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MALARIA PÓŁNOCY  !!!!!

BORELIOZA



Przypadek I

- nieprawidłowo prowadzona 
diagnostyka

- nieprawidłowo prowadzone 
leczenie 

Skutek:

chora wielokrotnie narażona na 
nieuzasadnioną antybiotykoterapię! 



Przypadek II

39 – letnia kobieta diagnozowana za pomocą niestandardowych metod i w sposób niestandardowy 
leczona

Skutek: 

Alat: - 1957 IU/ml
Aspat:  797 IU/ml
GGTP: 244IU/ml

Ocena hist/pat bioptatu wątroby”
„Ostre zapalenie wątroby o dużym nasileniu i intensywności z martwicą i uszkodzeniem hepatocytów
„spotty necrosis” 
Hepatic sinusoidal obstruction syndrome (VOD) 



Wniosek

W mojej ocenie bardziej niż samej choroby 
należy obawiać się błędów popełnianych 
zarówno na etapie diagnostyki jak i leczenia!  



Borelioza – epidemiologia – fakty 

USA – 1991 r. - 9908 zachorowań
2009 r. – 30 000 zachorowań

Aktualnie ok.  25 000 zachorowań/rok
Szacunki CDC   300 000/rok 



Borelioza - epidemiologia

Europa  
- brak jednoznacznych danych – szacunkowo 75 000 /rok.
- brak rejestru zachorowań w niektórych krajach.
- do niedawna brak jednolitej definicji „przypadku” zachorowania, 
które powinno być zgłaszane służbom epidemiologicznym.



Czynnik etiologiczny 
Patogen Chorobotwórczość dla 

człowieka

B.burgdorferi +

B.afzelli +

B. garrini +

B. spielmani +

B.myamoti +

B.japonica +

B.bavariensis, B.americana,
B.andersoni, 
B.bissettii, B.califoriensis, 
B.finlandiensis
B.caroliniensis
B.curtenbachii
B.lusitaniae
B.sinica
B.tanuci
B.turdi
B.vlaisiana

NIE



Jak szerzy się choroba? 

Wektorem jest kleszcz!!!



Ryzyko zakażenia Borrelia ssp. po ukłuciu przez kleszcza

Kleszcze nie „kąsają” i nie „gryzą” –
te „bestie” nie mają zębów !!!

Ryzyko przeniesienia bakterii z zakażonego kleszcza
na człowieka:

USA  - 1 – 3%
Europa  3 -12% (większość autorów skłania się do 
ryzyka w okolicach 4%) 

Bakteria przebywa w jelicie kleszcza i dopiero gdy
kleszcz zaczyna się żywić namnaża się, zmienia
antygeny na swojej powierzchni i rozpoczyna
wędrówkę do gruczołów ślinowych kleszcza.
Zajmuje jej to 17 – 24 godzin.

Ryzyko zakażenia Borrelia ssp.  gdy kleszcz zostanie 
usunięty w ciągu 24 godzin – 0% 



Wyizolowano z ludzkiej skóry 743 kleszcze (Niemcy)

• 57% - Nimfy

• 41% - Dorosła postać kleszcza

• 2%   - Larwa

11% kleszczy zakażanych było Borrelią

27% ukłuć zakażonym kleszczem spowodowało boreliozę u ludzi

(Oehme et al., 1998)

Ryzyko zachorowania na boreliozę
po ukłuciu wyniosło

4%

Ryzyko zakażenia Borrelia ssp. po ukłuciu przez kleszcza



Prawdopodobieństwo zakażenia krętkiem Borrelia
w zależności od czasu żerowania kleszcza w skórze człowieka 

Kirby C. Stafford. Tick Management Handbook;

The Connecticut Agricultural Experiment Station

The Connecticut General Assembly. 2007; Bulletin No. 1010



Ryzyko zakażenia Borrelia ssp. po ukłuciu przez kleszcza

Badanie sekwencji genetycznych Borrelia ssp. u kleszcza 

- nie ma znaczenia liczba stwierdzonych kopii DNA – nieznane inokulum

- możliwość wykrycia DNA niechorobotwórczych gatunków Borrelia

- w niektórych badaniach brak związku między stwierdzeniem materiału 

genetycznego Borrelia u kleszcza a rozwojem boreliozy

- niskie (około 4%) ryzyko zachorowania 

- nie może wpływać na decyzje lekarza dotyczące terapii 

Jedyne sensowne zalecenie w przypadku stwierdzenia 
zakażenia u kleszcza, wobec braku jakichkolwiek 

objawów choroby u ukłutej osoby to 
…… leczenie kleszcza !! 



Ryzyko zakażenia Borrelia ssp. po ukłuciu przez kleszcza

BRAK WSKAZAŃ DO ROZPOCZĘCIA ANTYBIOTYKOTERAPII TAKIEJ JAK W PRZYPADKU 

ROZPOZNANIA BORELIOZY

TYLKO  Z UWAGI NA FAKT UKŁUCIA PRZEZ KLESZCZA !!!!!

Szeroko rozumiane ryzyko działań niepożądanych zastosowanej antybiotykoterapii nie 

równoważy ewentualnych korzyści wynikających z eradykacji domniemanej infekcji.

W ściśle określonych sytuacjach: ukłucia przez liczne kleszcze w rejonie endemicznym

upoważnia jedynie do włączenia profilaktyki w postaci pojedynczej dawki

doksycykliny!



Przebieg choroby

Objawy
Wyniki badań  
serologicznych

wynik jednego badania                rozpoznanie !!!!!! 

Rozpoznanie boreliozy

niespecyficzne objawy                rozpoznanie !!!!!! 



Zmiana lokalna 
Rumień 

wędrujący

Krętki we 
krwi 

Ostre manifestacje 
narządowe

Zajęcie układu 
nerwowego, satwów

serca,
Przewlekłe 

manifestacje 
narządowe 

Wyzdrowienie !!!

Przebieg choroby w czasie 

Postaci kliniczne zakażenie Borrelia ssp.

Ukłucie 
kleszcza

U ok. 20 % 
nieleczonych 

chorych dochodzi 
do wyzdrowienia !!



Zajęty narząd Manifestacja wczesna Manifestacja późna

Skóra Rumień wędrujący 
Limfocytoma

Przewlekłe zanikowe 
zapalenie skóry

Ośrodkowy układ nerwowy Limfocytarne zapalenie 
opon 
Porażenie n. twarzowego

Zapalenie korzeni 
nerwowych
Zapalenie mózgu i korzeni 
nerwowych

Serce Zapalenie mięśnia
sercowego
AV - blok

Kardiomiopatia

Oko Zapalenie spojówek Zapalenie błony 
naczyniowej oka, zapalenie 
rogówki

Układ mięśniowo –
szkieletowy 

„ Letnia grypa”
Ból mięśni
Ból stawów

Przewlekłe zapalenie 
stawów
Epizodyczne zapalenie 
stawów 

Postaci kliniczne zakażenie Borrelia ssp.



Zakażenie bezobjawowe 

U CZĘŚCI OSÓB (nawet do 90% przypadków) ZAKAŻENIE MA PRZEBIEG BEZOBJAWOWY 

3-15% zdrowych mieszkańców Europy ma przeciwciała p/Borrelia spp.

5% zdrowych dawców krwi ma przeciwciała p/Borrelia spp

50% zdrowych pracowników leśnych ma przeciwciała p/Borrelia spp

Nawet jeżeli dojdzie do serokonwersji po ukłuciu przez kleszcza

(wymagane potwierdzenie dwoma badaniami – w odstępie 3 – 4 tygodni) 

a u chorego nie występują objawy choroby brak wskazań do antybitykoterapii. 

OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ TO NIE CHOROBA !!!!!

……..tym bardziej, że wg. niektórych autorów 10 -20% wyników testu WB IgM
to wyniki fałszywie dodatnie 



Czułość/Swoistość

SWOISTOŚĆ

100 
zdrowych

70- 30+

70%

Czułość testu to stosunek
wyników prawdziwie dodatnich
do sumy prawdziwie dodatnich i
fałszywie ujemnych.

Czułość 100% w przypadku testu
medycznego oznaczałaby, że
wszystkie osoby zostaną
rozpoznane.

Pojęcie interpretuje się jako
zdolność testu do prawidłowego
rozpoznania choroby tam, gdzie
ona występuje.

Swoistość testu to stosunek 
wyników prawdziwie 
ujemnych do sumy 
prawdziwie ujemnych i 
fałszywie dodatnich.

Swoistość 100% oznaczałaby, 
że wszyscy ludzie zdrowi w 
wykonanym teście 
diagnostycznym zostaną 
oznaczeni jako zdrowi.

Zarówno czułość jak i swoistość testu są ważnymi wskaźnikami dokładności testu i osobno nie dają pełnego obrazu; 
tylko wspólnie dają one pojęcie o stopniu zaufania, jakim można darzyć dany test.



Osoby chore
na boreliozę

Osoby zdrowe

RU/ml

Cut-off (np. 22RU/ml)

5% w.f.n

30% w.f.p

Czułość/Swoistość



Osoby chore

na boreliozę
Osoby zdrowe

RU/ml

Cut-off (np. 5 RU/ml)

0% w.f.n

50% w.f.p

CZ    S

Czułość/Swoistość



Osoby chore
na boreliozę

Osoby zdrowe

RU/ml

Cut-off (np. 40 RU/ml)

20% w.f.n

0% w.f.p

CZ    S

Czułość/Swoistość



Diagnostyka boreliozy - metody

Borrelia Inna bakteria

Wspólny antygen

Wspólne przeciwciało

Specyficzne antygeny/przeciwciała



Diagnostyka boreliozy - ELISA

Borrelia

Przykład 1

Studzienka
ELISA

Antygeny z 
Borrelia

Surowica 

ludzka

Wynik
pozytywny



Borrelia

Przykład 2

Studzienka
ELISA

Antygeny z 
Borrelia

Surowica

ludzka

Wynik
pozytywny

Diagnostyka boreliozy - ELISA



Diagnostyka boreliozy - ELISA

Borrelia

Przykład 3

Studzienka
ELISA

Antygeny z 
Borrelia

Surowica

ludzka

Wynik
pozytywny



Borrelia

Przykład 4

Studzienka
ELISA

Antygeny z 
Borrelia

Surowica 

ludzka

Wynik
negatywny

Diagnostyka boreliozy - ELISA



Borrelia

Przykład 5

Studzienka
ELISA

Antygeny z 
Borrelia

Surowica 

ludzka

Wynik
pozytywny

Diagnostyka boreliozy - ELISA



O czym mówi dodatni wynik testu ELISA?

• Obecne „jakieś” przeciwciała

• Poziom przeciwciał przekroczył wartość cut-off

• Konieczny Westernblot !!!



O czym mówi ujemny wynik testu ELISA?

• Nie mówi o całkowitym braku przeciwciał

• Poziom przeciwciał nie przekroczył wartość cut-off

• Koniec diagnostyki laboratoryjnej



Diagnostyka boreliozy - Blot

Borrelia

Przykład 1

WYNIK POZYTYWNY



Borrelia

WYNIK POZYTYWNY

Przykład 2

Diagnostyka boreliozy - Blot



Borrelia

WYNIK POZYTYWNY

Przykład 3

Diagnostyka boreliozy - Blot



Borrelia

WYNIK NEGATYWNY

Przykład 3

Diagnostyka boreliozy - Blot



O czym mówi dodatni wynik testu Blot

• Obecne przeciwciała są specyficzne

• Sam w sobie nie oznacza choroby !!!!



O czym mówi ujemny wynik testu Blot

• Brak specyficznych przeciwciał

• Borelioza mało prawdopodobna



Potwierdzenie ujemnego wyniku testu ELISA
lub całkowite jego pominięcie?

Borrelia

Przykład 1

Studzienka
ELISA

Antygeny z 
Borrelia

Surowica 

ludzka

Wynik
negatywny



RU/ml

Cut-off (22RU/ml)

Czułość/Swoistość

WYNIK NEGATYWNY



Potwierdzenie ujemnego wyniku testu ELISA
lub całkowite jego pominięcie?

Borrelia

WYNIK POZYTYWNY

Przykład 1



1) Skuteczna odpowiedź immunologiczna

2) Niewielkie inokulum bakterii – wystarczające do wywołania odpowiedzi immunoloigcznej, ale 

zbyt małe aby doprowadzić do skutecznego zakażenia. 

3) Zakażający szczep bakterii mógł charakteryzować się graniczoną wirulencją 

4) Nieustalone  jeszcze uwarunkowania genetyczne gospodarza

Zakażenie bezobjawowe – dlaczego?



Postaci kliniczne boreliozy – rumień wędrujący

- świąd występuje rzadko – 30 %

- gorączka
- bóle mięśni 
- ból głowy 
- powiększenie lokalnych węzłów 

chłonnych 
- tylko 40% chorych zauważa kleszcza! 



Postaci kliniczne boreliozy – rumień wędrujący

Najczęstsze spośród wszystkich wczesnych manifestacji (w Europie 90%)

- wykonywanie badań serologicznych jest wręcz niezalecane !!!!

- jeżeli rozpoznanie nie jest pewne – rumień nie jest typowy – obrysuj 

rumień długopisem i oceń rumień za 1 – 2 dni 

- skuteczność terapii potwierdza jedynie zanik rumienia równoznaczny 

z ustąpieniem infekcji a nie wyniki badań serologicznych !!!!!!!!!

- do serokonwersji może nigdy nie dojść (nawet 30 % chorych)

czas

zakażenie Borrelia

Rumień wędrujący 

5- 48 dni

IgM

IgG
Poziom detekcji

6 – 8 tygodni

IgG



Manifestacja Opis manifestacji klinicznej Badania

serologiczne z

surowicy

Badania/dane kliniczne

potwierdzające

rozpoznanie

Rumień wędrujący Powiększająca się czerwona lub 

niebieskawo – czerwona plama, średnicy 

> 5 cm z lub bez centralnego 

przejaśnienia. Brzeg zmiany wyraźnie 

odgraniczony, czerwony, nieuniesiony.

niezalecane dodatni wynik badania 

PCR w kierunku DNA 

Borrelia bioptatu

zmienionej chorobowo 

skóry lub dodatni wynik 

hodowli krętka z bioptatu

skóry.

Rumień wędrujący – definicja przypadku wg ECDC 



Inne skórne postaci boreliozy

Rumienie wtórne 
W Europie rzadkie – około 5% 
przypadków 

Limfocytoma skóry
W Europie 0,3 – 4,5 % przypadków
Głównie u dzieci 



Manifestacja Opis manifestacji Badania 

serologiczne z 

surowicy 

Badania/dane kliniczne 

potwierdzające rozpoznanie  

Łagodny 

chłoniak 

limfocytowy 

skóry

Niebolesna, czerwona lub 

sinoczerwona gródka, 

występująca najczęściej na 

powiece, płatku ucha, nosie, 

sutku lub mosznie zwykle u 

dzieci.

Dodatnie Dodatni wynik badania PCR w 

kierunku DNA Borrelia bioptatu

zmienionej chorobowo skóry lub 

dodatni wynik hodowli krętka z 

bioptatu skóry.

Wynik badania hist/pat zmiany  -

nacieki limfoctytów B

Łagodny chłoniak limfocytowy skóry –
definicja przypadku wg ECDC 



Inne skórne postaci boreliozy

Acrodermatitis chronica
atropicans
- późna manifestacja skórna 
boreliozy



Manifestacja Opis manifestacji Badania serologiczne z

surowicy

Badania/dane kliniczne 

potwierdzające 

rozpoznanie  

Przewlekłe zanikowe 

zapalenie skóry 

(Acrodermatitis 

chronica atrophicans)

Długo utrzymujące się czerwone 

lub sinoczerwone zmiany zanikowe, 

zazwyczaj na wyprostnych 

powierzchniach kończyn. 

Początkowo zmiany mają charakter 

obrzękowy. Możliwa ewolucja w 

kierunku zmian zanikowych. 

Możliwe stwardnienie skóry i 

włókniste guzki nad wyniosłościami 

kości.  

Wysokie miana specyficznych 

przeciwciał w klasie IgG

Badanie histologiczne. 

Wykrycie krętka w 

hodowli lub za pomocą 

PCR z bioptatów skóry. 

Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry  
– definicja przypadku wg ECDC 



Zespół Garin-Bujadoux-Bannwarth`a:

1)  Zapalenie korzeni nerwowych – silny ból! 

2) Limfocytarne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych 

3) Zajęcie nerwów czaszkowych, najczęściej nerwu twarzowego.

Zapalenie korzeni wraz z porażeniem nerwu twarzowego występują razem u przeszło 
70% chorych z wczesną postacią neuroboreliozy!

Wczesna neuroborelioza 



Podejrzenie gdy:

- objawy zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych z lub bez bólu głowy, 

- u dzieci - spowolnienie, apatia, zwiększona drażliwość

- sztywność karku jest znikoma i występuje rzadko 

- ból głowy jeżeli jest jedynym objawem jest mało charakterystyczny dla wczesnej 
neuroboreliozy.

- ból głowy we wczesnej neuroboreliozie zazwyczaj ma jasno określony początek i trwa 
nie dłużej niż miesiąc 

Wczesna neuroborelioza 



Potwierdzenie podejrzenia:

- punkcja lędźwiowa – pleocytoza limfocytarna > 90% mononokluearów !!

- wyniki badań p/ciał w płynie m - r mogą być ujemne 

- w bardzo wczesnym okresie choroby także wyniki badań serologicznych w surowicy mogą być ujemne 

- w surowicy stwierdza się głównie obecność IgM i IgG typowych dla wczesnego okresu choroby

- w późniejszym okresie większe prawdopodobieństwo wykrycia p/ciał IgG – STOPNIOWO ZWIĘKSZA SIĘ 
LICZBA PRĄŻKÓW W TEŚCIE WB (miano jest mało diagnostyczne) 

- w przypadku negatywnych wyników badań serologicznych i dalszego podejrzewania neuroboreliozy 
wskazane ponowne badania serologiczne  surowicy po 2 – 4 tygodniach 

Wczesna neuroborelioza 



Postaci schorzenia 

• Zapalenie jednego lub wielu nerwów 

• Limfocytarne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych 

• Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych i korzeni nerwowych

• Porażenne zapalenie rdzenia kręgowego

• Zapalenie rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych

• Zapalenie naczyń mózgowych 

• Postępujące zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego 

Późna neuroborelioza 



Późna neuroborelioza 

W płynie m - r: 

- pleocytoza może nie występować (pojawia się okresowo) 

- intratekalna produkcja p/ciał głównie IgG (wskaźnik CSQ –REL) 

- prążki oligoklonalne

- wysokie stężenie białka

- podwyższony wskaźnik globuliny/albuminy

W surowicy:

- p/ciała IgG (z licznymi prążkami w WB !) 

Nie można rozpoznawać późnej neuroboreliozy jedynie na podstawie wyniku badania IgG 

w surowicy lub co gorsza jedynie IgM.



Wyliczenie wskaźnika wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał wiąże się z pobraniem dwóch próbek – płynu 
mózgowo-rdzeniowego i surowicy. 

Ważne, aby obie próbki pobrane były tego samego dnia (najlepiej w przeciągu 1 godziny). 

Po pobraniu materiału od pacjenta oznacza się następnie:

- specyficzne przeciwciała anty-Borrelia w PMR (IgG lub IgM) metodą ELISA,

- specyficzne przeciwciała anty-Borrelia w surowicy (IgG lub IgM) metodą ELISA,

- całkowity poziom przeciwciał danej klasy (IgG lub IgM) w PMR,

- całkowity poziom przeciwciał danej klasy (IgG lub IgM) w surowicy,

- poziom albumin w PMR,

- poziom albumin w surowicy.

Neuroborelioza – wewnątrzoponowa synteza przeciwciał 



Neuroborelioza – wewnątrzoponowa synteza przeciwciał 

Względny wskaźnik płyn mózgowy/surowica – CSQrel.. 

Współczynnik CSQrel. wyjaśnia, czy obecne w OUN przeciwciała anty-Borrelia pochodzą z dyfuzji przez barierę 
krew-mózg, czy zostały wyprodukowane wewnątrzoponowo w efekcie neurozakażenia.

CSQrel. (Ig) =

spec. Ig w PMR

=

spec. Ig w PMR

=
CSQspec. (Ig)spec. Ig w surowicy całk. Ig w PMR

całk. Ig w PMR spec. Ig w surowicy
CSQcałk. (Ig)

całk. Ig w surowicy całk. Ig w surowicy

Jeżeli współczynnik ten wynosi np. 4, oznacza to, że stosunek swoistego IgG do całkowitego IgG jest 4-krotnie 
wyższy w PMR niż w surowicy. 

CSQrel. od 0,7 do 1,3 odpowiada fizjologicznej normie. 
CSQrel. powyżej 1,5 może być z kolei efektem produkcji przeciwciał w OUN i miejscowej infekcji.



Neuroborelioza – wewnątrzoponowa synteza przeciwciał 

Obecność przeciwciał w OUN nie musi być zawsze skutkiem neuroinfekcji

- Efekt nieswoistej wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał (możliwej w różnych schorzeniach, np. stwardnieniu 
rozsianym, szpiczaku mnogim, nowotworach OUN) 

- Uszkodzenie bariery krew-mózg

- W takim przypadku wyliczenie CSQrel., jak opisano powyżej, jest niewiarygodne i może prowadzić do błędnych 
wyników



Neuroborelioza – wewnątrzoponowa synteza przeciwciał 

Wskaźnik PMR/surowica dla albumin. 

Albuminy są produkowane wyłącznie w wątrobie i nigdy nie dochodzi do wewnątrzoponowej produkcji 
albumin.

Na podstawie współczynnika albuminowego (CSQalb. – stosunek poziomu albumin w PMR do poziomu albumin 
w surowicy) można oszacować stopień dyfuzji przeciwciał przez barierę krew-mózg, a tym samym wyliczyć 
zamiast CSQcałk. tzw. CSQlim. dla każdej klasy przeciwciał:

CSQrel. (Ig) =

CSQspec. (Ig)

CSQlim. (Ig)

Jeśli u pacjenta wyliczony CSQcałk. (Ig) jest wyższy od CSQlim. (Ig), 
w OUN zachodzi niespecyficzna produkcja IgA, G lub M.



Neuroborelioza – wewnątrzoponowa synteza przeciwciał 



Manifestacja Opis manifestacji Badania serologiczne z 

surowicy

Badania/dane kliniczne 

potwierdzające rozpoznanie  

Neuroborelioza U dorosłych głównie zapalenie 

opon i korzeni nerwowych, 

zapalenie opon mózgowo -

rdzeniowych,  rzadziej zapalnie 

mózgu, bardzo rzadko 

zapalenie naczyń mózgowych. 

U dzieci głównie zapalenie 

opon mózgowo – rdzeniowych i 

porażenie nerwu twarzowego.   

Dodatnie.

Intratekalna produkcja 

przeciwciał.

Pleocytoza w płynie 

mózgowo -

rdzeniowym 

Wykrycie krętka za pomocą 

hodowli i/lub metodą PCR z 

płynu mózgowo -rdzeniowygo. 

Wewnątrzoponowa produkcja 

p/ciał w klasie IgM i/lub IgG

i/lub IgA.

Specyficzne p/ciała w 

surowicy.

Rumień wędrujący w 

wywiadzie lub aktualnie 

obecny. 

Neuroborelioza – definicja przypadku wg ECDC 



Borelioza stawowa

- Wykonywanie badań serologicznych w kierunku zakażenia Borrelia ssp.  jest wskazane 
jeżeli:

1) pacjent zgłasza zapalenie stawu, którego wcześniej nie było

2) zapalenie jednego lub kilku stawów 

3) zajęte są duże stawy (zwykle kolana) 

- w surowicy dodatnie IgG (wysokie miano, test WB IgG +)

Jedynie u około 10 % chorych z ostrym zapaleniem stawów obserwuje się rozwój 
przewlekłego zapalenie stawów.

Przewlekłe zapalenie stawów nie ma charakteru nawrotowego lecz ciągły, postępujący i 
z reguły dotyczy stawów kolanowych.



Borelioza stawowa

„When a patient suspected with juvenile idiopathic arthritis turns out to be diagnosed with 
an infectious disease – a review of Lyme arthritis in children”
Krzysztof Orczyk, Joanna Świdrowska-Jaros, and Elżbieta Smolewskacorresponding author

 najczęściej zajęcie dużych stawów, asymetrycznie

 obrzęk z umiarkowanym wysiękiem do jamy stawu

 ograniczenie ruchomości z łagodnym bólem

 ból przy przeniesieniu ciężaru na kończynę 

 staw kolanowy zajęty jest w około 90% przypadków

 drugim co do częstości jest staw łokciowy 

 objawy łagodnego zapalenie stawów mogę utrzymywać 

się nawet u 25% chorych w ciągu pierwszych miesięcy po 

antybiotykoterapii!!!



Manifestacja Opis manifestacji Badania

serologiczne z

surowicy

Badania/dane kliniczne 

potwierdzające rozpoznanie  

Zapalenie stawów Nawracające lub uporczywe 

zapalenie  jednego lub kilku 

dużych stawów z obrzękiem. 

Inne możliwe przyczyny 

muszą być wykluczone

Wysokie 

miana 

specyficznych 

przeciwciał w 

klasie IgG

Badanie laboratoryjne płynu 

stawowego. Wykrycie krętka w 

hodowli lub za pomocą PCR z płynu 

stawowego lub tkanek stawu.

Borelioza stawowa  – definicja przypadku wg ECDC 



Manifestacja Opis manifestacji Badania

serologiczne z

surowicy

Badania/dane kliniczne 

potwierdzające rozpoznanie  

Zapalenie mięśnia

sercowego

Nagłe wystąpienie bloku 

przedsionkowo – komorowego 

(stopnia Ido III), zaburzenia 

przewodzenia, zaburzenia 

rytmu, zapalenie mięśnia 

sercowego lub pankarditis . 

Inne przyczyny muszą być 

wykluczone. 

Dodatnie Wykrycie krętka za pomocą hodowli

lub metodą PCR w bioptatach

endomiokardium.

Rumień wędrujący w wywiadzie lub

aktualnie obecny i/lub objawy

neuroboreliozy

Boreliozowe zapalenie mięśnia sercowego/ zaburzenia 
przewodzenia – definicja przypadku wg ECDC



Manifestacja Opis manifestacji Badania

serologiczne z

surowicy

Badania/dane kliniczne 

potwierdzające rozpoznanie  

Manifestacje 

okulistyczne  

Zapalenie spojówek 

Zapalenie błony naczyniowej 

Zapalenie rogówki

Dodatnie Objawy wczesnej lub późnej 

boreliozy. Wykrycie krętka w płynie 

pobranym z gałki ocznej za 

pomocą hodowli lub badania PCR. 

Manifestacje okulistyczne boreliozy 
– definicja przypadku wg ECDC 



Pseudoborelioza /przewlekła borelioza/zespół poboreliozowy

Utrzymywanie się niektórych objawów 6 miesięcy po zakończonym leczeniu 

Dolegliwości takie są zgłaszane przez 13 – 63% chorych po zakończonym leczeniu

- problemy funkcjonalne

- zaburzenia mentalne

Zazwyczaj objawy zgłaszane przez chorych nie pokrywają się z typowymi dla 
boreliozy dolegliwościami.

DODATNIE WYNIKI BADAŃ SEROLOGICZNYCH BEZ OBJAWÓW TO NIE BORELIOZA 



Pseudoborelioza /przewlekła borelioza/zespół poboreliozowy

Możliwa patogeneza:

- nowe zakażenie lub przetrwała infekcja

- mechanizmy autoimmunologiczne

- wolno gojące się uszkodzenia pozapalne tkanek

- INNA CHOROBA!!!!!

Przewlekła borelioza – bliżej niezdefiniowany termin, stosowany przez 
nieznaczną mniejszość  (small minority) klinicystów wobec pacjentów z szerokim 
wachlarzem rozmaitych dolegliwości”.

Dolegliwości mają być powodowane przez „cysty” – formy które mogą ograniczyć 
swój metabolizm i tym samym uniknąć antybiotykoterapii.



„Uwaga – cysty…..

… czyli rzecz o przewlekłej boreliozie”

Opisano rozmaite morfologiczne warianty :
cysty, L- formy, sferoplasty, propagule, warianty morfologiczne, ciałka krągłe, formy 

z zaburzoną ścianą komórkową

Powyższe morfologiczne warianty odnoszą się do krągłych form bakterii, które 
uwidoczniono w mikroskopie 

W SENSIE BIOLOGICZNYM NIE SĄ CYSTAMI LECZ FORMAMI L !!!!! 



„Uwaga – cysty…..

… czyli rzecz o przewlekłej boreliozie”



Chorzy ze skórną manifestacją boreliozy:

- znaleziska zauważone w mikroskopie różniły się od siebie u poszczególnych autorów
- w dwóch badaniach do barwienia użyto p/ciał monoklonalnych, które mogą krzyżowo 
reagować z antygenami ludzkimi

12 chorych z ch. Alzheimera i stwardnieniem rozsianym:

- brak informacji, czy mieli objawy boreliozy

- brak informacji, czy byli leczeni z powodu boreliozy

- u żadnego z chorych z SM nie wykonano WB w surowicy
- PCR Borrelia w płynie mr – wynik ujemny

„Uwaga – cysty…..

… czyli rzecz o przewlekłej boreliozie”



W większości prac opisano formy L Borrelia ssp w warunkach in vitro

- wykazano in vitro zdolność bakterii do wytwarzania form L w obecności 
niektórych antybiotyków 

- Wykazano in vitro wrażliwość tych form na działanie niektórych 
antybiotyków (nieszczęsny metronidazol! , ale także wyciąg z pestek 
winogron) 

Żadnego z takich badań nie wykonano w warunkach klinicznych ani nawet na 
modelu zwierzęcym. 

„Uwaga – cysty…..

… czyli rzecz o przewlekłej boreliozie”



Borelioza

Jeżeli brak poprawy po zastosowanym leczeniu – rozważ inną chorobę !

Ważna jest dobra komunikacja lekarz – pacjent !
- wyjaśnienie w jaki sposób naukowcy wykonują badania kliniczne
- wyjaśnienie istoty choroby i jej przebiegu
- zrozumienie dolegliwości chorego, empatia

zmniejszenie lęku
Ze strony chorego:

- trudność pogodzenia się z przewlekłymi dolegliwościami

„Współczesna medycyna jest sztuką zarabiania na lęku przed chorobą”  
Der Spiegel



Wróćmy więc 
do przypadku I 



Dziękuję za uwagę


