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Santrauka 
Laimo liga skirstoma į tris stadijas – ankstyvąją lokalią, 
ankstyvąją išplitusią ir lėtinę. Pirmajai stadijai būdinga 
migruojanti eritema, kartu gali būti ir į gripą panašių 
simptomų. Ankstyvoji išplitusi stadija dažniausiai pasi-
reiškia neurologiniais simptomais, artritu, širdies ir akių 
pažeidimais. Lėtinės stadijos simptomai gali išryškėti 
praėjus mėnesiams ar net metams nuo užkrėstos erkės 
įsisiurbimo. Paskutiniajai stadijai būdingas artritas, cen-
trinės nervų sistemos pažeidimai, lėtinis atrofinis akro-
dermatitas bei kiti simptomai. Dėl nespecifinių Laimo 
ligos simptomų susirgimo atpažinimas apsunkintas. Šio 
tyrimo tikslas – apžvelgti mokslinėje literatūroje apra-
šomą Laimo ligos klinikinį pasireiškimą. 

Įvadas 
Laimo liga, sukeliama Borrelia burgdorferi spirochetų, 

klasifikuojama į tris stadijas: ankstyvoji lokali (pirmoji), 
ankstyvoji išplitusi (antroji) ir lėtinė (trečioji, vėlyvoji išpli-
tusi) [2]. Ligos paplitimas sparčiai auga, o diagnozavimas 
išlieka iššūkiu dėl nespecifinių simptomų ir mažo susirgimą 
patvirtinančių laboratorinių tyrimų specifiškumo pirmosiomis 
ligos savaitėmis [1]. Diagnostiką sunkina ir tai, kad dažnai 
pacientai nepastebi ar neprisimena erkės įsisiurbimo [2]. Iki 
40 proc. Laimo ligos atvejų diagnozuojama tik antrojoje ar 
trečiojoje stadijoje. Esant būdingam migruojančios eritemos 
bėrimui po erkės įsisiurbimo endeminėje zonoje, diagnoza-
vimas nesudėtingas ir liga gali būti patvirtinta tik kliniškai 
[1]. Itin svarbu anksti įtarti ir diagnozuoti Laimo ligą, nes 
ankstyvojoje stadijoje susirgimas gali būti nesunkiai pagydy-
tas antibiotikais, tačiau esant pavėluotai diagnozei, gydymas 
sudėtingesnis, o ligoniams net ir po sėkmingo gydymo gali 
likti įvairių simptomų, trunkančių daugelį mėnesių [2]. 

Tyrimo tikslas – apžvelgti galimą Laimo ligos klinikinį 
pasireiškimą, aprašomą šiuolaikinėje mokslo literatūroje. 

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Atlikta mokslinės literatūros apžvalga. Straipsnių ieškota 

PubMed duomenų bazėje. Pagal pavadinimą, santrauką ir 
raktažodžius parinktos ir aptartos 6 publikacijos anglų kalba, 
paskelbtos 2017 – 2022 metais. 

Tyrimo rezultatai 
Daugeliui žmonių pirma Laimo ligos stadija prasideda į 

gripą panašiais simptomais ir išryškėjus migruojančiai erite-
mai [1]. Dažniausiai ši stadija pasireiškia per 1-4 savaites nuo 
erkės įsisiurbimo [2]. Būdingi šios stadijos simptomai yra 
karščiavimas, šaltkrėtis, galvos skausmas, bendras silpnumas, 
kaklo rigidiškumas, raumenų ir sąnarių skausmas, padidėję 
limfmazgiai [1]. Viename Jungtinių Amerikos Valstijų re-
gione atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad į gripą panašūs 
simptomai pasireiškia apie 57 proc. pacientų, o migruojanti 
eritema, kaip vienintelis simptomas, būna apie 40 proc. pa-
cientų [3]. Odos pažeidimas išryškėja per 3-30 dienų po 
užkrėstos erkės įsisiurbimo [1]. Migruojanti eritema yra pa-
tognomoninis Laimo ligos požymis [4]. Bėrimas dažniausiai 
būna žiedo formos paraudimas, kurio viduryje gali būti švie-
sus odos plotas, todėl dar vadinamas buliaus akies bėrimu 
[1]. Migruojanti eritema gali būti ir monetos dydžio, ovalios 
formos, be tamsesnio kraštelio, gali būti rausvai violetinės 
spalvos, su pūslelėmis, niežtinti ar su atrofija [4]. Klasikinis 
bėrimas atsiranda apie erkės įsisiurbimo vietą ir pasireiškia 
iki 70 proc. pacientų, o negydomas praeina per 2-3 savaites 
[2]. Be migruojančios eritemos Laimo liga gali sukelti ir 
kitokių odos pažeidimų, pavyzdžiui, dauginę žiedinę eritemą, 
kai atsiranda keletas pažeidimų skirtingose odos plotuose, 
borelijų limfocitomą, kai išryškėja minkštas melsvai rausvas 
1-5 cm dydžio mazgelis ar plokštelė aiškiu krašteliu, kurie 
dažniausiai atsiranda ant ausies spenelio, krūties areolės, o 
retesniais atvejais ant kapšelio ar pažasties odos [4].

Antroji stadija išsivysto per 3-12 savaičių, gali būti ben-
dras silpnumas, karščiavimas, neurologiniai simptomai, rau-
menų skausmas, kardiologinai simptomai, artritas, regos 
sutrikimai [2]. Artritas gali pasireikšti praėjus nuo 4 dienų iki 
2 metų po infekuotos erkės įsisiurbimo. Dažnai pirmiausia 
pažeidžiami sąnariai, esantys arčiausiai erkės įsisiurbimo 
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vietos [4]. Laimo neuroboreliozės dažniausi simptomai yra 
skausmingas radikulitas, pasireiškiantis iki 65,9 proc. paci-
entų, galvinių nervų paralyžius, būdingas iki 43,4 proc. pa-
cientų, galvos skausmas, būdingas iki trečdalio pacientų [5]. 
Laimo ligai būdingas Bannwarth sindromas, dažniausiai pa-
sireiškiantis labai stipriu skausmu, panašiu į sukeliamą juos-
tinės pūslelinės, sustiprėjantis naktį ir sunkiai numalšinamas 
analgetikais. Po to iki 75 proc. pacientų išsivysto neurologi-
nis deficitas, dažniausiai vangusis paralyžius ar segmentinis 
jutimų sutrikimas [6]. Gali pasireikšti ir encefalopatija, dėl 
kurios atsiranda dėmesio, kognityviniai, atminties sutrikimai, 
gali pakisti asmenybė, dažnas dirglumas ir depresija  [2]. Jau 
minėtame JAV tyrime nustatyta, kad apie 94 proc. pacientų, 
kurie sirgo antra Laimo ligos stadija, jautė neurologinius 
simptomus, iš kurių ketvirtadaliui buvo Belo paralyžius, o 
apie 10 proc. pacientų pasireiškė kardialiniai simptomai [3]. 
Oftalmologiniai simptomai gali kilti dėl tiesioginio akies 
pažeidimo arba gali būti antriniai dėl neuroboreliozės, tai 
gali būti geltonosios dėmės edema, uveitas, optinis neuritas, 
tinklainės vaskulitas, venų okliuzija, keratitas ir episkleritas, 
gali būti akies išorinių raumenų miozitas, veido paralyžius, 
Hornerio sindromas. Iki 10 proc. pacientų pasireiškia širdies 
pažeidimai, dažniausi yra atrioventrikulinio mazgo laidumo 
ir kiti ritmo sutrikimai, miokarditas, perikarditas ir postu-
ralinės ortostatinės tachikardijos sindromas. Kardiologiniai 
pažeidimai sukelia dusulį, krūtinės skausmą, sinkopes [4].

Lėtinė Laimo liga išryškėja praėjus mėnesiams ar net 
metams po pirminės infekcijos [2]. Šiai stadijai būdingiausi 
neurologiniai ir reumatologiniai simptomai. Pagrindinis tre-
čios stadijos Laimo ligos požymis – artritas, dažniausiai 
pažeidžiantis kelio sąnarį. Sąnariai patinsta, kelio sąnariuose 
gali kauptis nemažai skysčio, vėliau gali atsirasti kremzlės ir 
kaulo erozijos ir išsivystyti negrįžtamas sąnario pažeidimas 
[4]. Lėtinės Laimo ligos metu gali būti pažeidžiama centrinė 
nervų sistema, dažniausiai nugaros smegenys. Mielitas pasi-
reiškia spastine – ataksine eisena, šlapimo pūslės disfunkcija 
[6]. Būdingas Belo paralyžius, aseptinis meningitas, dises-
tezijos [2]. Jungtinėse Amerikos Valstijose atliktame tyrime 
buvo rasta, kad visiems į tyrimą įtrauktiems pacientams pasi-
reiškė Laimo ligos sukeltas artritas, dėl kurio beveik 93 proc. 
pacientų jautė sąnarių skausmą. Neurologiniai simptomai 
pasireiškė apie 55 proc. pacientų, o kardiologiniai − beveik 
dešimtadaliui sergančiųjų [3]. Patognomoninis vėlyvosios 
Laimo ligos požymis yra lėtinis atrofinis akrodermatitas, 
kuris gali pasireikšti praėjus mėnesiams ar metams po erkės 
įsisiurbimo. Šiam pažeidimui būdinga vienos pusės akrocia-
nozė, po kurios eina asimetrinė galūnių odos atrofija, o dėl 
odos plonumo išryškėja dermos kraujagyslių tinklas [4]. Šis 
simptomas tipiškai pasireiškia vyresnio amžiaus moterims 
ant nugarinio delnų ir pėdų paviršiaus [2].

Išvados
1. Laimo liga skirstoma į tris stadijas: ankstyvąją lokalią 

(pirmoji), ankstyvąją išplitusią (antroji) ir lėtinę (trečioji).
2. Pirmosios stadijos liga dažniausiai pasireiškia į gripą 

panašiais simptomais ir migruojančia eritema.
3. Išplitusiai ligai būdingi nervų sistemos, širdies, akių, 

sąnarių, odos pažeidimai.
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Summary 
Lyme disease is classified into three stages – early local, early 

disseminated and late disseminated. In the first stage disease ma-
nifests as erythema migrans, which may occur with flu-like symp-
toms. Early disseminated disease often manifests with neurologi-
cal, cardiac, ocular symptoms and arthritis. Late disseminated stage 
symptoms may occur after months or even years after infected tick 
bite. This stage manifests with arthritis, central nervous system da-
mage, chronic atrophic acrodermatitis and other symptoms. Be-
cause of non-specific symptoms of Lyme disease it is difficult to 
recognise it. The aim of this study is to review data in the scienti-
fic literature about clinical presentation of Lyme disese. 
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