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ZApAlenie wewnątrZgAŁKOwe nerwu wZrOKOwegO  
w prZeBiegu neurOBOreliOZy u 16-letniegO pAcjentA 

 – Opis prZypAdKu

intrAOculAr Optic neuritis secOndAry  
tO neurOBOrreliOsis in A 16-yeAr-Old pAtient 

 − A cAse repOrt

Słowa kluczowe
Neuroborelioza, krętkowica kleszczowa, oczy, zapa- 
lenie  wewnątrzgałkowe  nerwu  wzrokowego,  dziecko.

Streszczenie
Borelioza (choroba z Lyme, krętkowica kleszczowa) 

jest wielonarządową chorobą wywołaną przez krętki 
Borrelia burgdorferi, przenoszone przez kleszcze z ro-
dzaju  Ixodes  ricinus.

Północno-wschodnią Polskę uważa się za teren  
endemiczny występowania boreliozy; dla człowieka 
patogenne są trzy gatunki: B. burgdorferi, B. garinii,  
B. afzelii. 

Obraz kliniczny wiąże się z zajęciem skóry, sta- 
wów, serca; gdy przebiega z zajęciem układu nerwo- 
wego  określana  jest  jako  neuroborelioza.

Zajęcie narządu wzroku należy do rzadkich przy- 
padków u pacjentów z boreliozą – taki pacjent po- 
winien być traktowany jak z infekcją ośrodkowego  
układu nerwowego. Nie zawsze występują jednocze-
śnie wszystkie objawy układowe i ze strony narządu  
wzroku, mogą się one wzajemnie nakładać i masko- 
wać.

Proces chorobowy może być zlokalizowany w każ-
dym miejscu układu nerwowego, jego zajęcie może  
nastąpić w różnym okresie po zakażeniu – od kilku  
dni do nawet kilkunastu lat. Rozpoznanie neuroborelio- 
zy jest trudne i opiera się na rozpoznaniu klinicznym  
z potwierdzeniem zakażenia B. burgdorferi w bada- 
niach  laboratoryjnych  immunoserologicznych.

W różnicowaniu neuroboreliozy, szczególnie prze-
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Summary
Lyme disease (Lyme borreliosis, leptospirosis) is  

a multiple-organ disease caused by the Borrelia burg- 
dorferi spirochetes, transmitted by castor bean ticks  
of  the  genus  Ixodes  ricinus.

Lyme disease is considered endemic in north- 
eastern Poland. Three genera are pathogenic in hu- 
mans:  B.  burgdorferi,  B.  garinii  and  B.  afzelii.

The clinical manifestation depends on the invol- 
ved organ/ system: skin, joints or heart. If the  
nervous system is involved, it is referred to as  
neuroborreliosis.

Ocular involvement is rare in neuroborreliosis. If  
it occurs, the patient should be treated for the central  
nervous system infection. Not all symptoms are  
typically present in a single case – likewise, ocular  
symptoms  may  also  superpose  or  mask  one  another.

The disease may manifest at any site within the  
nervous system from several days up to more than  
a dozen years following the infection. The diagnosis  
of neuroborreliosis should be based on clinical asses-
sment and confirming the B. burgdorferi as a causative 
pathogen  in  the  immunoserology  assays. 

The differential diagnosis of neuroborreliosis  
should be particularly careful in chronic cases and  
include demyelination diseases such as multiple  
sclerosis or amyotrophic lateral sclerosis as well as  
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wlekłych postaci, należy uwzględnić przede wszystkim 
choroby demielinizacyjne: stwardnienie rozsiane (SM), 
stwardnienie boczne zanikowe oraz wykluczyć choro- 
by  o  podłożu  psychicznym.

W leczeniu ogólnym najważniejszy jest działający 
przyczynowo antybiotyk. Najczęściej stosuje się cefa- 
losporyny III generacji, ponadto pomocniczo steroidy, 
niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz leki popra- 
wiające  przewodnictwo  nerwowe.

Celem pracy jest prezentacja przypadku nagłego  
jednostronnego  zaniewidzenia  u  16-letniego  dziecka.

Na podstawie obrazu klinicznego i badań dodat-
kowych (VEP, OCT) rozpoznano wewnątrzgałkowe 
zapalenie nerwu wzrokowego. Poszukując czynnika 
etiologicznego wykryto u pacjenta neuroboreliozę. Po 
zastosowanym leczeniu uzyskano powrót do pełnej 
ostrości wzroku. Chłopca skierowano do kliniki chorób 
zakaźnych  celem  dalszego  leczenia  neuroboreliozy.
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mental  diseases.
The causal treatment includes the antibiotic, with 

3rd generation cephalosporins being used the most 
commonly, as well as steroids, non-steroid anti-inflam- 
matory drugs and agents improving neural conduc- 
tion. 

The purpose of this paper was to present the  
case of a sudden unilateral vision loss in a 16-year- 
old  patient.

Based on clinical symptoms and additional inve-
stigations, the patient was diagnosed with intraocular  
optic neuritis associated with neuroborreliosis as an  
etiologic factor. The treatment, which restored full  
vision, was later continued at the Department of  
Infectious  Diseases.


