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Máte obavy z nákazy lymskou boreliózou? Také se d kladn  prohlížíte po návšt  lesa nebo parku
s neposekanou trávou? Používáte repelent ast ji než parfém? D láte dob e! Proti lymské borelióze
se  zatím nem žete nechat o kovat, jediné, co vám tedy zbývá, je preventivní opat ení.

iny a vznik lymské boreliózy

Lymská borelióza je onemocn ní vyvolané bakteriemi Borrelia burgdorferi. Podle poddruh  se
rozlišují na Borrelia burgdorferi sensu strigo vyskytující se pouze v Americe, v Evrop  pak Borrelia
afzelii zp sobující klinický kožní projev a Borrelia garinii vyvolávající p edevším onemocn ní nervové
soustavy. Jejími typickými p enaše i jsou infikovaná klíš ata (v R 5-10%, celosv tov  tém  30%),
v menší mí e pak i krev sající hmyz, jako jsou komá i, blechy, muchni ky, ovádi a bzikavky. Poté, co se
infikované klíšt  p isaje, za ne vypoušt t do krevního ob hu látky proti srážení krve a tím také
borrelie. Z lov ka na lov ka se m že borelióza p enést pouze z matky na plod b hem
nitrod ložního vývoje. Na rozdíl od n kterých jiných onemocn ní proti lymské borelióze nevznikají
v lidském t le protilátky, tudíž je možné se opakovan  nakazit a onemocn t.

Prevence proti lymské borelióze

Na rozdíl od klíš ové encefalitidy je u nás vakcína proti lymské borelióze teprve ve schvalovacím
procesu a aplikuje se zatím jen ko kám a ps m. Jediná schválená vakcína proti lymské borelióze
Lymerix se aplikuje pouze v USA. Chránit se proti nákaze boreliózy m žete hned n kolika zp soby.
Mezi jeden z nejú inn jších zp sob  pat í použití prost edk , které hmyz odpuzují, jako je nap .
repelent difussil, který obsahuje látku permethrin, zabíjející klíš ata. P i návšt  lesa nebo zahrady
s vysokou trávou vám pom že vhodné oble ení, nejlépe dlouhé sv tlé kalhoty. V p ípad , že se klíšt

ece jen zakousne, jeho v asné odstran ní a desinfekce ranky sníží pravd podobnost nákazy
lymskou boreliózou. Proti komár m se osv ila moskytiéra a elektrická lampa s vysokým nap tím,
které se íká Insect Killer.

Nej ast jší p íznaky lymské boreliózy

íznaky lymské boreliózy jsou r zné. N kdy onemocn ní probíhá bez p íznak , jindy se objeví jen
takové, kterým lov k ani nep ikládá význam. Klinické p íznaky lymské boreliózy se d lí do 3 stádií od
lehké formy až k trvalým následk m:

1. Mezi nej ast jší p íznaky 1. stádia boreliózy pat í bezbolestná ervená skvrna obvykle
s centrálním vyblednutím okolo místa, kde bylo klíšt  nalezeno. Mezi dalšími p íznaky 1.
stádia mohou být nap . projevy ch ipkového onemocn ní nebo lymfadenitida. Inkuba ní
doba se pohybuje mezi 7. a 14. dnem po p isátí.

2. Ve 2. stádiu se m že lymská borelióza projevit únavou, poruchou vid ní, pálením pokožky,
bolestmi zad, sval  a kloub  nebo poruchou srde ního rytmu. Mezi další projevy pat í
ervenofialový borreliový lymfocyt nap . na ušním lal ku nebo prsní bradavce, postižení

nervové soustavy, p edevším sérózní meningitida (u d tí), meningoradikulitida nebo paréza
lícního nervu. K takovýmto projev m m že dojít v odstupu n kolika týdn  až m síc  po
nákaze boreliózou.



3. Ve 3. stádiu lymské boreliózy dochází k zán m nap . rohovky nebo mozkových blan,
k chronickým zm nám na orgánech, zejména k poškození jater, ledvin a srdce. Po m sících
nebo dokonce letech po infekci m že dojít k postižení nervové soustavy (chronická
encefalitida, chronická polyneuritida nebo presenilní demence).

Lé ba lymské boreliózy

Lymskou boreliózu lze zjistit krevním testem. Objeví-li se pozitivní výsledek na borrelie, m že být
zahájena lé ba, jež se provádí antibiotiky. Je-li nakažená osoba v 1. stádiu, lé ba probíhá 14 dní, ve 2.
stádiu 21 dní a ve 3. stádiu 28 dní. P edevším u chronických forem je možné lé bu prodloužit až na 6
týdn . Opakování lé by p i p etrvávajících potížích se nedoporu uje. V horších p ípadech je pacient
odvezen do nemocnice, kde mu aplikují antibiotika nitrožiln .

te si také:
Sou asné metody lé by – u ízni, co se dá
Šestá nemoc
Lymfatický systém – lymfatické uzliny

Video:
Nakopn te vaše mozkové bu ky jídlem

Stáhn te si:
E-kniha „Nejlepší dietní jídelní ky“


