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Ae ste ti ca: Etio pa to ge ne za in wa zyj nych
cho rób skóry to za ga dnie nie, które ko ja rzy
się ra czej z der ma to lo gią, mi kro bio lo gią
i pa ra zy to lo gią niż ko sme to lo gią…

Krzy sztof Ja sik: Po ru szy ła Pa ni istot ny
pro blem! W po wszech nym poj mo wa niu
ko sme to lo gię trak tu je się bar dzo ko mer -
cyj nie. Ka te dra Ko sme to lo gii Wy dzia łu
Far ma ceu tycz ne go z Od dzia łem Me dy -
cy ny La bo ra to ryj nej Ślą skie go Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go obej mu je trzy za kła dy,
tj. Za kład Ba dań Struk tu ral nych Skóry,
Za kład Me dy cy ny Este tycz nej oraz Za -
kład Ko sme to lo gii. Pro fil na u ko wy i dy -
dak tycz ny każ dej z tych jed no stek nie ma
na sta wie nia ko mer cyj ne go. Zaj mu je my
się za ga dnie nia mi zwią za ny mi z me dy cy -
ną i pro mo cją zdro wia. Obiek tem mo ich
za in te re so wań są cho ro by in wa zyj ne,
po wo do wa ne przez ek to pa so ży ty, a tak -
że in fek cje, które mo gą być na stęp -
stwem in wa zji pa so żyt ni czych.

A.: Czy w ko sme to lo gii pro ble ma ty ka ta ka
ma istot ne zna cze nie, czy jest to pro blem
mar gi nal ny?

K.J.: Na ra że nie na kon takt z ek to pa so ży -
ta mi jest tak du że, że nie moż na igno ro -
wać te go zja wi ska. Bar dzo czę sto czło -
wiek na ra żo ny jest na od dzia ły wa nie roz -
to czy, ta kich jak kle szcze twar de, a ja kie
są te go skut ki, to po wszech nie wia do mo
za rów no z na u ko wej, jak i po pu lar nej
pra sy, na gła śnia ją cej pro blem bo re lio zy
i in nych cho rób od kle szczo wych. Oczy -
wi ście kle szcze twar de, czy li przed sta wi -
cie le ro dzi ny Ixo di dae to spo ra gru pa ga -
tun ków prze no szą cych nie tyl ko czyn nik
etio lo gicz ny bo re lio zy, ale tak że wie le in -
nych pa to gen nych drob no u stro jów, ta -
kich jak wi rus kle szczo we go za pa le nia
mózgu, bak te rie ta kie jak Ana pla sma pha -
go cy to phi lum, Ric kett sia spp., Co xiel la
bur net ti, Fran ci sel la tu la ren sis, pier wot -
nia ki z ro dza ju Ba be sia i wie le in nych.

Wie lo let ni pra cow nik Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Ja ko pra cow -
nik Za kła du Mi kro sko pii Elek tro no wej wie le lat zaj mo wał się ba da nia mi
na po zio mie ultra struk tu ry. W la tach 2000-2012 pra co wał 
w Ka te drze Mi kro bio lo gii, gdzie pro wa dził ba da nia nad cho ro ba mi 
od kle szczo wy mi oraz do ty czą ce ro li kle szczy w ich roz prze strze nia niu
się. Od 2012 ro ku je st  kie row ni kiem Ka te dry Ko sme to lo gii i Za kła du 
Ba dań Struk tu ral nych Skóry Wy dzia łu Far ma ceu tycz ne go z OML 
Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go, gdzie kon ty nu u je ba da nia w za kre -
sie cho rób in wa zyj nych, prze no szo nych przez ek to pa so żyt ni cze roz to cza.
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Bio rąc pod uwa gę ko e wo lu cję kle szczy
i drob no u stro jów, ta gru pa sta wo no gów
pa so żyt ni czych udo sko na li ła się nie by wa -
le w prze no sze niu drob no u stro jów pa -
to gen nych i nie pa to gen nych. Syn chro ni -
za cja fi zjo lo gii kle szczy z wy mo ga mi ży -
cio wy mi i eks pan syw ny mi drob no u stro -
jów sta no wi o do sko na łym peł nie niu
przez kle szcze funk cji we kto rów, a za -
tem orga ni zmów prze no szą cych czyn-
ni ki pa to gen ne.

A.: A za tem bo re lio za to pro blem ko sme -
to lo gicz ny?

K.J.: Bo re lio za to pro blem wie lo a spek -
to wy, ale to rów nież pro blem ko sme -
to lo gicz ny. Wsku tek uką sze nia przez
kle szcza za zwy czaj do cho dzi do zmian
skór nych wy wo ły wa nych przez kon -
takt z pa so ży tem i re ak cję na je go śli nę.
Re ak cja ta nie świad czy je szcze o za in -
fe ko wa niu kręt ka mi. Je że li jed nak do
za in fe ko wa nia do szło, to w pierw szej
i później szej fa zie cho ro by mo gą po ja -
wić się zmia ny skór ne o cha rak te rze
ru mie nia wę dru ją ce go, wtór nych
mno gich ru mie ni wę dru ją cych czy
chło nia ków lim fo cy tar nych. W późnej
fa zie bo re lio zy, zwła szcza w przy pad ku
za ka że nia Bor re lia afze lii, mo że dojść
do zmian okre śla nych ja ko prze wle kłe

za ni ko we za pa le nie skóry (chro nic atro -
phic acro der ma ti tis). Ko sme to log z ty -
tu łem ma gi stra po wi nien mieć do bre
ro ze zna nie na te mat przy czyn róż nych
zmian skór nych.

A.: Czy in ne in fek cje roz prze strze nia ne
przez kle szcze też ma ni fe stu ją się ob ja wa -
mi skór ny mi?

K.J.: Cha rak te ry stycz ne ob ja wy skór ne
wy wo łu ją bak te rie z ro dza ju Ric kett sia.
Są one czyn ni ka mi etio lo gicz ny mi tzw.
du rów wy syp ko wych i go rą czek pla mi -
stych. Du ry wy syp ko we na te re nie Eu ro -
py ze wzglę du na stan dar dy ży cia ma ją
zna cze nie ra czej hi sto rycz ne, na to miast
go rącz ki pla mi ste prze no szo ne są przez
kle szcze i mo gą po ja wiać się w przy pad -
ku po ką sa nia przez te roz to cza.

A.: Go rącz ki pla mi ste to eg zo tycz ne, nie
pol skie cho ro by…

K.J.: Ric kett sia to ro dzaj bak te rii obej mu -
ją cy wie le ga tun ków. Spo śród nich
stwier dzo no w kle szczach na te re nie
Pol ski obe cność R. slo va ca, R. ra o ul tii i R.
he lve ti ca. Mu si my jed nak pa mię tać, że
tak jak prze mie szcza ją się lu dzie, jak
prze mie szcza ją się kle szcze, prze mie -
szcza ją się rów nież drob no u stro je. Nie -
które ga tun ki z ro dza ju Ric kett sia wy stę -
pu ją w ob sza rach ty po wo tu ry stycz nych,
jak na przy kład Ric kett sia co no rii, bak te ria
rozpo wszech nio na w re gio nie śród ziem -
no mor skim, Ric kett sia mas si liae, wy stę -
pu ją ca m.in. w Gre cji, Fran cji, Hi szpa nii
i Po rtu ga lii czy Ric kett sia si bi ri ca mon go li -
ti mo nae, której obe cność od no to wa no
w po łu dnio wej Fran cji, w Hi szpa nii, Po -
rtu ga lii, w pół noc nej Afry ce oraz w Azji.
Jed nym sło wem, mo że my przy wieźć so -
bie z wa ka cji pa miąt kę by naj mniej nie -
chcia ną.

Fot.: CDC/James Gathany
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A.: Bio rąc jed nak pod uwa gę miej sca na -
sze go za mie szka nia, ja kie in wa zje, a za -
tem cho ro by pa so żyt ni cze wy wo łu ją ce ob -
ja wy skór ne nam za gra ża ją?

K.J.: Po win ni śmy pa mię tać, że cho ro by
od kle szczo we to nie tyl ko bo re lio za, jak
rów nież że kle szcze to nie tyl ko kle szcze
twar de, czy li te, które prze no szą m.in.
kręt ki wy wo łu ją ce bo re lio zę. Bar dzo
waż ną gru pę roz to czy sta no wią tzw. kle -
szcze mięk kie, czy li przed sta wi cie le ro -
dzi ny Ar ga si dae, wśród których po pu lar -
ne w Pol sce są obrzeż ki, np. obrze żek
go łę bi. Kle szcze te są moc no roz po -
wszech nio ne i czło wiek jest na ra żo ny na
czę sty kon takt z ni mi. Wy ni ka to stąd, że
kle szcze mięk kie że ru ją na pta kach, gro -
ma dzą się w ich gnia zdach. Nie trud no
so bie za tem wy o bra zić, że tak licz ne
w mia stach pta ki, głów nie go łę bie, są
przy czy ną roz prze strze nia nia się kle szczy
mięk kich wśród nas. Nie ste ty, po w -
szech na świa do mość pro ble mu jest ni -
kła. Lu dzie nie zda ją so bie spra wy z te go,
że do kar mia jąc w bli skim są siedz twie
swo ich mie szkań pta ki, po zwa la jąc im na
za kła da nie gniazd na bal ko nach, czy nią
so bie krzyw dę, po nie waż ist nie je bar dzo
du że praw do po do bień stwo roz prze -
strze nie nia się tych roz to czy i wę dro wa -
nia ich do mie szkań. Obrzeż ki w prze ci -
wień stwie do przed sta wi cie li Ixo di dae
że ru ją krót ko, tzn. kil ka do kil ku na stu mi -
nut i do te go w no cy. Zda rza się, że
czło wiek bu dzi się ra no ze śla da mi po ką -
sa nia i nie ma świa do mo ści, że są to
efek ty że ro wa nia kle szczy mięk kich.

A.: Ja kie za gro że nia nio są te go ty pu epi zo dy?

K.J.: W efek cie po ką sa nia po ja wia ją się 
bo le sno-swę dzą ce zmia ny skór ne, które
cza sem mo gą dłu go się utrzy my wać –
w skraj nych przy pad kach na wet po nad

rok. Śli na obrzeż ków za wie ra sil ne aler -
ge ny, a za tem dla osób z nadwraż li wo -
ścią czy aler gi ków po ką sa nie ta kie mo że
być bar dzo nie bez piecz ne, mo że gro zić
na wet zej ściem śmier tel nym.

A.: Czy oprócz re ak cji aler gicz nych kle sz -
cze mięk kie nio są in ne za gro że nia?

K.J.: Podob nie jak Ixo di dae kle szcze
mięk kie są we kto ra mi wie lu róż nych
drob no u stro jów. Pod czas ssa nia krwi
mo gą być źródłem za ka że nia wi ru sem
kle szczo we go za pa le nia mózgu, wi ru -
sem go rącz ki za cho dnie go Ni lu, bak te -
ria mi z rzę du Ric kett sia les, kręt ka mi z ro -
dza ju Bor re lia, pa łecz ka mi Sal mo nel la en -
te ri ti dis. Wy mie ni łem w za sa dzie pa to ge -
ny prze no szo ne przez obrzeż ka go łę bie -
go, naj bar dziej po spo li te go przed sta wi -
cie la Ar ga si da w Pol sce, tym cza sem kle -
szcze mięk kie to spo ra gru pa. W na szej
stre fie kli ma tycz nej, w Eu ro pie i Azji istot -
ne zna cze nie me dycz ne ma ją tak że Ar gas
per si cus, Ar gas ve sper ti lio nis, Orni tho do ros
er ra ti cus i in ne.

A.: Czy tyl ko pta ki są od po wie dzial ne za
roz prze strze nia nie się kle szczy mięk kich
i pa to ge nów przez nie prze no szo nych?

K.J.: Fak tycz nie, pta ki są głów ny mi ży wi -
cie la mi dwóch wy stę pu ją cych w Pol sce ga -
tun ków, tj. Ar gas re fle xus i Ar gas po lo ni cus.
In ne ga tun ki ma ją na to miast in ne pre fe ren -
cje ży wi ciel skie, np. ty po wy mi ży wi cie la mi
Orni tho do ros er ra ti cus są świ nie. Ar gas ve -
sper ti lio nis że ru je głów nie na nie to pe rzach,
zwie rzę tach go spo dar skich, a Ar gas per si -
cus na ku rach i in nych pta kach. Wszy st kie
te kle szcze że ru ją tak że na czło wie ku.

A.: A za tem nie tyl ko pta ki ży ją ce w na -
szym są siedz twie są przy czy ną ata ków
czło wie ka przez ek to pa so ży ty.



K.J.: Oczy wi ście, nie tyl ko pta ki prze -
no szą ek to pa so ży ty. Nie zmie nia to
jed nak fak tu, że są one bar dzo waż ne
w ich roz prze strze nia niu się. Oprócz
kle szczy, pta ki są ży wi cie la mi in nych
roz to czy, które przy pad ko wo, ale nie -
rzad ko że ru ją na czło wie ku. Do ta kich
roz to czy na le ży Der ma nys sus gal li nae,
na zy wa ny w ję zy ku pol skim pta szyń -
cem. Roz tocz ten pa so ży tu je na go łę -
biach, wróblach, szpa kach, pta kach ho -
dow la nych, ta kich jak ku ry, kacz ki, do -
mo we go łę bie, a tak że na pta kach ho -
do wa nych w mie szka niach, tzn. ka nar -
kach, pa pu gach i in nych.
Pta szyń ce mi gru ją w kie run ku źródła
cie pła, gro ma dząc się w mie szka niach,
gdy tyl ko jest to moż li we. Ką sa ją czło -
wie ka, wy wo łu jąc spo rych roz mia rów
grud ki, wy syp kę drob no grud ko wą,
zmia ny hi sto lo gicz ne w obrę bie na skór -
ka, ta kie jak prze ro sty war stwy kol czy -
stej (acan tho sis) lub roz rost war stwy ro -
go wej (hy per ke ra to sis). Cza sem, zwła -
szcza u ma łych dzie ci efek tem po ką sa nia
przez pta szyń ce mo gą być zmia ny mar -
twi cze w obrę bie skóry. Aler gen ne
czyn ni ki D. gal li nae są przy czy ną ast my
oskrze lo wej u lu dzi, którzy są szcze gól -
nie na ra że ni na kon takt z roz to cza mi,
np. u ho dow ców pta ków, pra cow ni -
ków ferm ku rzych itd.

A.: Czy pta szyń ce rów nież mo gą za in fe ko -
wać czło wie ka pa to gen ny mi drob no u stro -
ja mi?

K.J.: Tak, D. gal li nae prze no szą wi rus St.
Lu is, wy wo łu ją cy za pa le nie mózgu, Co -
xiel la bur net ti, czyn nik etio lo gicz ny go -
rącz ki Q, Ric kett sia si bi ri ca, wy wo łu ją cy
tzw. dur kle szczo wy sy be ryj ski. W ba da -
niach la bo ra to ryj nych stwier dzo no, że
pta szyń ce mo gą prze no sić rów nież in ne
bak te rie, w tym nie które kręt ki.

A.: Brzmi gro źnie, a za tem za po bie ga nie
gnia zdo wa niu pta ków w po bli żu mie szkań
to pod sta wo we dzia ła nia pre wen cyj ne?

K.J.: Przede wszy st kim na le ży pa mię tać
o wła ści wej ko lej no ści dzia ła nia. Je że li już
doj dzie do za ło że nia gniazd na bal ko nie,
ta ra sie czy pa ra pe cie okien nym, na le ży
po zbyć się gniazd rów no cze śnie z prze -
pro wa dze niem de zyn sek cji. Je że li roz to -
cza zo sta ną po zba wio ne swo je go ty po -
we go ży wi cie la, roz prze strze nią się
gwał tow nie do mie szkań i bę dą in ten -
syw nie ata ko wać czło wie ka. Zna ne są
przy pad ki, kie dy wsku tek za nied ba nia
pro ce dur de zyn sek cji po li kwi da cji pta -
sich gniazd dłu go nie moż na by ło po zbyć
się z mie szkań pta sich roz to czy.

A.: Które zwie rzę ta oprócz pta ków prze -
no szą ek to pa so ży ty za gra ża ją ce czło wie -
ko wi?

K.J.: No we mo dy i zwy cza je nio są no we
za gro że nia. Od pew ne go cza su szczur,
który ko ja rzył się wcze śniej z nie chcia -
nym współ mie szkań cem miast i wsi,
z za nied ba niem, z cho ro ba mi stał się
zwie rzę ciem ho do wa nym w mie szka -
niach. Oczy wi ście, moż na za ło żyć, że
za pew nio na opie ka we te ry na ryj na po -
zba wia na szych podo piecz nych no si ciel -
stwa pa so ży tów i pa togen nych drob no -
u stro jów, ale nie moż na za po mi nać
o tym, że roz to cza po ru sza ją się i mo gą
in fe sto wać, czy li za sie dlać na wet naj le -
piej za dba ne zwie rzę ta ho dow la ne. Ta -
kim roz to czem ata ku ją cym szczu ry,
a przy oka zji czło wie ka jest Orni tho nys -
sus ba co ti, zwa ny roz to czem szczu -
rzym. Wbrew na zwie pa so ży tu ją one
nie tyl ko na szczu rach, ale na róż nych
gry zo niach. Nie zmie nia to jed nak fak tu,
że czło wiek mo że być przez nie po ką -
sa ny. W efek cie te go mo gą po ja wić się
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zmia ny skór ne podob ne do tych, które
są wy wo ły wa ne przez pta szyń ce, a za -
tem bo le sno-swę dza ce grud ki, swę dzą -
ca wy syp ka. Zmia ny te utrzy mu ją się
dłu go, tzn. od kil ku ty go dni do kil ku
mie się cy.

A.: Czy roz tocz szczu rzy od gry wa ro lę we -
kto ra pa to gen nych drob no u stro jów?

K.J.: Owszem, od gry wa ro lę we kto ra,
jed nak nie tyl ko drob no u stro jów. Mię dzy 
in ny mi O. ba co ti mo że prze no sić ni cie nie
Di ro fi la ria re pens. Ni cień ten pa so ży tu je
głów nie u psów i ko tów, jed nak spo ra -
dycz nie mo że osie dlać się u czło wie ka.
For my doj rza łe ni cie ni osa dza ją się naj -
czę ściej w tkan ce pod skór nej, po wo du -
jąc po wsta wa nie cha rak te ry stycz nych
guz ków. Po nad to roz tocz szczu rzy mo -
że być przy czy ną in fek cji ta ki mi bak te ria -
mi, jak Ric kett sia ty phi, przy czy ną ty fu su
en de micz ne go Co xiel la bur net ti, po wo -
du ją cą go rącz kę Q, Yer si nia pe stis, czy li
pa łecz kę dżu my, Bor re lia dut to ni, czyn nik
etio lo gicz ny go rącz ki po wrot nej, Lep to -
spi ra ic te ro ha e mor rha giae, wy wo łu ją cy
cho ro bę We i la.

A.: Moż na od nieść wra że nie, że kon takt
ze zwie rzę ta mi sta no wi śmier tel ne za gro -
że nie…

K.J.: Sfor mu ło wa nie ta kie go wnio sku nie
by ło ab so lut nie ce lem mo jej wy po wie -
dzi. Czło wiek po wi nien żyć nor mal nie
i mieć nie o gra ni czo ny kon takt z na tu rą.
Na to miast bar dzo waż na jest świa do -
mość kon se kwen cji te go kon tak tu, cho -
ciaż by po to aby pew nych ob ja wów nie
igno ro wać.

A.: Nie spo sób jed nak opę dzić się od my śli
o wy jąt ko wym nie bez pie czeń stwie wy ni ka -
ją cym z kon tak tów ze zwie rzę ta mi.

K.J.: Kon tak ty ta kie są nam po trzeb ne
z wie lu po wo dów, orga nizm ludz ki ży ją -
cy w ste ryl nych wa run kach był by im mu -
no lo gicz nie nie spraw ny. Ist nie je na to -
miast re al ne za gro że nie w przy pad ku,
gdy spo ty ka my się z pa to ge na mi przy -
wle czo ny mi z re gio nów eg zo tycz nych.
Czę sto sły szy my o prze my cie eg zo tycz -
nych zwie rząt. W in for ma cjach zwra ca
się uwa gę na złe wa run ki prze wo żo nych
zwie rząt, na za gro że nia dla ist nie nia
prze my ca ne go ga tun ku, ale po mi ja się
fakt po ten cjal ne go za gro że nia pa ra zy to -
lo gicz ne go i mi kro bio lo gicz ne go zwią za -
ne go z tym nie le gal nym eks por tem.
Odło wio ne ze śro do wi ska zwie rzę mo -
że być no si cie lem pa so ży tów lub drob -
no u stro jów, które nie mia ły by szans na
kon takt z czło wie kiem. Odło wie nie
i prze myt sta no wi sy tu a cję wy jąt ko wą,
w której mo że do ta kie go kon tak tu
dojść, a je go sku tek jest trud ny do prze -
wi dze nia. Stąd tak waż ne jest, aby śmy,
bio rąc pod opie kę zwie rzę, wie dzie li
skąd ono po cho dzi i mie li pew ność, że
jest nie za in fe sto wa ne i nie za in fe ko wa ne.

A.: Pod su mo wu jąc na szą roz mo wę, po win -
ni śmy zwrócić uwa gę na po trze bę świa do -
mo ści obe cno ści róż nych pa so ży tów, które
mo gą za sie dlać skórę czło wie ka, które na -
wet w krót kim kon tak cie mo gą wy wo ły wać
zmia ny w obrę bie skóry lub po wo do wać
na stęp stwa ogól no u stro jo we, a cza sa mi
do pro wa dzać do in fek cji pa to gen ny mi
drob noustro ja mi.  

K.J.: Istot nie, ta świa do mość jest bar dzo
po trzeb na każ de mu, szcze gól nie oso -
bom, które po ten cjal nie po win ny po śre -
dni czyć po mię dzy pa cjen tem a le ka rzem
z ra cji swo je go za wo du, jak na przy kład
pie lę gniar ka czy ko sme to log.

A.: Dziękujemy za rozmowę.
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