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WIRUS ZACHODNIEGO NILU STRONA FAKTÓW

INFORMACJA OGÓLNA
P. Czym jest wirus Zachodniego Nilu?
O. Wirus Zachodniego Nilu (WZN) jest
wirusem przenoszonym przez komara, który
mo˝e zaraziç ludzi, ptaki, konie i inne ssaki. U
wi´kszoÊci osób, ten wirus powoduje objawy w
postaci ∏agodnej grypy lub te˝ nie daje ˝adnych
objawów. Jednak w niektórych przypadkach,
szczególnie poÊród osób starszych, mo˝e
wywo∏aç ostre choroby neurologiczne takie jak
encephalitis (zapalenie mózgu) lub meningitis
(zapalenie pow∏oki mózgowej i rdzenia
kr´gowego). Po raz pierwszy, wirus Zachodniego
Nilu pojawi∏ si´ w pó∏nocnej Ameryce w Nowym
Jorku w 1999 roku. Od tego czasu, wirus ten
rozprzestrzeni∏ si´ na ca∏ym kontynencie Stanów
Zjednoczonych. (Aby uzyskaç wi´cej informacji
na temat wirusa na skali krajowej patrz
www.cdc.gov ).
P. Jak
rozprzestrzenia
si´
wirus
Zachodniego Nilu?
O. Wirus Zachodniego Nilu rozszerza si´ wÊród
ludzi poprzez ukàszenie przez zara˝onego
komara. W 2002 roku odkryto inne metody
zaka˝enia ludzi tym wirusem. Obecnie
wykazano, ˝e ten wirus jest przekazywany w
trakcie transplantacji zaka˝onych organów lub
te˝ w trakcie transfuzji krwi czy te˝ produktów
krwi. Równie˝ w 2002 roku zdarzy∏ si´
przypadek zara˝enia p∏odu przez ci´˝arnà matk´
oraz jeden przypadek zara˝enia dziecka w czasie
karmienia piersià przez zara˝onà matk´. Wirus
Zachodniego Nilu nie rozszerza si´ poprzez
zwyk∏y kontakt osobisty taki jak dotyk,
poca∏unek lub opieka nad zara˝onà osobà.

komara importowanego z kraju, w którym ten
wirus jest powszechny.
P. Kto jest najbardziej nara˝ony na
powa˝ne zara˝enie infekcjà wirusa
Zachodniego Nilu od ukàszenia przez
zaka˝onego komara?
O. Osoby powy˝ej 50-lat, a szczególnie powy˝ej
65-lat ˝ycia sà najbardziej zagro˝one i nara˝one
na zachorowanie na encephalitis czy te˝
meniningitis. Nie wiadomo, czy osoby o
obni˝onej odpornoÊci immunologicznej nara˝one
sà na wi´ksze ryzyko zachorowania.
P. Czy powinienem zg∏osiç znalezienie
martwych ptaków do Departamentu Zdrowia
i Higieny Psychicznej?
O. Departament Zdrowia i Higieny Psychicznej
(DOHMH) Miasta Nowy Jork zach´ca
nowojorczyków do zg∏aszania znalezienia
wszystkich martwych ptaków na terenie Nowego
Jorku, szczególnie wron i niebieskich sójek pod
numer 311 lub za pomocà Internetu pod adres
nyc.gov/health/wnv. To pomo˝e nam w naszych
wysi∏kach monitorowania
zasi´gu wirusa
Zachodniego Nilu. Pomimo tego, ˝e ka˝de
zg∏oszenie jest wa˝ne dla naszego monitoringu,
b´dziemy zbieraç tylko próbki martwych ptaków,

P. Skàd pochodzi wirus Zachodniego Nilu?
O. Wybuchy choroby spowodowane przez wirus
Zachodniego Nilu mia∏y miejsce w Afryce,
Egipcie, Izraelu, Azji, Rumunii, Rosji i Francji.
Przed 1999-tym rokiem, wirus Zachodniego Nilu
nigdy nie znalaz∏ si´ eziono na pó∏kuli
zachodniej. Najprawdopodobniej, wirus zosta∏
wprowadzony przez zara˝onego ptaka lub
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a nie ka˝dego zg∏oszonego martwego ptaka. JeÊli
Paƒstwo nie dostanà telefonu z DOHMH w sprawie
zabrania martwego ptaka w ciàgu dwóch dni roboczych
od czasu zg∏oszenia, to prosz´ samemu pozbyç si´ tego
martwego ptaka. Martwe ptaki mogà przenosiç inne
choroby, nie powinny byç wi´c dotykane go∏ymi r´kami.
Prosz´ u˝ywaç r´kawiczek, ˝eby ostro˝nie w∏o˝yç
martwe ptaki do podwójnych plastykowych worków, a
potem umieÊciç je ze Êmieciami na zewnàtrz domu.
P. Czy mo˝na zaraziç si´ wirusem Zachodniego
Nilu bezpoÊrednio od ptaków?
O. W 2002 roku, zarejestrowano jeden ludzki przypadek
WZN u pracownika laboratoryjnego, który zarazi∏ si´ z
powodu wypadku jakiemu uleg∏ w czasie pracy nad
zara˝onym martwym ptakiem. Jest prawie niemo˝liwe,
˝eby cz∏onkowie ogó∏u mogli ulec takiemu zara˝eniu.
Jednak˝e, jak zawsze, nale˝y u˝yç r´kawic w trakcie
ostro˝nego wk∏adania martwego ptaka w podwójne
plastikowe torby i wystawiania te torby na Êmieci.
P. Czy oprócz komarów, mo˝na zaraziç si´
wirusem Zachodniego Nilu bezpoÊrednio od innych
owadów lub kleszczy?
O. Zara˝one komary sà g∏ównym êród∏em WZN i
spowodowa∏y ostatnie wybuchy choroby w USA.
Chocia˝ odkryto kilka typów kleszczy zara˝onych WZN
w Afryce i Europie, nie ma dowodu na to, ˝e kleszcze i
inne owady przenoszà WZN w Stanów Zjednoczonych.
P. Jakie sà objawy WZN?
O. Wi´kszoÊç ludzi zara˝onych WZN albo nie majà
˝adnych objawów, albo doÊwiadczà ∏agodnej choroby w
postaci goràczki, bólu g∏owy i bólów cia∏a przed
ca∏kowitym wyleczeniem. Niektóre osoby majà te˝
∏agodnà wysypk´ i zaatakowane w´z∏y ch∏onne. U
niektórych osób, szczególnie starszych, WZN mo˝e
spowodowaç powa˝nà chorob´, która wp∏ywa na tkank´
mózgowà i rdzeƒ kr´gowy. Powa˝ny stan mo˝e daç
nast´pujàce objawy: encephalitis (zapalenie mózgu),
meningitis (zapalenie pow∏oki mózgowej i rdzenia
kr´gowego) oraz ostry parali˝ (syndrom podobny do
polio), gdzie mi´Ênie bardzo s∏abnà lub ulegajà
ca∏kowitemu parali˝owi. Symptomy mogà byç
nast´pujàce: ból g∏owy, wysoka goràczka, sztywnienie
szyi, zdezorientowanie, utrata przytomnoÊci, dreszcze,
konwulsje oraz s∏aboÊç mi´Êni i parali˝. W najgorszym

przypadku, WZN mo˝e doprowadziç do sta∏ego
uszkodzenia neurologicznego i do Êmierci.
P. Je˝eli ci´˝arna lub karmiàca kobieta zarazi si´
WZN, czy wp∏ywa to na p∏ód?
O. W 2002 roku, zanotowano jeden przypadek
przeniesienia WZN od matki na p∏ód w czasie cià˝y.
Noworodek zosta∏ zara˝ony WZN w czasie porodu i mia∏
powa˝ne problemy medyczne, w tym stany abnormalne
w mózgu. Nie jest jednak ca∏kowicie pewne, czy stany te
zosta∏y wywo∏ane przey WZN czy te˝ przez inne
przyczyny.
W 2002 roku, u pewnej kobiety pojawi∏o si´
zapalenie mózgu wywo∏ane WZN w wyniku transfuzji
krwi po porodzie. Badania laboratoryjne wykaza∏y
obecnoÊç WZN w mleku matki wkrótce po jej
zachorowaniu. Matka karmi∏a dziecko i mniej wi´cej 3-4
tygodnie po urodzeniu, u dziecka pojawi∏ si´ WZN.
Poniewa˝ dziecko to prawie w ogóle nie przebywa∏o na
dworze, jest ma∏o prawdopodobne ˝e zosta∏o zara˝one od
komara. Dziecko nie wykazywa∏o ˝adnych symptomów
WZN i by∏o zdrowe.
Kobiety w cià˝y lub kobiety karmiàce powinny
zabezpieczyç si´ przed ryzykiem zachorowania na WZN
unikajàc komarów, noszàc zabezpieczajàce ubranie i
stosujàc Êrodki przeciwkomarowe z DEET. Wed∏ug
amerykaƒskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania
Chorobom (CDC), nie ma skutków ubocznych
stosowania DEET w Êrodkach odstraszania komarów u
kobiet ci´˝arnych i karmiàcych. Je˝eli w okolicy sà
przypadki zachorowania na WZN, kobiety ci´˝arne i
karmiàce które majà goràczk´ lub inne objawy
chorobowe, powinny zg∏osiç si´ do lekarza.
P. Jak leczy si´ wirus Zachodniego Nilu?
O. Nie ma okreÊlonej terapii na WZN. W wi´kszoÊci
wypadków, chorzy sami powracajà do zdrowia. W
ci´˝szych przypadkach, zaleca si´ intensywnà terapi´
(tzn. pobyt w szpitalu, kroplówk´ z p∏ynami i
od˝ywieniem, dostarczenie tlenu do p∏uc w razie
koniecznoÊci, zapobieganie wtórnym zaka˝eniom oraz
dobrà opiek´ piel´gniarskà).
P. Czy istnieje szczepionka przeciwko WZN?
O. Obecnie nie ma szczepionki przeciwko WZN,
chocia˝ kilka firm farmaceutycznych ju˝ nad nià pracuje.

P. Po jakim czasie nastàpi zachorowanie po
ukàszeniu przez zara˝onego komara?
O. Wi´kszoÊç ludzi, którzy sà zara˝eni WZN nie ma
objawów lub te˝ przechodzi chorob´ bardzo ∏agodnie.
Je˝eli choroba nast´puje, to pojawia si´ ona w ciàgu 3 do
15 dni od ukàszenia przez zara˝onego komara.
P. Co powinien zrobiç je˝eli uwa˝am êe mam
WZN?
O. Nale˝y natychmiast zg∏osiç si´ do lekarza je˝eli
zauwa˝y si´ objawy encephalitis z goràczkà, os∏abieniem
mi´Êni i zdezorientowaniem.
P. Co mog´ zrobiç, ˝eby zmniejszyç ryzyko
zara˝enia WZN?
O. Od czerwca do paêdziernika, kiedy komary sà
najbardziej aktywne, nale˝y przedsi´wziàç nast´pujàce
Êrodki ostro˝noÊci:
• Nosiç ubrania ochronne w postaci d∏ugich spodni,
koszuli z d∏ugimi r´kawami, szczególnie mi´dzy
zmierzchem a Êwitem, kiedy komary poszukujà
krwawego dania.
• Unikaç obszarów zaciemnionych, w krzakach gdzie
komary lubià odpoczywaç.
• Ograniczyç zaj´cia wieczorne na dworze, szczególnie
mi´dzy zmierzchem a Êwitem, kiedy komary sà
najaktywniejsze.
• U˝ywaç Êrodków zawierajàcych DEET ˝eby
zredukowaç nara˝enie si´ na komary. W celu
uzyskania dalszych informacji na ten temat sprawdê
Stron´ Faktów dotyczàcà stosowania Êrodków
przeciw komarom i ich bezpieczeƒstwa wydanà przez
DOHMH.
P. Co mog´ zrobiç wokó∏ swojego domu, ˝eby
zmniejszyç nara˝enie na komary?
O. Komary znoszà jaja w stojàcej lub wolno ruszajàcej
si´ wodzie. Chwasty, wysoka trawa i krzaki stanowià
ulubione miejsce komarów. Przy domach mieszkalnych,
woda stojàca mo˝e si´ zbieraç w nieu˝ywanych oponach,
puszkach, nieu˝ywanych basenach i przykrywach na
baseny lub innych zbiornikach wodnych. Komary mogà
dostaç si´ do domów przez okna lub drzwi nie majàce
siatek albo przez zepsute siatki. Usuƒ stojàcà wod´ i
zapobiegnij dostawaniu si´ komarów do domu:
• Usuƒ stojàcà wod´ na swojej posiad∏oÊci

° Usuƒ wszystkie stare opony ze swojej posiad∏oÊci
° Usuƒ puszki metalowe, pojemniki plastykowe,
ceramiczne donice lub podobne pojemniki
trzymajàce wod´
° Upewnij si´, ˝e rynny odprowadzajace wod´ z dachu
dok∏adnie si´ osuszajà, wyczyÊç zatkane Êcieki
wiosnà i jesienià
° WyczyÊç i wychloruj baseny, zewn´trzne sauny i
goràce wanny. JeÊli nie sà u˝ywane, nale˝y je
opró˝niç z wody i przykryç
° Opró˝nij wod´ z pokrywy basenu
° Zmieƒ wod´ w naczyniach dla ptaków przynajmniej
co 3 lub 4 dni
° Odwróç do góry dnem plastykowe brodziki i taczki
kiedy nie sà w u˝yciu
• Zreperuj lub wymieƒ wszystkie siatki w domu, które sà
uszkodzone lub majà dziury.
• Przypomnij o zagro˝eniu komarami lub pomó˝
sàsiadom w usuwaniu l´gowisk komarów na ich
posiad∏oÊciach.
Niektóre miejscowe sklepy ˝elazne mogà mieç produkt
zwany Mosquito Dunk®, który zawiera materia∏
larwobójczy Baccilus thuringiensis israelensis (BTI) do
zastosowania w stojàcej wodzie wokó∏ domu.
Departament Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta
Nowy Jork zaleca usuni´cie wody stojàcej ko∏o domu
˝eby zmniejszyç miejsca l´gu dla komarów i ostrzega, ˝e
bezpoÊrednie dotykanie materia∏u larwobójczego mo˝e
spowodowaç podra˝nienie skóry i oczu. Produkty te
nale˝y u˝ywaç zgodnie z zaleceniami producenta. Je˝eli
kupiono je dla u˝ytku domowego, to zalecamy dok∏adne
przeczytanie etykiety ostrzegajàcej oraz wskazówek
odnoÊnie przechowywania i obchodzenia si´ z
produktem.
P. Co robi miasto, ˝eby zapobiec ponownemu
rozprzestrzenianiu si´ wirusa?
O. Departament Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta
Nowy Jork razem z innymi miejskimi, stanowymi i
federalnymi agencjami rozwin´∏y obszerny plan w celu
zmniejszenia ryzyka zara˝enia wirusem Zachodniego
Nilu. G∏ównym celem tego planu jest zmniejszenie
liczby doros∏ych komarów przez zniszczenie ich miejsc
l´gowych i stosowanie larwicydów, aby zabiç niedojrza∏à
larwowà form´ komara na terenach ze stojàcà wodà,
których nie mo˝na zupe∏nie wysuszyç. Miasto b´dzie te˝
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regularnie badaç komary i ptaki na wyst´powanie WZN
przez ca∏à wiosn´ i lato. JeÊli WZN wystàpi w takim
zakresie, ˝e b´dzie zagro˝eniem dla ludzkiego zdrowia,
to zaleci si´ u˝ycie Êrodków owadobójczych w celu
zapobiegania rozszerzania si´ na ludzi.
P. Czy miasto planuje stosowanie pestycydów jak
poprzednio?
O. Je˝eli zostanie stwierdzone, ˝e WZN panuje w
Nowym Jorku, pierwszà odpowiedzià miasta b´dzie
zintensyfikowanie wysi∏ków majàcych na celu
zmniejszenie liczby doros∏ych komarów przez
zniszczenie ich miejsc l´gowych i stosowanie
larwicydów aby zabiç niedojrza∏à larwowà form´
komara na terenach ze stojàcà wodà gdzie WZN zosta∏
znaleziony. Srodki owadobójcze (adulticides)
zatwierdzone przez Amerykaƒskà Agencj´ Ochrony
Ârodowiska (EPA) zostanà zastosowane aby zapobiec
rozprzestrzenianiu si´ wirusa wÊród ludzi. Decyzja
dotyczàca spryskiwania na ziemi czy z powietrza oparta
b´dzie na wywiadzie i na informacji dotyczàcej poziomu
aktywnoÊci WZN.
P. Na jakie ryzyko nara˝one jest zdrowie ludzi i
zwierzàtek
domowych
przy
stosowaniu
pestycydów przeciwko doros∏ym komarom?
O. Przy obecnych dawkach, ryzyko dla ludzi i zwierzàt
jest stosunkowo niewielkie. Jednak˝e, niektórzy ludzie
mogà byç bardziej wra˝liwi na pestycydy i mogà chcieç
zmniejszyç ryzyko nara˝enia na wp∏yw pestycydów
stosujàc si´ do poni˝szych wskazówek. Ktokolwiek
stwierdzi u siebie reakcje uboczne, powinien zg∏osiç si´
do lekarza lub dzwoniç pod numer 311 lub 212
POISONS (764-7667) do Centrum Kontroli Zatruç
Miasta Nowy Jork.
P. Czy mieszkaƒcy b´dà z góry powiadomieni o
spryskiwaniu?
O. Mieszkaƒcy mogà dowiedzieç si´ o terminach
spryskiwania z og∏oszeƒ publicznych, mediów, strony
internetowej Miasta nyc.gov/health/wnv, i dzwoniàc
pod numer 311 Lini´ Informacyjnà Miasta. DOHMH

zawiadomi mieszkaƒców o spryskiwaniu przynajmniej
24 godziny przed terminem.
P. Je˝eli Miasto przeprowadza spryskiwanie, co
mog´ zrobiç w celu zredukowania ryzyka
nara˝enia na dzia∏anie pestycydów?
O. Je˝eli zachodzi taka koniecznoÊç, DOHMH zaleca
nast´pujàce Êrodki ostro˝noÊci w celu zredukowania
ryzyka kontaktu z pestycydami:
• Niektórzy ludzie sà wra˝liwi na pestycydy. Osobom z
astmà lub innymi schorzeniami oddechowymi zaleca
si´ pozostanie wewnàtrz w czasie spryskiwania, gdy˝
istnieje mo˝liwoÊç, ˝e spryskiwanie pogorszy ich stan
zdrowia.
• Klimatyzacja mo˝e pozostaç w∏àczona. Jednak, je˝eli
Pan/i chce zmniejszyç wyeksponowanie na pestycydy,
mo˝na nastawiç otwór klimatyzacji na pozycj´
zamkni´tà lub pozycj´ recyrkulacji.
• Sprz´t ogrodowy i zabawki nara˝one na kontakt ze
Êrodkami owadobójczymi powinny byç umyte wodà z
myd∏em, ˝eby zmniejszyç niebezpieczeƒstwo
wyeksponowania.
• Umyj skór´ i upierz ubrania wyeksponowane na
pestycydy wodà z myd∏em.
P. Je˝eli mieszkam w okolicy, gdzie znaleziono
ptaki lub komary z WZN i ukàsi∏ mnie komar, czy
mog´ zachorowaç?
O. Dowody Êwiadczà o tym, ˝e szansa na zara˝enie i
chorob´ u ludzi wynikajàce z WZN sà bardzo nik∏e. Na
najwi´ksze ryzyko nara˝eni sà ludzie starsi, powy˝ej 50
lat, a szczególnie ci powy˝ej 65-lat i oni powinni
najbardziej uwa˝aç na obecnoÊç komarów.
P. Ukàsi∏ mnie komar. Czy powinienem byç
przetestowany na obecnoÊç WZN?
O. IloÊç komarów przenoszàcych WZN jest bardzo
niewielka. Jednak˝e, gdyby wystàpi∏y takie objawy jak
wysoka goràczka, dezorientacja, s∏aboÊç mi´Êni, ci´˝kie
bóle g∏owy, usztywnienie szyi lub wra˝liwoÊç oczu na
Êwiat∏o, nale˝y natychmiast udaç si´ do lekarza.

Wi´cej informacji na temat Wirusa Zachodniego Nilu mo˝na znaleêç pod numerem 311
lub pod adresem nyc.gov/health/wnv.
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