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WSPÓŁCZESNY ŚWIAT JEST 

PROPANDEMICZNY
 ROŚNIE RYZYKO NOWYCH CHORÓB PANDEMICZNYCH, 

GŁÓWNIE ODZWIERZĘCYCH

◼ W ŚWIECIE MIKROBIOLOGII CAŁY CZAS ZACHODZĄ ZMIANY

◼ ZMIANY KLIMATU, SKAŻENIE ŚRODOWISKA, PRZESUWANIE SIĘ 

LUDZI WGŁĄB DZIKICH TERENÓW

◼ OGROMNA MOBILNOŚĆ, USIECIOWANIE KONTAKTÓW

◼ DEZINFORMACJA, BRAK ZAUFANIA DO PROFILAKTYKI I MEDYCYNY

 ŁATWOŚĆ SZERZENIA SIĘ CHORÓB ZAKAŹNYCH 

„STARYCH” I „NOWYCH”
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ZIEMIA = JEDEN KONTYNENT

3300 mln lat temu                                         XXI WIEK



POŁĄCZENIA LOTNICZE NA ŚWIECIE

W 2019 r. linie lotnicze na świecie przewiozły 4,5 

mld pasażerów podczas 38,9 mln rejsów



ŚWIATOWA MAPA ZAGROŻEŃ 
EPIDEMICZNYCH



JAK POWSTAJE 

PANDEMICZNY KRYZYS

 NAGŁE, GLOBALNE ZAGROŻENIE ZDROWIA 
PUBLICZNEGO
◼ CECHY WIRUSA, PATOFIZJOLOGIA, ŚMIERTELNOŚĆ

◼ PANDEMIA – MASOWY WZROST ZACHOROWAŃ

◼ ODLEGŁE SKUTKI ZDROWOTNE

 METODY WALKI Z PANDEMIĄ
◼ ORGANIZACJA WALKI Z PANDEMIĄ – PODEJŚCIE „ZERO 

ZAKAŻEŃ”

◼ BRAK REZERW SYSTEMOWYCH

6.Paweł Grzesiowski



.Paweł Grzesiowski 7



PANDEMIA COVID-19
 W jakim punkcie pandemii jesteśmy?

◼ Coraz trudniej zorientować się i udzielić ścisłej odpowiedzi na te 

pytania

◼ Z jednej strony mamy świadomość, że pandemia trwa, wirus 

krąży, ale na podstawie szczątkowych danych pochodzących z 

testów oraz z badań ścieków, ale już nie można określić 

rzeczywistej zachorowalności, hospitalizacji i śmiertelności

◼ Z drugiej strony mamy reakcję „wyparcia” i „wypalenia” ludzkości, 

która jest coraz bardziej obojętna wobec trwającego zagrożenia
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PANDEMIA COVID-19
 W jakim punkcie pandemii jesteśmy?

◼ Pacjentka l. 65 ze świeżo rozpoznaną białaczką szpikową, POCHP

◼ Trzy dawki szczepionki zgodnie ze schematem, czwarta dawka 

dodatkowo podana przed rozpoczęciem chemioterapii (maj 22)

◼ Pobyt w szpitalu (test na wejściu ujemny)

◼ Kilka kursów chemioterapii, pogorszenie funkcji płuc

◼ COVID+, przerwa w chemioterapii

◼ Ciężki przebieg z zajęciem płuc (nasilenie POCHP), leczenie w 

szpitalu zakaźnym (Remdesivir)

◼ Wyleczenie, trwałe uszkodzenie płuc (tlenozależność)

◼ Powrót do leczenia przeciwbiałaczkowego
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PANDEMIA – WYZWANIE 

DLA DIAGNOSTYKI 
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PANDEMIA MA ŚCISŁY ZWIĄZEK Z 

MIGRACJAMI LUDZI
◼ Wariant OMICRON, rozpoczął ekspansję w styczniu 2022

 w pierwotnej wersji BA.1 – podobny do choroby przeziębieniowej z 

niewielką liczbą powikłań zgonów 

 Podtyp BA.5 wydaje się być bardziej niebezpieczny, powoduje więcej 

hospitalizacji i powikłań

 W ciągu pół roku zdominował zakażenia na całej planecie

 nie można określić tej fazy pandemii jako endemię, kolejne warianty 

mają zasięg globalny i pandemiczny, powodują dużą liczbę 

zachorowań, ale niewątpliwie, obecnie odnotowujemy najmniejszą 

śmiertelność od początku pandemii
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PANDEMIA COVID-19 NA ŚWIECIE

WORLDOMETER

ZAKAŻENIA 616 mln   ZGONY 6,52 mln (wg szacunków 20 mln)

WUHAN D614G ALFA    DELTA  OMICRON 

BA.4..5



PANDEMIA COVID-19 –

CO DALEJ
 Warianty „immune escape” będą pojawiać się bo wirus jest 

poddawany presji przeciwciał obecnych w naszej krwi ale nie 

dających pełnej neutralizacji

◼ Wirus będzie ewoluował w stronę ucieczki immunologicznej

◼ Na obecnym etapie nie da się przewidzieć jakie będzie miał właściwości kolejny 

wariant (jakie będzie miał cechy zjadliwości i w jakim stopniu nasze przeciwciała 

będą go neutralizować)

◼ scenariusz najbardziej pesymistyczny - w ciągu najbliższych lat nowy wariant 

całkowicie antygenowo zmieniony w wyniku shiftu genetycznego, co doprowadzi do 

kolejnej globalnej fali zachorowań

 Doskonalenie szczepionek, leków, niefarmakologicznych metod 

walki z wirusami w zależności od drogi przenoszenia

◼ Maski, filtracja powietrza, mechaniczna wentylacja, dezynfekcja powietrza
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PERSPEKTYWY NA 

NAJBLIŻSZE TYGODNIE



INNE AKTUALNE 

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE
 W TLE PANDEMII COVID-19 POWRÓCIŁY „STARE” PROBLEMY 

BAKTERYJNE
◼ LEKOOPORNOŚĆ (ESBL, CPE, CRAB, MDR-PS, VRE…)

◼ C. DIFFICILE

◼ GRONKOWCE

 NOWE ZAGROŻENIA - WOJNA – UCHODŹCY – PROBLEMY EPIDEMICZNE 
◼ BAKTERYJNE

 GRUŹLICA, KIŁA, BŁONICA, KRZTUSIEC, LEKOOPORNOŚĆ

◼ WIRUSOWE
 HAV, HBV, HCV, HIV

 ODRA, POLIO, WŚCIEKLIZNA

 MAŁPIA OSPA I INNE NOWE ZAKAŻENIA ODZWIERZĘCE 

 EPIDEMIE WYRÓWNAWCZE ZNANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH 

(POPANDEMICZNE)

◼ OSPA WIETRZNA, GRYPA
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Eradykacja ospy prawdziwej



MAŁPIA OSPA – PRZYKŁAD 

NIEKONTROLOWANEJ TRANSMISJI 

 zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym – WHO 

ogłosiło 23 lipca 2022

 Stan zagrożenia zdrowia publicznego to nie to samo, co pandemia

 jest nietypowa lub nieoczekiwana, ma potencjał do 

rozprzestrzenienia się na arenie międzynarodowej,  wymaga 

natychmiastowej reakcji międzynarodowej. szybkie 

rozprzestrzenianie się nowego wirusa w regionach, gdzie nigdy nie 

występował,

 wykrycie zakażeń u ponad 70 dzieci

 szybkie tempo nowych mutacji
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RODZINA POXVIRIDAE

 Poxviridae - 83 gatunki, podzielone na 22 rodzaje

◼ Kręgowce i stawonogi są naturalnymi żywicielami

 Cztery rodzaje pokswirusów mogą zarażać ludzi:

◼ ortopoxvirus, parapoxvirus, yatapoxvirus, molluscipoxvirus

 Orthopox

◼ wirus ospy prawdziwej (variola), wirus krowianki, wirus ospy 

krowiej, wirus ospy małp, wirus ospy królików

◼ Parapox - wirus orf, pseudocowpox, wirus grudkowego zapalenia 

jamy ustnej bydła; 

◼ Yatapox - wirus tanapox , wirus guza małpy yaba; 

◼ Molluscipox: wirus mięczaka zakaźnego(MCV)
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OSPA MAŁPIA

 choroba wywoływana przez zakażenie wirusem z rodzaju 

Orthopoxvirus  w rodzinie  Poxviridae

 Rodzaj  Orthopoxvirus  obejmuje również wirus ospy 

(wywołujący ospę prawdziwą), wirus krowianki 

(stosowany w szczepionce przeciw ospie prawdziwej) i 

wirus ospy krowiej i królików

 Ospa małp została odkryta w 1958 roku w koloniach 

małp trzymanych w celach badawczych, stąd nazwa 

 Pierwszy przypadek ospy małpiej u ludzi odnotowano w 

1970 roku w Demokratycznej Republice Konga (DRK)
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OSPA MAŁPIA

 Od 1970 odnotowano przypadki u ludzi w kilku innych krajach Afryki Środkowej i 

Zachodniej: Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej, Wybrzeżu Kości Słoniowej, 

Demokratycznej Republice Konga, Gabonie, Liberii, Nigerii, Republice Konga i Sierra 

Leone. Większość infekcji występuje w Demokratycznej Republice Konga.

 Przypadki ospy małp u ludzi miały miejsce poza Afryką w związku z podróżami lub 

importowanymi zwierzętami, w tym w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Singapurze i 

Wielkiej Brytanii.

 OSTATNIE LATA - maj 2022 – USA, UK, Portugalia, Kanada, Hiszpania, Belgia; 2021 r. 

– USA, Maryland – 2 przypadki po powrocie z Nigerii; 2003–2004  epidemia wśród 

importowanych ssaków z Ghany, przeniesienie przez psy preriowe, potem na ludzi - 47 

przypadków w 6 stanach USA .Paweł Grzesiowski 20
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POWIKŁANIA
 Poważne powikłania – zapalenie płuc, zapalenie mózgu, zapalenie rogówki, wstrząs 

cytokinowy, sepsa, zapalenie kości i stawów

◼ wskaźnik śmiertelności wynosi około 3-6% wg WHO w Afryce, poza Afryką śmiertelność 

ok. 1%

 Ospa małpia jest przenoszona na ludzi poprzez bliski kontakt z zakażonym zwierzęciem lub z 

materiałem skażonym wirusem.

 Transmisja między ludźmi następuje poprzez bliski kontakt ze zmianami chorobowymi, 

płynami ustrojowymi, drogą kropelkową i skażonymi materiałami, takimi jak pościel, bielizna 

itp.
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 Transmisja z człowieka na człowieka może wynikać z bliskiego kontaktu z wydzielinami dróg 

oddechowych, zmian skórnych lub niedawno skażonych przedmiotów. 

 Przenoszenie drogą kropelkową cząstek oddechowych zwykle wymaga przedłużonego 

kontaktu twarzą w twarz,

 najdłuższy udokumentowany łańcuch transmisji w społeczności wzrósł z sześciu do dziewięciu 

generacji

 Może to odzwierciedlać spadek odporności we wszystkich społecznościach z powodu 

zaprzestania szczepień przeciwko ospie prawdziwej

 Przeniesienie może również nastąpić przez łożysko
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AKTUALNA EPIDEMIA 
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MAŁPIA OSPA
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POLIO NA ŚWIECIE

 Wirus polio terroryzował Amerykę i Europę do lat 

sześćdziesiątych XX wieku

 Co roku kilkadziesiąt tysięcy dzieci miało porażenia, 

 Nie ma leczenia na polio, 5-10% przypadków paraliżu 

kończy się śmiercią

 Szczepienia od lat 50 XX wieku stopniowo spowodowały 

eliminację tej choroby
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DLACZEGO POLIO POWRÓCIŁO?

 Region obu Ameryk został uznany za wolny od dzikiego wirusa polio 

w 1994 roku

 Europa - od 2002 r., Afryka od 2020 r. 

 W czerwcu 2022 20-letni mężczyzna został sparaliżowany przez 

polio na przedmieściach Nowego Jorku.

 To pierwszy potwierdzony przypadek lokalnej transmisji w Ameryce 

od 1979 r

 W ostatnich miesiącach wirus polio pojawił się w próbkach ścieków 

w Londynie i Nowym Jorku w ilościach sugerujących, że wirus tam 

krąży. Dlaczego polio powróciło?
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DLACZEGO POLIO POWRÓCIŁO?

 Dziś dziki wirus polio występuje endemicznie tylko w rejonach 

Afganistanu i Pakistanu. Typ wykryty w Londynie i Nowym Jorku to 

szczep pochodzący ze szczepionki, rzadka mutacja pochodząca z 

doustnej szczepionki przeciwko polio.

 W dniu 17 lutego 2022 r. Ministerstwo Zdrowia Malawi zgłosiło 

potwierdzony przypadek dzikiego wirusa polio typu 1 (WPV1) w 

dystrykcie Lilongwe, po czym głowa państwa ogłosiła stan 

wyjątkowy. Był to pierwszy przypadek od 1992 r., a także pierwsze 

wykrycie przypadku WPV1 w Afryce od 2016 r.

 Sekwencjonowanie genetyczne tego przypadku powiązało wirusa ze 

szczepem krążącym w pakistańskiej prowincji Sindh w 2019 r., co 

wskazuje, że jest to wirus importowany. 
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ODRA W EUROPIE
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MARBURG WIRUS W AFRYCE

 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła 2 kolejne 

przypadki wirusa Marburg w Ghanie 2 tygodnie po tym, jak kraj ten 

zgłosił pierwsze ognisko tej wysoce zakaźnej choroby podobnej 

 Pierwsze 2 przypadki, w południowym regionie Ghany Ashanti, 

miały objawy, w tym biegunkę, gorączkę, nudności i wymioty, przed 

śmiercią w szpitalu

 Informacje otrzymane z Ghany sugerują, że było około 180 

kontaktów

 Wirus jest przenoszony na ludzi przez nietoperze owocożerne

 rozprzestrzenia się wśród ludzi poprzez bezpośredni kontakt z 

płynami ustrojowymi, powierzchniami i materiałami.
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EBOLA WIRUS W AFRYCE

 Wybuch epidemii Eboli w dystrykcie 

Mubende (Uganda)

 W ciągu ostatnich 24 godzin 

potwierdzono 4 przypadki zachorowań, 

łączna liczba potwierdzonych 

przypadków 34

 Odnotowano łączną liczbę zgonów 21

 Epidemia łatwo może przenieść się na 

inne kontynenty, jak w 2014 r.
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EPIDEMIA EBOLA 2014-2015



PODSUMOWANIE
 PANDEMIA JEST DO PRZEWIDZENIA, ALE BRAK REALNEGO 

PRZYGOTOWANIA DO SZYBKICH DZIAŁAŃ 

 PANDEMICZNY KRYZYS ZDROWOTNY MÓGŁBY BYĆ MNIEJSZY DZIĘKI 

SKUTECZNIEJSZEJ WALCE Z PANDEMIĄ

 WIRUSY MUTUJĄ NIEUSTANNIE CO STWARZA KONIECZNOŚĆ 

GLOBALNEGO MONITOROWANIA I PRZYGOTOWANIA NA PRZYSZŁE 

ZAGROŻENIA

 PANDEMIA COVID-19 WSKAZAŁA NOWE OBSZARY PROFILAKTYKI  

NIEFARMAKOLOGICZNEJ (MASKI, OCZYSZCZANIE POWIETRZA, 

TESTOWANIE, IZOLACJA)

 PANDEMIA COVID-19 URUCHOMIŁA PROGRES W WIELU DZIEDZINACH 

(TESTY, SZCZEPIONKI, LEKI, TECHNOLOGIE, TELE-MEDYCYNA)




