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Borelioza

Mimo ogromnego postêpu, jaki dokona³ siê w dziedzinie chorób zakanych, niektóre infekcje nadal budz¹ wiele kontrowersji i s¹ przedmiotem intensywnych badañ oraz licznych
sporów naukowych. Do takich schorzeñ mo¿na zaliczyæ boreliozê.

C

zêæ lekarzy, w tym Infectious Diseases Society of America (IDSA)  Amerykañskie
Towarzystwo Chorób Zakanych, uwa¿a, ¿e jest to infekcja mo¿liwa do wyleczenia pojedynczym
antybiotykiem w ci¹gu kilku tygodni, dolegliwoci za utrzymuj¹ce siê mimo leczenia traktuje jako zespó³ poboreliozowy,
niebêd¹cy wskazaniem do antybiotykoterapii [3]. W opozycji do nich stoi druga
grupa lekarzy, wraz z International Lyme
and Associated Diseases Society (ILADS),
postuluj¹cych d³ugotrwa³¹ i wielolekow¹
terapiê boreliozy, tak¿e w przypadkach przewlek³ych [4].

Klasyczna definicja
Borelioza (choroba z Lyme,
krêtkowica kleszczowa) jest odzwierzêc¹ uk³adow¹ chorob¹
zakan¹ wywo³ywan¹ przez
bakterie z rodzaju Borrelia.

Etiologia
Czynnikiem etiologicznym boreliozy s¹
bakterie z rzêdu Spirochaetales (krêtki), rodziny Spirochaetaceae, rodzaju Borrelia, gatunku B. burgdorferi, B. garinii i B. afzelii,
nazywane ³¹cznie Borrelia burgdorferi sensu
lato [7]. Najnowsze badania wykaza³y, ¿e B.
burgdorferi mog¹ wystêpowaæ w ró¿nych
postaciach morfologicznych  w formie krêt-

ka oraz w formach przetrwalnikowych (cysty, sferoplasty i blebs) [13]. Forma krêtka
jest cienka, giêtka i skrêcona spiralnie oraz
wyposa¿ona w peryplazmatyczne wici
umo¿liwiaj¹ce ruch postêpowy. Osi¹ga
d³ugoæ od 8 do 22 mikrometrów. Formy
przetrwalnikowe s¹ okr¹g³e, nieruchliwe
i pozbawione ciany komórkowej, a zatem
niewra¿liwe na dzia³anie antybiotyków betalaktamowych. Na szczêcie dla pacjentów, istniej¹ doniesienia, ¿e ulegaj¹ one
zniszczeniu pod wp³ywem metrodnidazolu
i tynidazolu [4]. W organizmie cz³owieka, w zale¿noci od warunków zewnêtrznych, komórki bakterii mog¹
wielokrotnie zmieniaæ swoj¹
formê. Zjawisko to mo¿e
t³umaczyæ
opornoæ
krêtków na antybiotyki, zmiany w natê¿eniu objawów
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choroby i w odpowiedzi immunologicznej
(w³¹cznie z seronegatywnoci¹) [8, 10, 3].
Poszczególne szczepy B. burgdorferi
ró¿ni¹ siê znacznie zdolnoci¹ do syntezy betalaktamaz i antygenowoci¹. Ponadto bakterie te potrafi¹ prze¿yæ wewn¹trz niektórych
komórek gospodarza, takich jak makrofagi,
limfocyty, komórki endothelium, neurony
czy fibroblasty. Mog¹ op³aszczaæ siê b³on¹
komórkow¹ gospodarza i syntezowaæ glikoproteinê umo¿liwiaj¹c¹ ochronn¹ enkapsulacjê. Ponadto najnowsze publikacje sugeruj¹,
¿e krêtki wytwarzaj¹ rozpuszczaln¹ w t³uszczach neurotoksynê, która jest prawdopodobnie odpowiedzialna za wiele objawów neurologicznych [4].
Wszystkie te mechanizmy sprawiaj¹, ¿e B.
burgdorferi s¹ bardzo trudnym przeciwnikiem
dla ludzkiego uk³adu odpornociowego.
Borrelia burgdorferi sensu stricto, wystêpuj¹ca na ca³ym wiecie (a jako jedyny gatunek
w USA), wywo³uje g³ównie dolegliwoci stawowe. Borrelia garini  wystêpuje g³ównie
w Europie Zachodniej i najczêciej wywo³uje
objawy ze strony uk³adu nerwowego, a Borrelia afzeli pojawia siê g³ównie w Europie centralnej i Skandynawii, powoduj¹c przewlek³e
zmiany skórne.
Naturalnym rezerwuarem Borrelia s¹ ma³e
gryzonie, ale zara¿one mog¹ byæ ró¿ne inne
gatunki krêgowców. Na cz³owieka krêtki przenoszone s¹ przez kleszcze z rodzaju Ixodes.
Zazwyczaj, aby dosz³o do zaka¿enia, kleszcz
musi pozostaæ w skórze przez kilka godzin,
dlatego czêsta kontrola i szybkie usuwanie
kleszczy nale¿¹ do dzia³añ profilaktycznych
boreliozy [2].
Ostatnio publikowane s¹ doniesienia sugeruj¹ce mo¿liwoæ przenoszenia infekcji Borrelia z cz³owieka na cz³owieka podczas kontaktów seksualnych, karmienia piersi¹ i na drodze
wertykalnej [1].

Koinfekcje
Wiele badañ dowodzi, ¿e krêtki Borrelia nie s¹ jedynymi czynnikami infekcyjnymi przenoszonymi przez kleszcze [4].
Mog¹ to byæ równie¿ ró¿ne gatunki Babesia, Ehrlichia, Anaplasma, Bartonella i inne. Naukowcy nie s¹ jednak zgodni co do
czêstoci wystêpowania koinfekcji, czyli
zaka¿enia pojedynczej osoby kilkoma
drobnoustrojami podczas pojedynczego
ugryzienia. IDSA uwa¿a je za stosunkowo
rzadkie, natomiast ILADS za czêste, a co
wiêcej  bêd¹ce przyczyn¹ ciê¿szego i nietypowego przebiegu choroby. Z tego powodu lekarze nale¿¹cy do ILADS proponuj¹ rutynowe wykonywanie testów w kierunku zaka¿enia Babesia, Bartonella
i Ehrlichia u pacjentów z oporn¹ na leczenie lub atypow¹ borelioz¹ [4].
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22 padziernika 2007 r.

Objawy kliniczne
Wczesna faza choroby

Po okresie inkubacji, trwaj¹cym oko³o
13 tygodnie, wokó³ miejsca uk¹szenia
przez kleszcza mo¿e siê pojawiæ charakterystyczne zaczerwienienie, rozszerzaj¹ce siê
obwodowo i ulegaj¹ce przejanieniu w centrum. Zmiana jest bolesna, ocieplona i wypuk³a. Nosi nazwê rumienia wêdruj¹cego (erythema migrans EM) i pojawia siê u mniej ni¿
50% chorych [5]. Czêsto towarzysz¹ jej objawy grypopodobne. Niestety, u czêci chorych EM wygl¹da nietypowo, nie wystêpuje
w ogóle lub zostaje przeoczony  wtedy infekcja rozwija siê niepostrze¿enie.
Drug¹ zmian¹ skórn¹, zdecydowanie
rzadsz¹, jest limfocytoma  niewielki guzek
o rednicy 15 cm, nieco ciemniejszy od otoczenia, czêsto umiejscowiony w uchu lub na
gruczole piersiowym.
W przypadku niepodjêcia leczenia przeciwbakteryjnego infekcja przechodzi w fazê
rozsian¹, powoduj¹c wyst¹pienie u chorego
objawów wtórnych [2].

Objawy wtórne

Pojawiaj¹ siê od 2 tygodni do kilku miesiêcy od zaka¿enia. Najczêciej wystêpuje
zapalenie stawów, zaburzenia neurologiczne
i kardiologiczne, choæ mog¹ pojawiæ siê objawy wskazuj¹ce na uszkodzenie ka¿dego
uk³adu w organizmie, dlatego boreliozê klasyfikuje siê jako chorobê uk³adow¹.
Zapalenie stawów najczêciej obejmuje
niesymetrycznie du¿e stawy obwodowe.
W jego przebiegu dochodzi do zapalenia
maziówki z bogatobia³kowym wysiêkiem
i infiltracj¹ granulocytami. Ma charakter
nawrotowy i wymaga ró¿nicowania z seronegatywnym rzs, w odró¿nieniu od którego rzadko powoduje trwa³e zniekszta³cenia stawów.
Zaburzenia neurologiczne najczêciej polegaj¹ na nawracaj¹cym limfocytarnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, neuropatiach obwodowych i zapaleniu korzeni
nerwowych. Natomiast objawy kardiologiczne przebiegaj¹ w postaci postêpuj¹cej
kardiomiopatii i zaburzeñ przewodnictwa
w obrêbie miênia serca, do bloków ca³kowitych w³¹cznie [6]. Na tym etapie choroby
EM mo¿e pojawiæ siê wieloogniskowo.

Póna (przewlek³a) faza choroby

W rozpoznawaniu przewlek³ej fazy boreliozy dr Burrascano proponuje nastêpuj¹ce
kryteria:
1) choroba jest obecna przynajmniej przez
rok,
2) przewlekle wystêpuj¹ powa¿ne zaburzenia neurologiczne (zapalenie mózgu, encefalopatia, zapalenie opon mózgowych

itp.) lub objawy stawowe (zapalenie b³ony
maziowej) oraz
3) infekcja B. burgdorferi jest nadal aktywna, mimo wczeniejszego leczenia
antybiotykiem.
Do rozpoznania pónej boreliozy wymagane jest spe³nienie wszystkich 3 kryteriów jednoczenie.
Oprócz objawów stawowych i neurologicznych, dla tego etapu choroby charakterystyczna jest neuropatia o typie rêkawiczek i/lub poñczoch oraz skórne zmiany
zapalne, które nosz¹ nazwê acrodermatitis
atrophicans, pojawiaj¹ siê niesymetrycznie
i powoduj¹ cieczenie oraz zanik skóry na
zajêtych obszarach [2].
Szereg innych objawów, które mo¿na
wi¹zaæ z przewlek³¹ infekcj¹ Borrelia, zaprezentowano w tab. 1 [4]. Ogromna ró¿norodnoæ tych objawów utrudnia postawienie
rozpoznania boreliozy w tym okresie.

Diagnostyka
Badania serologiczne

Badania serologiczne polegaj¹ na wykrywaniu wytworzonych przez chorego przeciwcia³ w klasie IgM i IgG skierowanych przeciwko B. burgdorferi. Ich wyniki maj¹ jednak
ograniczone znaczenie, gdy¿ przeciwcia³a pojawiaj¹ siê w surowicy dopiero kilka tygodni
po zaka¿eniu, a poza tym podczas trwania infekcji bakteria mo¿e kilkakrotnie zmieniaæ
miejsce pobytu (np. z krwi do centralnego
uk³adu nerwowego lub p³ynu stawowego), co
ma istotny wp³yw na stê¿enie przeciwcia³
w surowicy. Ilustracj¹ do powy¿szych danych
jest badanie wykonane przez polskich naukowców, w którym wykazali oni niskie lub
zerowe stê¿enia przeciwcia³ u chorych z obecnymi ¿ywymi krêtkami w p³ynach cia³a [11].

ELISA

W wiêkszoci krajów jest to najczêciej
u¿ywana metoda diagnostyczna w przypadku podejrzenia boreliozy [6]. Niestety,
testy ELISA maj¹ bardzo nisk¹ czu³oæ
i daj¹ w wielu przypadkach wyniki fa³szywie ujemne, o czym nale¿y pamiêtaæ przy
ich interpretacji.

Western Blott

Badanie polega na rozdziale w ¿elu impregnowanym ró¿nymi antygenami B.
burgdorferi bia³ek zawartych w surowicy
krwi. Czêsto daje wyniki dodatnie u chorych z ujemnym testem ELISA, gdy¿ jest
od niego czulsze.

PCR (Polymerase chain reaction)
i Real-Time PCR

Obie metody opieraj¹ siê na wykryciu
bakteryjnego DNA za pomoc¹ jego ampli-
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Tabela 1. Objawy przewlek³ej infekcji Borrelia
Ogólne
Bólowe
Uk³ad
wydzielniczy
Stawy i miênie
Kardiologiczne

Uk³ad nerwowy
i narz¹dy zmys³ów

Alkohol
Skórne
Uk³ad
moczowo-p³ciowy
Uk³ad pokarmowy

Gor¹czki, poty, dreszcze, fale gor¹ca z nieznanych powodów
Zmiana masy cia³a
Zmêczenie, os³abienie
Bóle g³owy, gard³a, ¿o³¹dka, j¹der, bioder, ¿eber, w klatce piersiowej
Powiêkszenie gruczo³ów
Nieregularna menstruacja
Galactorrhea, bóle piersi
Bóle, obrzêki, sztywnoæ stawów
Sztywnoæ karku
Bóle, kurcze i tiki miêni
Krótki oddech, kaszel
Palpitacje serca, zmienny puls,
Bloki przedsionkowo-komorowe
Szmer nad sercem
K³ucie, utrata czucia, palenie, przeszywaj¹ce bóle
Parali¿ twarzy (Bella)
Podwójne, rozmyte widzenie, plamy, nadwra¿liwoæ na wiat³o
Dzwonienie, bóle uszu, nadwra¿liwoæ na dwiêk
Nasilona choroba lokomocyjna, zawroty g³owy, utrata równowagi
Lekkomylnoæ, otumanienie
Dr¿enia
Zaburzenia koncentracji
Zaburzenia pamiêci
Zaburzenia orientacji przestrzennej
Problemy z wymow¹ i pisaniem
Zmiany nastroju, dra¿liwoæ, depresje
Zaburzenia snu
Nadmierna reakcja na alkohol
Wypadanie w³osów
Podra¿niony pêcherz lub zak³ócenie jego dzia³ania
Utrata sprawnoci seksualnej lub libido
Zmiana czynnoci jelit (zaparcia lub biegunki)

fikacji, czyli powielenia. Wynik pozytywny jest dowodem wiadcz¹cym o obecnoci bakterii w badanej próbce. W Real-Time PCR u¿ywa siê dodatkowo sond znakowanych fluorescencyjnie, co znacznie
zwiêksza czu³oæ badania.

Lyme Urine Antigen Test (LUAT)
and Lyme DOT-BLOT Assay
for Antigen (LDA)

Testy te wykrywaj¹ obecnoæ antygenu
B. burgdorferi w moczu pacjenta. Test
LUAT zosta³ wprowadzony jako pierwszy,
test LDA jest natomiast nowoczeniejszy,
prostszy do wykonania i oparty na wizualnej reakcji barwnej.
W dowiadczeniach naukowych przeprowadzonych w Kalifornii, 30% pacjentów z chorob¹ Lyme (rumieniem wêdruj¹cym) mia³o dodatni test LUAT, a tylko
u 8% wykryto obecnoæ przeciwcia³ przeciwko B. burgdorferi w surowicy. Ponadto
test LUAT by³ dodatni w ka¿dej z 3 faz
choroby w opozycji do badañ serologicznych pozytywnych zazwyczaj tylko przez
pewien czas [9].

Inne

Ze wzglêdu na niedoskona³oæ wszystkich powy¿szych metod diagnostycznych,
nadal prowadzone s¹ intensywne badania
nad nowymi rozwi¹zaniami. Du¿e nadzie-

wzi¹æ pod uwagê wyniki testów laboratoryjnych i reakcjê na antybiotykoterapiê
[4]. Warto pamiêtaæ, ¿e ujemne wyniki badañ laboratoryjnych nie wykluczaj¹ schorzenia.

Leczenie
Wytyczne IDSA

je wi¹¿e siê z testem stworzonym przez dr
Whitaker w Bowen na Florydzie. Nosi on
nazwê Q-RIBb (Quantitative Rapid Identification of Borrelia burgdorferi) i polega
na wykonaniu serii rozcieñczeñ pe³nej
krwi po dodaniu do niej znakowanego fluorescencyjnie przeciwcia³a. Naukowcy
z Bowen Lab twierdz¹, ¿e do tej pory test
dawa³ wynik dodatni u 100% pacjentów
z borelioz¹ zdiagnozowanych klinicznie.
Ostatecznego potwierdzenia obecnoci
krêtka w organizmie mo¿na te¿ dokonaæ
na podstawie badania histopatologicznego
lub hodowli komórkowych, jednak¿e jest
to na tyle trudne, ¿e do standardowej diagnostyki nie mo¿e byæ wykorzystane.

Wg naukowców opracowuj¹cych wytyczne IDSA, ani testy serologiczne, ani rutynowa
poda¿ antybiotyków w przypadku ugryzienia
przez kleszcze nie s¹ konieczne. Jeli zaistniej¹ konkretne okolicznoci (kleszcz nale¿a³ do
gat. I. scapularis i pozostawa³ w skórze minimum 36 godzin, up³ynê³o mniej ni¿ 72 godziny od usuniêcia kleszcza, na danym terytorium minimum 20% kleszczy jest zaka¿onych
B. Burgdorferi oraz leczenie nie jest przeciwwskazane) dopuszczalne jest podanie pojedynczej dawki doksycykliny (200 mg dla doros³ego) celem prewencji boreliozy.
W jej leczeniu wskazane s¹ nastêpuj¹ce antybiotyki (w standardowych dawkach)  doustne: doksycyklina, amoksycylina i cefuroksym oraz do¿ylne: ceftriakson, cefotaksym
i penicylina G. Forma podania leku oraz czas
trwania terapii uzale¿nione s¹ od stadium
i manifestacji klinicznej zaka¿enia, jednak¿e
nie przekraczaj¹ 4 tygodni, np. neuroborelioza
wymaga leczenia do¿ylnego przez 1028 dni.
Powtórzenie terapii jest zalecane wy³¹cznie
w przypadku pónej boreliozy z objawami
stawowymi lub neuroboreliozy z udokumentowan¹ obecnoci¹ krêtka. Jeli mimo ponownego leczenia zapalenie stawów utrzymuje
siê, a wynik PCR z p³ynu stawowego jest
ujemny, zaleca siê leczenie objawowe: niesteroidowe leki przeciwzapalne, antyreumatyczne leki modyfikuj¹ce przebieg choroby (np.
hydroksychlorochina), miejscow¹ poda¿ kortykosteroidów lub synowektomiê. IDSA nie
zaleca stosowania w leczeniu miêdzy innymi:
metronidazolu, wankomycyny, cholestyraminy ani specyficznej suplementacji diety, nie
dopuszcza tak¿e leczenia skojarzonego i terapii d³ugoterminowej [12].

Rozpoznanie

Wytyczne ILADS

Diagnoza boreliozy stawiana jest na
podstawie objawów klinicznych, poniewa¿ ¿aden z dostêpnych testów diagnostycznych w 100% nie potwierdza ani nie
wyklucza zaka¿enia. Podczas stawiania
rozpoznania trzeba wzi¹æ pod uwagê pe³ny
obraz kliniczny oraz wykluczyæ inne mo¿liwe schorzenia o podobnej symptomatologii. Nale¿y wypytaæ pacjenta o mo¿liw¹
ekspozycjê na kleszcze, pojawianie siê
zmian skórnych lub jakichkolwiek nowych
problemów zdrowotnych, szczególnie
w cyklach dwutygodniowych, a nastêpnie

Zalecenia
badaczy
zgrupowanych
w ILADS znacznie ró¿ni¹ siê od wytycznych
IDSA. ILADS podkrela, ¿e niew³aciwie leczona infekcja B. burgdorferi ma tendencjê do
nawracania, przechodzenia w fazê przewlek³¹
i staje siê oporna na leczenie, st¹d konieczne
jest stosowanie agresywnej terapii od momentu wnikniêcia krêtka do organizmu cz³owieka.
Ze wzglêdu na mo¿liwe skutki zdrowotne
przewlek³ej boreliozy wskazane jest podjêcie
leczenia ju¿ przy wysoce prawdopodobnym
podejrzeniu choroby. Wg dr. Burrascano, jednego z twórców wytycznych, prawdopodobieñstwo infekcji jest du¿e, jeli kleszcz
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pochodzi³ z obszarów endemicznych, tkwi³
w ciele kilka godzin, by³ wype³niony krwi¹
lub nie zosta³ usuniêty w ca³oci. W takich sytuacjach konieczne jest leczenie doustnym antybiotykiem przez 28 dni [4].
W przypadku rozpoznanej boreliozy czas
trwania terapii nie powinien byæ ustalany odgórnie (na np. 28 dni proponowane przez
IDSA), ale raczej zale¿ny od odpowiedzi klinicznej. Preparat antybiotykowy oraz drogê
jego podania nale¿y dobieraæ z jednej strony
bior¹c pod uwagê stopieñ ciê¿koci choroby,
a z drugiej  stan kliniczny pacjenta, jego wiek
i ewentualne alergie, inne schorzenia i stosowane leczenie oraz tolerancjê mo¿liwych
skutków ubocznych, dane epidemiologiczne,
koszt terapii i inne czynniki. Zazwyczaj terapiê rozpoczyna siê od preparatu doustnego.
Do doustnych antybiotyków I rzutu zaliczono amoksycylinê, azytromycynê, cefuroksym, klarytromycynê, doksycyklinê i tetracyklinê. Antybiotyki do¿ylne nale¿y zastosowaæ
w przypadku przewlek³ej, nawrotowej i opornej na leczenie boreliozy oraz w leczeniu wybranych manifestacji, takich jak boreliozowe
zapalenie opon mózgowych czy zapalenie stawów. Do niedawna do¿ylnie stosowano wy³¹cznie ceftriakson, cefotaksym i penicylinê,
ostatnio udowodniono te¿ skutecznoæ imipenemu, azytromycyny i doksycykliny.
Ostatni¹ drog¹ podawania antybiotyków,
stosowan¹ wy³¹cznie w przypadku pacjentów z licznymi nawrotami po terapii doustnej
i do¿ylnej, jest poda¿ domiêniowa preparatu benzylopenicyliny.
W momencie gdy monoterapia nie przynios³a efektu, szczególnie w leczeniu wybranych manifestacji przewlek³ej i nawrotowej
boreliozy, podaje siê terapiê skojarzon¹.
Dawki antybiotyków wg znacznej czêci badañ klinicznych powinny byæ wy¿sze od
standardowych, np. 300400 mg doksycykliny na dobê. Leczenie powinno siê kontynuowaæ przez pewien czas po ca³kowitym ust¹pieniu objawów. Praktyka koñczenia leczenia
mimo braku ust¹pienia objawów u chorych
z przewlek³¹ borelioz¹ nie jest ju¿ zalecana.
Pomimo w³aciwego leczenia, borelioza
ma tendencje do nawracania, dlatego chorzy powinni pozostawaæ pod sta³¹ obserwacj¹. Ze wzglêdu na du¿e ryzyko przetrwa³ej infekcji, stosowanie kortykosteroidów nie jest zalecane [5].

Protokó³ Marshalla

Osobn¹ kwestiê w tematyce terapii boreliozy stanowi tzw. protokó³ Marshalla. Jest to
schemat leczniczy, opracowany przez zespó³
naukowców pod kierownictwem Trevora
Marshalla, s³u¿¹cy do leczenia chorób, które
cechuje odpowied immunologiczna typu
Th1. Wg dr. Marshalla, u pod³o¿a tych chorób
le¿¹ infekcje bakteriami pozbawionymi cia-
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mentu ca³y czas prowadzone s¹ intensywne
badania naukowe nad wyjanieniem etiopatogenezy i opracowaniem skutecznej terapii tej
choroby. Nadal jednak istnieje bardzo wiele
niewiadomych. rodowiska lekarskie i naukowe istotnie ró¿ni¹ siê w spojrzeniu na boreliozê, co przek³ada siê na konstruowane
przez specjalistów wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne. Ró¿nice te s¹ tak du¿e, ¿e dochodzi do powstawania sprzecznych zaleceñ,
co wprowadza niepo¿¹dany chaos i rzutuje na
relacje pomiêdzy lekarzem a pacjentem. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e wkrótce uda siê wyjaniæ
obecne w¹tpliwoci i bêdzie mo¿liwe stworzenie jednolitych kryteriów diagnostyczno-terapeutycznych, pozwalaj¹cych na pe³ne
wyleczenie pacjenta z infekcji B. burgdorferi
w ka¿dym stadium. ■

ny komórkowej i zdolnymi do prze¿ycia wewn¹trz leukocytów fagocytuj¹cych, a jako ¿e
niektóre postacie morfologiczne Borrelia
burgdorferi równie¿ nie posiadaj¹ ciany i paso¿ytuj¹ wewn¹trzkomórkowo, protokó³
Marshalla zacz¹³ byæ stosowany w leczeniu
boreliozy.
Schemat sk³ada siê z 3 faz. W pierwszej
stosuje siê bloker receptora angiotensyny II
(olmesartan) oraz antybiotyk (minocyklinê),
ponadto konieczne jest unikanie s³oñca i witaminy D. W trakcie kolejnych faz przyjmuje
siê ró¿ne kombinacje dodatkowych antybiotyków. Naukowcy z grupy dr. Marshalla prowadz¹ internetowe forum, za pomoc¹ którego
przekazuj¹ zainteresowanym pacjentom
szczegó³y terapii. Niestety, wci¹¿ brak jest badañ klinicznych weryfikuj¹cych skutecznoæ
protoko³u, co w zasadzie uniemo¿liwia odniesienie siê do niego w sposób naukowy. Ostatnio jednak dr Marshall opublikowa³ pojedyncze prace na temat podstaw immunologicznych swojego protoko³u, co potwierdza naukowy charakter dzia³alnoci grupy i pozwala
mieæ nadziejê na uzyskanie podpartych badaniami dowodów na skutecznoæ dzia³ania
schematu [14].

Podsumowanie

Boreliozê jako jednostkê chorobow¹ zaczêto rozpoznawaæ stosunkowo niedawno, bo
dopiero w latach 70. XX wieku. Od tego mo-
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