
O boreliozie z roku na rok jest coraz głoś-
niej. Ta wieloobjawowa choroba potrafi 
bardzo niepostrzeżenie wkroczyć w życie 
swojej ofiary, wywracając je do góry no-
gami i niosąc ze sobą wiele problemów. 
A wszystko zaczyna się bardzo niewinnie, 
w zasadzie od pewnego spotkania. Z ma-
łym, ślepym, leniwym kleszczem.

SŁÓW KILKA 
O KRWIOPIJCACH
Ten pajęczak jest nosicielem bakterii wy-
wołującej boreliozę. Co prawda nie każdy, 
jednak najnowsze doniesienia wskazują 
już na co trzeciego kleszcza. Choć po-

wszechnie kojarzony z lasami, tak napraw-
dę bardzo LUBI WYSOKIE TRAWY, KRZEWY 
i niższe młode drzewka, z których łatwo 
przedostać się na potencjalnego żywicie-
la. Kleszcz jest ślepy. Nie widzi swojej ofia-
ry, lecz ją „wyczuwa” - reaguje na rozmaite 
wibracje, zmiany natężenia światła, ciepła, 
dwutlenku węgla. Żeby żyć, potrzebuje 
krwi. Jest mu ona niezbędna do przeisto-
czenia się z malutkiej jak główka szpilki lar-
wy w niewiele większą nimfę, a następnie 
w około dwumilimetrowego dorosłego 
osobnika. Te mikroskopijne rozmiary spra-
wiają, że naprawdę łatwo go przeoczyć 
na swoim ciele. Jego obecności nie zdra-

dza nawet samo ukąszenie, które dzięki 
znieczuleniu, zawartemu w jego ślinie, 
jest nieodczuwalne. Na wkłucie kleszcze 
wybierają miejsca dobrze ukrwione, gdzie 
jest ciepło, lekko wilgotno a skóra jest cien-
ka, dzięki czemu mogą się łatwiej wgryźć. 
Lubią się bawić w chowanego – można je 
znaleźć za uszami, pod kolanami, w oko-
licach pępka, pachwinach. Kleszcz wgry-
zając się w skórę wykorzystuje osobisty 
arsenał złożony ze specjalnej substancji, 
która wręcz przykleja go do ofiary oraz 
z kolców mocujących, które sprawia-
ją, że ciężko go wyciągnąć. Następnie 
tworzy coś na kształt rynienki, 
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w której łapczywie opija się krwią, zwra-
cając niepotrzebne resztki i tym samym 
„przekazując” groźne bakterie ze swoje-
go przewodu pokarmowego. 

JAK WYGRAĆ WALKĘ 
Z KLESZCZEM
Kleszcza można usunąć samodzielnie, 
jednak trzeba zachować wszelkie środki 
ostrożności i trzymać się określonych za-
sad. Przez lata panowało przekonanie, iż 
miejsce ukąszenia należy posmarować 
tłuszczem, co miało ułatwić wyciągniecie 
intruza. Teraz już wiadomo, że takie postę-
powanie to poważny błąd! Może to tylko 
spowodować, iż kleszcz zacznie się dusić 
i zwróci do krwioobiegu drobnoustroje 
wywołujące chorobę. Aby się go napraw-
dę pozbyć NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ PĘ-
SETĘ. Należy chwycić kleszcza jak najbliżej 
skóry (w przeciwnym razie mógłby się 
urwać - w takim wypadku od razu należy 
udać się do lekarza, bądź na pogotowie!) 
i wyciągnąć go zdecydowanym, szybkim 
ruchem. Następnie po sprawdzeniu, czy 
jest w całości, należy zdezynfekować miej-
sce ukąszenia. W aptekach dostępne są 
już specjalne pompki, długopisy, a tak-
że karty, dzięki którym również można 
bezpiecznie usunąć intruza. Warto tak-
że zaopatrzyć się w preparaty przeciw 
kleszczom, które swoim specyficznym 
zapachem mają je odstraszyć. 

GDY POJAWI SIĘ BORELIOZA
Odnotowana liczba zachorowań na bo-
reliozę w Polsce, sięga już ok. 13 tys. rocz-
nie. Liczba ta może być jednak znacznie 

większa. Powodem tych rozbieżności jest 
często brak świadomości chorych, a nawet 
lekarzy, którzy stawiają nierzadko błędną 
diagnozę. Ze względu na ocieplenie kli-
matu i brak srogich zim, kleszcze budzą się 
już na wiosnę. Miesiącami największej ak-
tywności są: maj i czerwiec oraz wrzesień 
i październik. Na temat samego zakażenia 
są odmienne zdania - jedni twierdzą, że 
może do niego dojść już przez sam kon-
takt z odchodami, jakie pajęczak zostawił 
na skórze, inni, że jest ono praktycznie 
niemożliwe, aż do momentu, kiedy kleszcz 
nie połączy śliny z naszym krwioobiegiem, 
co zajmuje mu nawet do 24 h. Jeśli nato-
miast w miejscu ukąszenia, w czasie od 
jednego do trzech tygodni, pojawi się 
charakterystyczny, dość duży (zazwyczaj 
średnica wynosi ponad 5 cm.) CZERWONY 
RUMIEŃ, Z JASNYM ŚRODKIEM, to jest to 
jednoznaczny sygnał, iż kleszcz był nosicie-
lem boreliozy i doszło do zakażenia. Jed-
nak ten specyficzny symptom występuje 
u zaledwie 40% chorych. Często natomiast 
nie ma żadnych sygnałów w postaci 
zmian skórnych, pojawiają się natomiast 
rozmaite dolegliwości, które ciężko połą-
czyć w jedną całość i przyporządkować 
do boreliozy. Można wyróżnić kilka faz tej 
choroby: wczesną, rozsianą, wtórną oraz 
przewlekłą. Tej pierwszej towarzyszą dole-
gliwości często mylone z grypą – gorącz-
ka, bóle mięśni i głowy, sztywność karku, 
powiększenie węzłów chłonnych. Objawy 
te są krótkotrwałe i ustępują czasem już po 
kilku dniach. Jeśli na tym etapie lekarz nie 
odkryje prawdziwej przyczyny, to dolegli-
wości stają się coraz bardziej uporczywe, 

a co najgroźniejsze – krętki boreliozy roz-
przestrzeniają się na inne tkanki i komór-
ki. Atakują stawy (najczęściej kolanowe), 
serce (arytmia oraz skoki ciśnienia), narząd 
wzroku (podwójne widzenie, mroczki), słu-
chu (piski, szumy), mięśnie (np. paraliż mięśni 
twarzy), aż wreszcie układ nerwowy (zabu-
rzenia psychiczne).

IM SZYBCIEJ, TYM LEPIEJ
Początkowo objawy te są napadowe, na-
stępnie pogłębiają się i dają o sobie znać 
co 3-4 tygodnie. Niektóre mogą pojawić 
się po raz pierwszy nawet kilka miesięcy 
po ukąszeniu. Dlatego też, w procesie le-
czenia bardzo istotne są dwa czynniki:
• czas - im szybciej rozpocznie się lecze-

nie, tym lepsze będą rezultaty, a orga-
nizm nie będzie narażony na kolejny 
atak choroby,

• wybór odpowiedniego lekarza – jeśli 
istnieje przypuszczenie zachorowania 
na boreliozę najlepiej od razu udać się 
do lekarza specjalisty chorób zakaźnych. 
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W przypadku samodzielnego usuwania kleszcza, 
oprócz badań na obecność boreliozy, mamy też możli-
wość wysłania do badania samego pajęczaka. Kleszcza 

można przekazać do badania do specjalistycznego 
laboratorium lub… wysłać. Istnieje kilka miejsc w Pol-
sce, do których można wysłać usuniętego kleszcza 

i sprawdzić czy nie był zakażony.

Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl
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W wykryciu boreliozy zawodzą nawet te-
sty diagnostyczne. Pomimo, że reagują na 
zupełnie różne czynniki. Pierwsze badają 
reakcję organizmu na ewentualne zaka-
żenie. I tak test ELISA daje tylko 30% wia-
rygodności, a WESTERN BLOTT 70%, lecz 
można go wykonać dopiero po trzech 
tygodniach od ukąszenia. Drugie starają 
się znaleźć chociaż fragment bakterii bo-
reliozy. Najlepsze w tym segmencie jest 
badanie PCR, którego celem jest znale-
zienie DNA bakterii. Plusem jest również 
to, że można go wykonać już kilka dni po 
bliskim spotkaniu z kleszczem.

DŁUGA 
ANTYBIOTYKOTERAPIA
W leczeniu boreliozy najczęściej sto-
suje się doksycyklinę i amoksycyklinę 
(u dzieci i kobiet w ciąży). Podane sto-
sunkowo szybko, powinny zahamo-
wać niektóre objawy, np. występujące 
przy zapaleniu stawów. U osób, u któ-
rych wykryto objawy neurologiczne, 

lub w cięższych przypadkach, antybio-
tyki stosowane są dożylnie. 

Istnieją dwa typy leczenia boreliozy: 
1. wg IDSA – Amerykańskiego Towarzy-

stwa Chorób Zakaźnych, gdzie po kil-
kutygodniowej kuracji antybiotykiem 
uznaje się, iż choroba została zwal-
czona, natomiast wszelkie dolegliwo-
ści, jakie jeszcze mogą mieć miejsce, 
traktowane są jako tzw. zespół pobo-
reliozowy, którego się już nie leczy. 
Sygnałem do rozpoczęcia leczenia są 
pojawiające się objawy. Wówczas sto-
suje się jeden antybiotyk, podawany 
w małych dawkach, przez trzy, mak-
symalnie cztery tygodnie.

2. wg ILADS - Międzynarodowego Sto-
warzyszenia lekarzy i naukowców 
zajmujących się boreliozą i koinfek-
cjami – w którym wręcz przeciwnie, 
uznaje się, iż sukces w walce z bore-
liozą można osiągnąć dzięki zasto-
sowaniu długiej i złożonej antybio-

tykoterapii, która trwa jeszcze od 2-4 
miesięcy po ustąpieniu objawów 
(co w sumie może trwać latami!). 
Leczenie wdraża się bardzo szybko, 
wystarczającym powodem do rozpo-
częcia antybiotykoterapii jest wysokie 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
boreliozy. Jeśli choroba nie zosta-
nie potwierdzona, to asekuracyjne 
podawanie leków trwa 4 tygodnie. 

Z boreliozą jest jak z małym kleszczem, który 
się wbija w skórę. Początkowo i jedno, i dru-
gie można pominąć, bo nie jest uciążliwe 
i nie rzuca się w oczy. Gdy kleszcz napije się 
krwi i urośnie nawet do kilkunastu milime-
trów, a borelioza przejdzie w kolejną fazę, 
już nie da się ich nie zauważyć. Wtedy zde-
cydowanym ruchem należy się ich pozbyć. 
Bo choć nie jest łatwo wyjąć kleszcza pęsetą, 
a boreliozę zwalczyć antybiotykami, jednak 
i jedno, i drugie jest możliwe do osiągnięcia.

ANNA BeDNARczyk
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