozostałych elementów i zawieszano w buforze fosforanowym soli fizjologicznej (PBS). Treść jelitowa z pojedynczych kleszczy była oznaczona jako

próbka P z kolejnymi numerami od 1 do 75. Mieszaninę z treści jelitowych puli

kleszczy oznaczano jako próbki M z kolejnymi numerami od 1 do 10 (osobne
pule dla samic i osobne dla samców).
Izolacja DNA bakterii z treści jelitowej kleszcza. Izolację przeprowadzano
za pomocą zestawu do izolacji genomowego DNA — Genomic DNA Prep
Plus (DNA GDAŃSK]. Izolacja obejmowała inkubację z proteinazą K w temperaturze 75°C przez 2 godz., przemywanie w buforze LT, inkubacje w buforze
elucyjnym (Tris-HCl, pH 8,5).
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Łańcuchowa reakcja polimerazy. Amplifikację DNA fragmentu genu kodującego flagellinę (fla) przeprowadzono za pomocą zestawu diagnostycznego

PCR-Borrelia (DNA-GDANSK). Primery użyte do reakcji były komplemen-

tarne do wszystkich znanych sekwencji genu fla dla B. burgdorferi s. |.
(В. burgdorferi s. str., B. burgdorferi garinii, B. burgdorferi afzelli). Wielkość
amplifikowanego fragmentu wynosiła 442 pary zasad.
Mieszanina do reakcji PCR zawierała: 22 pl Master Mix (primery,
nukleotydy, bufor), 2 ul polimerazy Shark (1U/1ul), 2,5 ul buforu do polimerazy Shark 2 i 4 ul badanego DNA. Mieszanina reakcyjna kontroli pozytywnej
zawierała zamiast badanego DNA wzorcowy DNA B. burgdorferi s. 1.
(DNA-GDAŃSK, natomiast do kontroli negatywnej bufor TE zamiast DNA.
Amplifikacja odbywała się w termocyklerze olejowym firmy Elmer Perkin
Cetus, przez: 2 min w 93%C — wstępna denaturacja, a następnie 40 cykli:
denaturacja w 93”C — 30 s, dołączanie starterów 52*C — 60 s, wydłużanie
w 72°C — 60 s, wydłużanie końcowe — 1 mn w 72°C.
Rozdział elektroforetyczny produktów amplifikacji. Rozdział elektroforetyczny odbywał się na 2% żelach agarozowych firmy Sigma, przy napięciu 70V.
Jako wzorca mas cząsteczkowych użyto markera wielkości DNA M1 (DNA-GDANSK). Dla uwidocznienia produktów amplifikacji zastosowano barwienie bromkiem etydyny. Po rozdziale (ok. 1,5 h) oglądano żele w promieniach UV i fotografowano.
Kontrola zanieczyszczeń. Wszystkie reakcje były wykonywane w pracowni
PCR w komorze z laminarnym nawiewem. Do wszystkich etapów badań
używano wysterylizowanych probówek, pipet oraz końcówek do pipet. Przygotowanie próbek oraz analiza produktów PCR odbywały się w odrębnych
pomieszczeniach.
Wyniki

Występowanie krętków B. burgdorferi s. |. w badanych kleszczach z zaznaczeniem stadiów i miejsc zbioru przedstawia tab. 1. W populacji kleszczy liczącej 553 osobniki (297 samic, 234 samce oraz 2 nimfy) zarażonych było 67, co
stanowi 12,57%. Spośród 297 samic I. ricinus 36 osobników było zarażonych,
co stanowi 12,12%. Podobny procent zarażenia wykryto u samców I. ricinus,
tj. obecność B. burgdorferi stwierdzono u 29, co stanowi 12,3% z 234 badanych
osobników. Najwyższy procent zarażenia stwierdzono u kleszczy odłowionych
z okolic jeziora Ińsko (36,3%); kleszcze odłowione z Puszczy Bukowej oraz
Puszczy Goleniowskiej nie wykazały obecności B. burgdorferi (tab. 1).
W tabeli 2 przedstawiono występowanie B. burgdorferi w I. ricinus
w zależności od sezonu, w którym dokonano zbioru. Przeprowadzone badania
wykazały, że chociaż zbioru kleszczy dokonano w tych samych stanowiskach,
to w sezonie wiosenno-letnim zakażenie było prawie dziesięciokrotnie wyższe
niż w sezonie letnio-jesiennym.
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TABELA 1
Występowanie krętków B. burgdorferi 5. 1. w kleszczach I. ricinus z uwzględnieniem płci i stadiów
TABLE 1
Frequency of spirochetes B. burgdorferi s. 1. in ticks I. ricinus with the sex and the stages

Miejsce zbioru

Razem

Place of collection

Samice

Together
n
PCR *

Park Leśny Dąbie
Dąbie Forest Park

Female
n
PCR*

Samce

Nimfy

Male
n
PCR*

Nymphs
n
PCR*

491

61

270

34

221

27

2

2

Puszcza Goleniowska
Forest of Goleniów

20

0

14

0

6

0

0

0

Okolice jeziora Ińsko
Ińsko Lake

11

4.

7

2

4

2

0

0

9

0

6

0

3

0

0

0

297

36

234

29

Puszcza Bukowa
Forest of Beechs

|
Razem
Total
%

533

67
12,57

12,12

2

12,30

2
100

TABELA 2
Występowanie krętków B. burgdorferi s. 1. w kleszczach I. ricinus z uwzględnieniem sezonu zbioru
TABLE 2
Frequency of spirochetes B. burgdorferi s. 1. in ticks I. ricinus with the season of collection

Sezon
Season

”

Samice
Female

Samce
Male

Nimfy
Nymphs

Wiosenno-letni
Spring-summer

235

122

113

0

60

25,5

Letnio-jesienny

298

175

121

2

7

2,3

Summer-autumn

PCE

+

о

%

Dyskusja

Na terenach endemicznego występowania boreliozy w USA, liczbę kleszczy
zakażonych przez Borrelia burgdorferi ocenia się na 61% (PFISTER i WEBER
1991), natomiast na pozostałych obszarach zarażenie jest bardzo zróżnicowane.
Zróżnicowanie to dotyczy gatunków kleszczy i ich stadiów pochodzących
z różnych terenów, i waha się od 3 do 5% na wybrzeżu zachodnim, od 25 do
50% w stadium nimfy i ponad 50% w stadium imago w stanach północno-wschodnich.
W Niemczech, na terenach endemicznego występowania boreliozy, zarażenie kleszczy oceniono na 35% (PFIsTER i WEBER 1991); na pozostałych terenach
3—26% w stadium nimfy i 11—34% w stadium dojrzałym. W Szwajcarii
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zarażenie kleszczy
i3—23% u imago.
u nimf i 9— 12%
Prokopowicz 1995).

(1995) wynosiło
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wynosiło 5—34%, w Szwecji 7—15% w stadium nimfy
Najniższy procent zarażenia wykazano na Litwie; 0,5— 4%
u imago (MOTIEJUNAs i wsp. 1992, GusTaFrsoN 1994; za
Na Białorusi zarażenie I. ricinus według TROFIMOVA 1 wsp.

14,4— 57,5%.

W Polsce badania nad zakażeniem kleszczy przeprowadzono w województwie olsztyńskim w 1993 i oceniono je na 11—35% (badania Z. WEGNER, za
PROKOPOWICZ 1995). Badania larw I. ricinus prowadzone na Mazurach (SIŃsKI
i KARBOWIAK 1995) w latach 1992— 1994 wykazały 3,5% zakażenia krętkami B.
burgdorferi. Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego zarażenie 7. ricinus
wynosiło 14,3%, jednakże badana populacja była bardzo mała (CHODYNICKA
i wsp. 1995). W 1994 roku badania kleszczy z 20 stanowisk województwa
białostockiego wykazały od 4 do 15,6% zakażenia w zależności od miesiąca
i terenu odławiania (WEGNER i wsp. 1995). W województwach zamojskim,
krakowskim, suwalskim i katowickim odsetek postaci dojrzałych kleszczy
zarażonych krętkami B. burgdorferi na niektórych stanowiskach wynosił ok.
4% a larw do 58,3%. JENEK i GŁAzAczow (1996) stosując łańcuchową reakcję
polimerazy do amplifikacji DNA B. burgdorferi s. l. wykryli 24,5% zakażenia
w różnych liczbowo populacjach I. ricinus odłowionych ze stanowisk na terenie
Wielkopolski. Z prezentowanych obecnie wstępnych badań własnych wynikałoby, iż procent zarażenia kleszczy z obszarów leśnych województwa szczecińskiego wynosi 12,57%.
Do zakażenia człowieka krętkiem B. burgdorferi dochodzi podczas ssania
krwi przez każde ze stadiów rozwojowych kleszczy, jednak z badań własnych
trudno wnioskować o rzeczywistym stopniu zarażenia nimf, gdyż populacja
tych postaci była niereprezentatywna, natomiast procent zarażenia samic
(12,1%) był zbliżony do zarażenia samców (12,3%). Podobne wyniki, tzn.
zbliżony procent zarażenia obu płci uzyskali JENEK i GŁAzAczow (1996)
w województwie gorzowskim, pilskim i poznańskim. Ponadto przeprowadzone
badania własne wykazały znaczną różnicę w zakażeniu kleszczy w zależności
od sezonu zbioru (w sezonie wiosenno-letnim 25,5%, w sezonie letnio-jesiennym — 2,3%). Prawdopodobnie w pierwszej populacji przeważały osobniki,
które przetrwały zimę, w drugiej zaś osobniki po przeobrażeniu i dlatego być
może jeszcze nie zarażone. Inną przyczyną tak znacznej różnicy w zakażeniu
kleszczy może być sezonowa zmiana żywicieli.
Występowanie kleszczy oraz zdolność pobierania przez nie pokarmu zależy
m.in. od stanu zalesienia oraz od warunków atmosferycznych. Wszystkie stadia
rozwojowe wymagają odpowiedniej temperatury, dużej wilgotności oraz ściółki
leśnej, która chroni przed wysychaniem. Korzystne warunki bytowania zwiększają liczebność populacji kleszczy, co podwyższa ryzyko zarażenia człowieka.
Wszystkie miejsca zbioru kleszczy w przedstawionych badaniach charakteryzowały się zbliżonym poszyciem i bardzo podobnym zadrzewieniem (liściastym i liściasto-iglastym). Jednakże duże różnice w liczebności odłowionych

232

B. SKOTARCZAK I B. WODECKA

kleszczy z poszczególnych stanowisk nie pozwalają na obecnym etapie badań

na formułowanie ostatecznych wniosków.
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