Nu toate înțepăturile
de căpușe sunt la fel
Înțelegerea diferențelor dintre
encefalita transmisă de căpușe (TBE)
și boala Lyme
Atât encefalita transmisă de căpușe (TBE), cât și boala Lyme sunt transmise de o
căpușă infectată, însă există diferențe importante între cele două boli1,2,3,4
Pentru TBE nu există un
tratament specific5, în timp
ce boala Lyme poate fi
tratată cu antibiotice4

TBE se poate transmite la
om imediat, după o singură
înțepătură a unei căpușe
infectate,3 în timp ce boala Lyme
necesită atașarea căpușei timp
de 36-48 de ore4

Al doilea stadiu al TBE este caracterizat
prin encefalită, care poate conduce la
complicații neurologice pe termen lung,
în timp ce boala Lyme poate conduce la
complicații neurologice și artrită, dacă
este lăsată netratată1,6

Cum se transmit bolile provocate de căpușe?
• Căpușele au capacitatea de a se atașa de pielea animalelor sau oamenilor care
intră într-un contact de scurtă durată cu ele. Căpușele pot transmite infecția prin
intermediul unei înțepături3
• Căpușele sunt paraziți de mici dimensiuni, de aproximativ 0,5-15 mm7
• Căpușele pot trăi în iarba înaltă, păduri și pajiști, precum și în parcuri și grădini2,7

1.

Timpul necesar pentru transmiterea bolilor provocate de căpușe poate varia3,4
Boala Lyme

TBE

TBE poate fi transmisă la om
imediat, după o singură înțepătură a
unei căpușe infectate3

2.

Boala Lyme necesită atașarea
căpușei la corpul uman timp de
36-48 de ore4

TBE este cauzată de un virus;1 boala Lyme este cauzată de o bacterie8
Bolile cauzate de o infecție virală sau de o infecție bacteriană vă afectează organismul în modalități diferite

TBE

Fiind cauzată de un virus, nu există
un tratament specific pentru TBE,
doar măsuri de susținere care ajută
la gestionarea simptomelor 1

3.

Boala Lyme
Odată diagnosticată, boala
Lyme este tratată, de obicei,
cu antibiotice9

Semne și simptome
TBE

Boala Lyme

În cazul TBE, nu există semne precoce vizibile; boala evoluează
în două faze10

Faza 1: Simptome asemănătoare gripei,
timp de 2 până la 7 zile:

Faza 2: Infecție potențial gravă a sistemului
nervos central (creier și măduva spinării):

• Dureri musculare, cefalee, oboseală și
temperatură de 37,7oC

• Febră înaltă, cefalee, greață, vărsături și
vertij10

• Apoi, 2 până la 10 zile fără niciun
simptom10
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În mod obișnuit, în jurul
înțepăturii de căpușă se formează
precoce o zonă circulară de
erupție roșie pe piele, cu centrul
clar, în decurs de 3 până la 36
de zile6,9

Alte simptome posibile
includ temperatură înaltă,
cefalee, dureri musculare și
articulare sau fatigabilitate
și lipsă de energie9
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Care sunt efectele pe termen lung ale infecțiilor cauzate de înțepăturile de căpușe?

TBE

Boala Lyme

TBE este o afecțiune gravă,
1 din 3 cazuri dezvoltă
complicații pe termen lung,
pentru care nu există
tratament specific care inclusiv spasme musculare, ataxie,
convulsii, paralizie și afectarea
să vindece boala5
memoriei de scurtă durată11

4.

Complicațiile pe termen lung
ale bolii Lyme includ complicații
neurologice și artrită9

TBE și boala Lyme au fiecare o răspândire geografică diferită2,12
Înainte de a efectua o călătorie, verificați destinația în ceea ce privește riscul de infecție

Boala Lyme se întâlnește
în unele părți din
Asia, Europa și
America de Nord12

TBE se întâlnește în unele părți
din Europa și Asia3
TBE
Probabilitatea
ca o persoană
nevaccinată care
călătorește în
aceste regiuni să
se îmbolnăvească
de TBE este de 1 la
10.000.13

5.

Boala Lyme
Suprapunere

Anual sunt raportate aproximativ

10.000-12.000

cazuri de TBE. Cu toate acestea, se
consideră că povara reală a bolii
TBE este subestimată în mod
semnificativ.3

Riscul de apariție al bolii Lyme variază la nivel global:
Incidența reală a bolii Lyme nu este cunoscută.14
Aceasta
afectează
Aceasta se întâlnește
65.000
în emisfera nordică
persoane
și afectează 300.000
pe an în
persoane pe an în Statele
Europa.16
Unite ale Americii.15

Puteți să luați măsuri de prevenire împotriva infecției care cauzează TBE și boala Lyme

Verificați destinația
în ceea ce privește
riscul de infecție2

Evitați, pe cât posibil, zonele
împădurite sau perimetrele
cu arbuști puternic afectate
de căpușe, de primăvara până
toamna2

Purtați îmbrăcăminte de
culoare deschisă, inclusiv
bluze cu mânecă lungă și
pantaloni lungi, introduși
în șosete2

Utilizați produse
eficace cu efect
repelent împotriva
insectelor2

Luați în considerare
vaccinarea în cazul în
care prezentați un risc
de a contracta TBE.2
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