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Wprowadzenie: Objawy neurologiczne wystêpuj¹ u 10-20% dzieci chorych na boreliozê. Cel pracy: Zaprezentowanie zaburzeñ ruchowych wystêpuj¹cych w przebiegu neuroboreliozy u
dzieci. Materia³ i metody: Dzieci z neuroborelioz¹ i innymi chorobami uk³adu nerwowego by³y przyjmowane do
Kliniki Neurologii Dzieciêcej w latach
2005-2007 w ramach ustawicznego
dy¿uru. Wród 13 dzieci z neuroborelioz¹ by³o 9 ch³opców i 4 dziewczynki
w wieku 3-17 lat. Rozpoznanie stawiano na podstawie wyników testów ELISA Biomedica i Western blot. Stosowano 2-6 tygodniowe leczenie przy
u¿yciu ceftazydymu albo amoksycyliny w formie do¿ylnej i doksycykliny
albo amoksycyliny doustnie. Stan dzieci monitorowano przez kolejnych 4-36
miesiêcy. Wyniki: 13 dzieci z borelioz¹ i zajêciem uk³adu nerwowego stanowi³o 0,5% sporód wszystkich pacjentów hospitalizowanych w Klinice
Neurologii Dzieciêcej. U poszczególnych dzieci postaæ ruchowa neuroboreliozy by³a powszechnie spotykana
albo rzadka. U 4 z nich by³o to pora¿enie nerwu twarzowego (w 1 przypadku obustronne), u trojga dzieci poprzeczne zapalenie rdzenia krêgowego, a u pojedynczych dzieci niedow³ad
po³owiczy i niedow³ad nerwu III. Zatem
u 9/13 dzieci z neuroborelioz¹ stwierdzono zaburzenia ruchowe. Zastosowane leczenie by³o w pe³ni skuteczne
u 6 dzieci i czêciowo skuteczne u 3
dzieci z pora¿eniem nerwu twarzowego. Wniosek: Najczêstszymi objawami
neuroboreliozy u dzieci by³y zaburzenia ruchowe.

Background: Neurological symptoms develop in 10-20% of children
suffered borreliosis (LD). Aim of the
study: It was a presentation of motoric
disturbances of neuroboreliosis in
children. Material and methods: Children with neuroborreliosis and other
neurological diseases were admitted
to the University hospital during 20052007. Of these 13 patients, there were
9 males and 4 females, ranging in age
between 3-17 years. Neurological diagnostic was performed using ELISA
Biomedica kit and western blot bands.
A 2-6 week sequential treatment with
either iv ceftazidime or amoxicillin and
oral doxycycline or amoxicillin was
provided. Children were monitored
regularly during the next 4-36 months.
Results: The 13 children with neuroborreliosis constitute 0.5% of the
pediatric neurology department's patients. The clinical manifestation of LD
were usual and unusual from patient
to patient. They included four cases of
facial nerve paralysis (with bilateral
paralysis in one case), in three cases
transverse myelitis and in a single
case, hemiparesis, and oculomotor
nerve paresis. In 9/13 children motoric
disturbances of neuroboreliosis was
diagnosed indeed. The antibiotic treatment was successful in 6 patients and
only partially effective in 3 children
with facial nerve paralysis. Conclusion: The most common symptoms of
neuroborreliosis in children was
motoric dysfunction.

Wstêp
Wród chorób przenoszonych przez
kleszcze borelioza wystêpuje najczêciej.
Znane s¹ obszary, na których choroba ta
wystêpuje endemicznie. Zwraca siê nawet
uwagê na zbyt czêste jej rozpoznawanie i
leczenie w³anie w tych okolicach [15].
Borelioza rozpoczyna siê czêsto od wêdruj¹cego rumienia (erythema migrans), a
u 10-20% chorych dochodzi do rozwoju objawów neurologicznych [1,5,7]. Najczêstszymi postaciami neuroboreliozy jest zapalenie opon i pora¿enie obwodowe nerwu twa-

rzowego a rzadszymi s¹ bóle g³owy, guz
rzekomy mózgu, poprzeczne zapalenie
rdzenia krêgowego, bóle pleców, zaburzenia wzrokowe, s³uchowe i równowagi a tak¿e zaburzenia zdolnoci poznawczych i psychiatryczne [9,13,14,1617,18,19,20,21]. U
niektórych pacjentów leczonych z powodu
boreliozy przez kolejne lata wystêpuj¹ objawy zmêczenia i bóle kostno-miêniowe [4].
Celem tej pracy by³o opisanie postaci
zaburzeñ ze strony narz¹du ruchu, wystêpuj¹cych u dzieci z neuroborelioz¹.
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Materia³ i metody

W okresie 3 lat (2005-2007) w Klinice Neurologii
Dzieciêcej w Krakowie hospitalizowano 13 dzieci chorych na boreliozê, z ró¿nymi objawami zajêcia uk³adu
nerwowego. By³o wród nich 9 ch³opców i 4 dziewczynki w wieku 3-17 lat. Stanowi³o to 0,5% sporód wszystkich hospitalizowanych w tym czasie pacjentów.
Ka¿dy z pacjentów by³ dok³adnie oceniany fizykalnie przez 2 specjalistów neurologii dzieciêcej po przyjêciu do Kliniki, a nastêpnie przez tych samych neuropediatrów w czasie kolejnych 4-36 miesiêcy. Rozpoznanie
boreliozy by³o stawiane przy u¿yciu zestawów ELISA
Biomedica i potwierdzane technik¹ Western blot. Po
ustaleniu rozpoznania prowadzono do¿yln¹ lub doustn¹ antybiotykoterapiê. U 7 dzieci stosowano ceftazydym
do¿ylnie przez 2-4 tygodnie, u 1 dzieci amoksycyklinê
do¿ylnie przez 3 tygodnie a u kolejnego doksycyklinê
doustnie. U 6 dzieci stosowano nastêpowo antybiotykoterapiê doustn¹ przy u¿yciu doksycykliny a u 1 amoksycykliny przez 2 tygodnie.

Wyniki
Kliniczne objawy neuroboreliozy z zaburzeniami ruchowymi przedstawiono w tabeli I. Neuroborelioza z zaburzeniami ruchowymi stanowi³a najczêstsz¹ postaæ wród
dzieci objêtych obecn¹ analiz¹, stwierdzono je bowiem u 9/13 dzieci. U 4 dzieci by³o
to obwodowe pora¿enie nerwu twarzowego (w 1 przypadku obustronne) a u 1 niedow³ad nerwu III. U 3 dzieci rozpoznano poprzeczne zapalenie rdzenia krêgowego a u
1 niedow³ad po³owiczy. U 5 dzieci w wywiadzie jednoznacznie potwierdzono uk¹szenie przez kleszcza na 2-12 tygodni wyst¹pieniem objawów neurologicznych.
Wyniki poziomu przeciwcia³ w p³ynie
mózgowo-rdzeniowym i w surowicy u
wszystkich dzieci by³ istotnie zwiêkszony
(>30 Borelia Biomedica Unit). Rozpoznanie
potwierdzone zosta³o u nich obecnoci¹
pr¹¿ków w badaniu Western blot. U 1 dziecka z poprzecznym zapaleniem rdzenia krêgowego cytoza by³a nieco podwy¿szona
(21/mm3), u 1 dziecka z pora¿eniem nerwu
twarzowego do 25/mm3 a z niedow³adem
nerwu III do 11/mm3. U wiêkszoci dzieci
obrazowanie strukturalne uk³adu nerwowe-

Rycina 1
Zmiany strukturalne rdzenia szyjnego C3-C6 u 5
letniego ch³opca z triparez¹ (pacjent No 9). MR
FLAIR.
Cervical spine C3-C6 lesion in 5-years-old boy with
triparesis (patient No 9). MR FLAIR.
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Tabela I
Charakterystyka dzieci z postaciami ruchowymi neuroboreliozy.
Characteristic of the children with motoric types of neuroboreliosis.
Pacjent

Wiek
(lata)/P³eæ

Wy w iad
neurologiczny

Czas (ty godnie)
od uk¹szenia przez kleszcza
do hospitalizacji

Objaw y neurologiczne
(czas trw ania w dniach)

1

17/M

Bez obci¹¿eñ

?

Pora¿enie w iotkie koñczy n dolny ch
i zw ieraczy (3)

2

16/M

Bez obci¹¿eñ

10

Interm ituj¹cy niedow ³ad w iotki lew ostronny,
ból pleców (10)

3

15/M

Bez obci¹¿eñ

12

Poprzeczne zapalenie rdzenia pod postaci¹
triparezy w iotkiej,
neuralgia splotu barkow ego (14)

4

15/¯

Bez obci¹¿eñ

?

Pora¿enie praw ego nerw u tw arzow ego (3)

5

15/M

Bez obci¹¿eñ

12

Niedow ³ad nerw u okoruchow ego (5)

6

13/¯

Bez obci¹¿eñ

?

Pora¿enie lew ego nerw u tw arzow ego (3)

7

8/M

Bez obci¹¿eñ

?

Pora¿enie praw ego nerw u tw arzow ego (2)

8

6/¯

Bez obci¹¿eñ

2

Obustronne pora¿enie nerw u tw arzow ego
(3)

9

5/M

Zespó³ GuillainBarre przed
8 m iesi¹cam i

?

Poprzeczne zapalenie rdzenia pod postaci¹
triparezy w iotkiej (1)

Tabela II
Leczenie i przebieg kliniczny postaci ruchowych neuroboreliozy u dzieci.
Therapy and clinical course of motor types of neuroboreliosis in children.

Pacjent

Wy nik badania fizy kalnego

Leczenie (ty godnie)

Stan
po leczeniu

Czas obserw acji
(m iesi¹ce)

1

Zespó³ poprzecznego uszkodzenia
rdzenia

Ceftazy dy m i.v. (2)
Doksy cy klina p.o. (2)

Praw id³ow y

36

2

Niedow ³ad po³ow iczy lew ostronny
w iotki

Am oksy cy klina i.v. (3)
Doksy cy klina p.o. (2)

Praw id³ow y

19

3

Poprzeczne zapalenie rdzenia
pod postaci¹ triparezy

Ceftazy dy m i.v. (3)
Am oksy cy klina p.o. (2)

Praw id³ow y

16

4

Pora¿enie praw ego nerw u
tw arzow ego

Ceftazy dy m i.v. (4)
Doksy cy klina p.o. (2)

Praw id³ow y

28

5

Niedow ³ad nerw u okoruchow ego

Ceftazy dy m i.v. (3)
Doksy cy klina p.o. (2)

Praw id³ow y

5

6

Pora¿enie lew ego nerw u
tw arzow ego

Doksy cy klina p.o. (3)

Niedow ³ad
nieznaczny

4

7

Pora¿enie praw ego nerw u
tw arzow ego

Ceftazy dy m i.v. (3)
Doksy cy klina p.o. (2)

Niedow ³ad
nieznaczny

26

8

Obustronne pora¿enie nerw u
tw arzow ego

Ceftazy dy m i.v. (3)

Niedow ³ad
nieznaczny

18

9

Poprzeczne zapalenie rdzenia
pod postaci¹ triparezy

Ceftazy dy m i.v. (2)
Doksy cy klina p.o. (2)

Praw id³ow y

4

Rycina 2
Neuroborelioza u ch³opca z ryciny 1. MR FLAIR
mózgu.
Neuroboreliosis in 5-years-old boy with triparesis (patient
No 9). MR FLAIR of the brain.

Rycina 3
Regresja zmian strukturalnych mózgu u ch³opca z
ryciny 2 po 1 miesi¹cu antybiotykoterapii. MR FLAIR.
Structural brain lesion regression after 1 month therapy
in a boy in the same boy. MR FLAIR.
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go za pomoc¹ MR nie wykaza³o zmian. U
17-letniego ch³opca z poprzecznym zapaleniem rdzenia krêgowego nie stwierdzono
zmian strukturalnych w odcinku lêdwiowokrzy¿owym rdzenia krêgowego. U 2 dzieci
z triparez¹ stwierdzono zmiany w odcinku
szyjnym rdzenia, a u jednego z nich ponadto dwa ogniska w lewej pó³kuli mózgu (ryciny 1-3). U ch³opca z niedow³adem nerwu III
(pacjent 5) w badaniu MR stwierdzono kilka drobnych ognisk demielinizacyjnych w
p³atach czo³owych.
W czasie 2-6 tygodniowej antybiotykoterapii objawy neurologiczne ust¹pi³y, z wyj¹tkiem 3 dzieci z pora¿eniem nerwu twarzowego, u których utrzymywa³ siê nieznaczny niedow³ad tego nerwu, w tym u jednego obustronny (tabela II).
Omówienie
Diagnostykê boreliozy przeprowadzono
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi obecnie kryteriami [7]. W grupie 9 dzieci diagnozowanych
w Klinice w latach 2005-2006 i opisanych
wczeniej, zaburzenia ruchowe wyst¹pi³y u
6 z nich (67%) [8]. W roku 2007 zdiagnozowano i leczono kolejnych 4 dzieci, wród
których by³o troje z objawami ruchowymi
(³¹cznie w ci¹gu 3 lat 9/13, 69%). U 4 z nich
manifestacj¹ neuroboreliozy by³o pora¿enie
nerwu twarzowego, co wi¹¿e siê z d³ugim
przebiegiem tego nerwu w kanale kostnym
i wystêpowaniem obrzêku. Znan¹ rzadk¹
manifestacj¹ jest pora¿enie nerwu twarzowego obustronne, obserwowane równie¿ u
jednego z dzieci w materiale w³asnym [2,6].
Inn¹ manifestacj¹ ruchow¹ by³o poprzeczne zapalenie rdzenia, pod postaci¹
triparezy wiotkiej u 2 dzieci, w tym u 1 z zajêciem i obrzêkiem rdzenia krêgowego w
odcinku szyjnym. Jest to lokalizacja szerzej
omawiana w pimiennictwie, jednak w niektórych przypadkach stwierdzano w badaniu rezonansu magnetycznego zmiany w
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szyjnych korzeniach nerwowych [7,11]. Inn¹
znan¹ postaci¹ neuroboreliozy, obserwowan¹ równie¿ u jednego z pacjentów objêtych
obecn¹ analiz¹, by³ niedow³ad po³owiczy.
Autorzy próbowali t³umaczyæ jego wyst¹pienie zajêciem du¿ych naczyñ i ich niedro¿noci¹ [12]. Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e w klinice neurologii dzieciêcej wród
dzieci z neuroborelioz¹ dominowa³y postacie z zaburzeniami ruchowymi.
Wynik leczenia neuroboreliozy ceftazydymem by³ u 5 dzieci bardzo dobry, porównywalny do wyników leczenia za pomoc¹
ceftriaksonu [10]. Natomiast u 3/4 dzieci z
pora¿eniem nerwu twarzowego uzyskano
tylko czêciow¹ poprawê, na co zwracali
uwagê i inni autorzy dokonuj¹c równoczesnej oceny wyników badañ elektromiograficznych i elektroneurograficznych [2]. W
nastêpowym leczeniu stosowano doksycyklinê doustnie, która zalecana jest w terapii
zaka¿eñ krêtkowych [3].
Wniosek
Zaburzenia ruchowe by³y najczêstszymi
objawami neuroboreliozy u dzieci.
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