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Streszczenie
Uznanym standardem leczenia boreliozy jest antybiotykoterapia, zarówno w monotera-
pii, jak i łączona. We wczesnej fazie choroby wykazują one umiarkowaną skuteczność. 
W przypadku nawet 1/3 chorych poddanych leczeniu, w dalszym ciągu manifestują się 
różne objawy określane jako zespół poboreliozowy (PTLDS). Za przyczynę PTLDS uważa 
się uszkodzenia patofizjologiczne pozostałe po chorobie lub przewlekła infekcja krętkami 
B. burfgerdori (Bb) sensu lato w formach owalnych oraz chronione przez biofilm. Zwy-
kle stosowane przy boreliozie antybiotyki nie przynoszą efektów przy PTLDS, także przy 
wydłużonym czasie leczenia. Zasadne zatem wydaje się zwrócenie w kierunku poszuki-
wania nowych związków mogących wspomóc leczenie. Interesującym kierunkiem zdaje 
się badanie związków fitochemicznych i ekstraktów roślinnych. Przegląd badań wskazuje, 
iż niektóre z nich wykazują wysoką efektywność wobec Bb w monoterapii i terapii kom-
binowanej z antybiotykami, m.in. ekstrakt ze stewii, bajkalina. Omówiona zostanie także 
fitoterapia Buhnera. 

Summary
The recognized standard in Lyme disease treatment is antibiotic therapy, both in monothe-
rapy or in combination. This approach is fairly effective in the early stages of the disease. 
In up to 1/3 of the patients treated, Lyme disease symptoms remain; which is diagnosed 
as PTLDS. The cause of PTLDS is considered to be pathophysiological damage after the 
disease or a chronic infection of B. burfgerdori (Bb) sensu lato remaining in oval forms 
and protected by biofilm. Standard antibiotic Lyme treatment is ineffective in PTLDS, as 
well as extended treatments. Therefore, it seems reasonable to look for new compounds 
that can aid treatment. An interesting direction seems to be the study of phytochemical 
compounds and plant extracts. A review of the studies indicates that some of them, such as 
Stevia extract, Baikalin are highly effective against Bb in monotherapy and in combination 
therapy with antibiotics. Buhner’s phytotherapy will also be discussed.

mailto:fp.nanga@gmail.com
mailto:fp.nanga@gmail.com

	__DdeLink__2790_776476058
	__DdeLink__16546_776476058
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	__DdeLink__121_994230178
	baep-author-id7
	baep-author-id8
	baep-author-id9
	_GoBack
	_GoBack
	baep-author-id8
	__DdeLink__13862_1801415625
	_GoBack
	title
	_Hlk483890913
	_Hlk483861924
	__DdeLink__398_697888905
	_GoBack
	_GoBack
	pointFromThis_1
	Eleuterokok kolczysty – alternatywa dla żeń-szenia?
	Eleuthero – an alternative to ginseng?
	Katarzyna Bączek

	Hydroksykwasy organiczne w fitokosmetykach 
	rewitalizujących
	Organic hydroxyacids in revitalizing phytocosmetics
	Agata Kaniewska, Beata Sperkowska*

	Wpływ chryzyny na parametry histomorfometryczne kości owariektomizowanych szczurów
	Effect of chrysin on histomorphmetrical parameters of bones in ovariectomized rats
	Maria Zych, Weronika Wojnar, Anna Bońka, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

	Wpływ kinetyny i N-6-benzyloadeniny na migrację komórek oraz biosyntezę kolagenu w fibroblastach skóry ludzkiej 
	Kinetin and N-6-benzyladenine influence on cell migration and collagen biosynthesis in human skin fibroblasts
	*Agata Jabłońska-Trypuć, **Walentyn Pankiewicz, **Romuald Czerpak

	Cenne owoce maliny właściwej (Fructus Rubi idaei)
	Valuable raspberry fruits (Fructus Rubi idaei)
	*Alicja Baranowska, *Iwona Mystkowska, **Krystyna Zarzecka , **Marek Gugała

	Wartość odżywcza i prozdrowotna wybranych warzyw 
	z rodzaju kapusta (Brassica L.)
	Nutritional and health benefits of selected vegetable species of the genus Brassica L.
	*Barbara Krochmal-Marczak, **Barbara Sawicka, ***Małgorzata Stryjecka , 
*Marta Pisarek, *Bernadetta Bienia

	Galega officinalis L. rutwica lekarska (Fabaceae Lindl.) 
w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej
	Galega officinalis L. goat’s rue (Fabaceae Lindl.) 
	in Jaslo-Krosno Basin 
	Henryk Różański, Wróbel D.

	Własciwości prozdrowotne lnu (Linum ussitatissimum L.) 
	Properties pro-health Flax (Linum ussitatissimum L.) 
	Elżbieta Rymar 

	Całkowita zawartość polifenoli i aktywność antyoksydacyjna nasion, kaszy i kiełków gryki
	Total polyphenol content and antioxidant activity of seeds, groats and buckwheat sprouts
	Joanna Chłopicka, Karolina Bonarska

	Zmiany właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów 
	z liści werbeny cytrynowej (Lippia citriodora (Palau) Kunth) w trakcie przechowywania
	Changes in antioxidant properties of lemon verbena leaf extracts(Lippia citriodora (Palau) Kunth) during storage
	*Małgorzata Stryjecka, **Anna Kiełtyka-Dadasiewicz

	Czynniki biotyczne kształtujące plon i jakość 
	bulw ziemniaka 
	Biotic components influencing the yield and quality 
	of potato tubers
	*Bernadetta Bienia,** Barbara Sawicka, *Barbara Krochmal-Marczak

	Fitoterapia zespołu poboreliozowego
	Phytotherapy of posttreatment Lyme disease syndrome
	Przemysław Figura 

	Wybrane aspekty dziejów badań leczniczych roślin 
	pasożytniczych w ujęciu filozoficznym
	Selected aspects of the history of medicinal parasitic plants in philosophical perspective
	Henryk Różański*, Edyta Czerny**


