
BORELIOZA

OBJAWY KLINICZNE
OKRES WYLĘGANIA CHOROBY  
TRWA ZWYKLE OD 7 DO 10 DNI

Obraz kliniczny boreliozy jest bardzo zróżnicowany i często 
uzależniony od okresu choroby i zajęcia poszczególnych 
układów.

Wyróżnić można dwa stadia choroby:
1.  Rumień wędrujący (przekraczający zwykle 5 cm), który 

powstaje na skórze w miejscu ukłucia przez kleszcza. Miej-
scowej zmianie towarzyszą często objawy grypopodobne 
tj.: zmęczenie, bóle mięśni, głowy, stawów, gorączka lub 
stany podgorączkowe, uczucie rozbicia, sztywność karku, 
powiększone węzły chłonne.

2.  Na skórze pojawia się wtórny mnogi rumień wędrujący, 
występujący niezależnie od miejsca ukłucia przez klesz-
cza. Dochodzi do zakażenia układu: nerwowego (neuro-
borelioza), kostno-stawowego lub krążenia (faza późna 
choroby). U około 1% chorych (najczęściej u dzieci) może 
pojawić się ograniczone nacieczenie skóry najczęściej na 
małżowinie usznej.
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Promocja  
Zdrowia

PAMIETAJ!
Nie ma szczepień profilaktycznych przeciwko 

Boreliozie.

Szczepienia profilaktyczne dostępne są wyłącznie 

przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu. 

PROFILAKTYKA

JAK MOŻEMY  

CHRONIĆ SIĘ:

-PRZED KLESZCZAMI
•  Unikanie kontaktu z kleszczami poprzez stosowa-

nie odpowiedniej odzieży w czasie pobytu w lesie 

oraz innych miejscach bytowania kleszczy,

•  Używanie repelentów tj. chemicznych środków 

odstraszających kleszcze

-PRZED ZAKAŻENIEM
•  Jak najszybsze właściwe usunięcie pasożyta ze 

skóry.



 JAK NALEŻY USUNĄĆ KLESZCZA?
Podczas próby usuwania kleszcza ze skóry może dojść 
do jego zmiażdżenia i/lub do wymiotów pasożyta, 
a to z kolei może spowodować narażenie na krętki 
Borreliaburgdorferi.Nie należy smarować kleszcza 
żadnym tłuszczem, ponieważ takie postępowanie 
powoduje jego stres i wystąpienie wymiotów. 

PAMIETAJ !
Przy usuwaniu kleszcza najlepiej używać pęsety, 
którą należy uchwycić kleszcza jak najbliżej skóry 
i zdecydowanym, jednostajnym ruchem pociągnąć 
pionowo do góry. W przypadku pozostania fragmen-
tów ciała kleszcza w skórze należy je niezwłocznie 
usunąć, a miejsce po ukąszeniu przemyć spirytusem. 
Zawsze wszelkie wątpliwości należy skonsultować z 
lekarzem.

CO TO JEST BORELIOZA Z LYME?
Borelioza z Lyme jest wieloukładową chorobą zakaź-
ną, wywołaną przez bakterie tj. krętki Borreliaburg-
dorferi. Człowiek ulega zakażeniu podczas pokłucia 
przez kleszcza, jak również przez wtarcie znajdują-
cego się na skórze kału kleszcza w zranione miejsce 
lub przez rozgniecenie kleszcza i wtarcie jego treści 
w zranioną skórę. Do zakażenia dochodzi w ciągu 36 
–48 godzin. 

WYSTĘPOWANIE BORELIOZY
Zasięg występowania tej choroby pokrywa się z za-
sięgiem występowania kleszczy z rodzaju Ixodes, 
obejmuje całą półkulę północną. Jest to choroba 
występująca najczęściej w Ameryce Północnej, Eu-
ropie oraz Azji. 
Każdego roku ilość tych groźnych pajęczaków rośnie, 
jednocześnie coraz powszechniej występują na tere-
nach miejskich.
Niektóre laboratoria oferują możliwość zbadania 
kleszcza w celu potwierdzenia czy był on zarażony 
krętkiem Borreliaburgdorferi.

Kleszcze to pajęczaki, które przenoszą groźne choro-
by, min. kleszczowe zapalenie mózgu oraz boreliozę. 
Szacuje się, że w Polsce nawet około 25% kleszczy 
może być zarażona.

DIAGNOZA
Do rozpoznania boreliozy niezbędne jest stwierdzenie 
charakterystycznych objawów klinicznych –rumień, 
w przypadku braku charakterystycznych objawów, 
wykonanie badań laboratoryjnych. Oznaczenie 
miana przeciwciał w surowicy krwi oraz w płynie 
mózgowo-rdzeniowym w neuroboreliozie i płynie 
stawowym w boreliozie stawowej, przeprowadza się 
metodą immunoenzymatyczną (ELISA). Zaleca się 
potwierdzenie swoistości wyniku dodatniego bądź 
wątpliwie dodatniego w/w testu badaniem metodą 
,,Western-blot’’.

LECZENIE
Antybiotykoterapia


