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1 Předmluva
Lymská borelióza byla jako samostatná nemoc rozpoznána Steerem a spolupracovníky (139)
v roce 1975. Jejího původce objevil v roce 1981 Willi Burgdorfer (21). Přes intenzivní výzkum
jsou vědecké poznatky o diagnostice a terapii lymské boreliózy dodnes nedostatečné. To
platí zejména pro chronické formy, ke kterým je nedostatek komplexních studií.
Doporučení k antibiotické terapii uvedená v těchto směrnicích se zčásti značně liší od
směrnic jiných odborných společností. Při terapii dle těchto směrnic musí být pacient na tuto
skutečnost upozorněn. Kromě toho musí být při dlouhodobé antibiotické terapii pečlivě
sledovány možné vedlejší účinky.
Dle diagnostického klíče ICD-10-GM se lymská borelióza označuje jako A 69.2 „Lymská
nemoc, erythema chronicum migrans způsobená B. burgdorferi“ a M 01.2 „Artritida při
lymské nemoci“.

2 Diagnostika lymské boreliózy
Dřívější dělení průběhu nemoci na první stadium (stadium I) s hlavním příznakem erythema
migrans, druhé stadium (stadium II) s časnými manifestacemi na orgánech po diseminaci
nákazy a třetí stadium (stadium III) s pozdními manifestacemi lymské boreliózy je překonané,
protože se klinické příznaky různých stadií překrývají. Dnes se upřednostňuje dělení na
časné a pozdní manifestace LB. Přitom odpovídá časné stadium dřívějším stadiím I / II a
pozdní stadium stadiu III. Pojem „chronická lymská borelióza“ odpovídá stadiu III.

2.1

Hlavní příznaky lymské boreliózy

Lymská borelióza se vyskytuje v celé Evropě. Infikovat se můžeme především v přírodě, na
zahradě nebo při kontaktu s domácími a divokými zvířaty.
Protože lymská borelióza může napadnou více orgánů (tzv. multiorgánové onemocnění),
vedou často četné manifestace nemoci k rozsáhlým diferenciálním diagnózám.
Hlavní příznaky LB:
•
•
•
•
•

Erythema migrans (EM) (ne ve všech případech)
Lymfocytom, akrodermatitis chronica atrophicans
V časném stadiu stav podobný chřipce také bez EM jako příznak diseminace nákazy
Následují (většinou akutní) manifestace v různých orgánových a tkáňových
systémech s rozmanitou symptomatikou
Pro pozdní manifestace je charakteristické chronické vyčerpání, rychlá unavitelnost,
nárazový průběh nemoci s intenzivním pocitem nemoci a obtížemi migrujícími z místa
na místo. Kromě toho se může vyskytovat mnoho různých symptomů příslušných
orgánových manifestací, viz 2.4.
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2.2

Diagnostická strategie

V denní praxi se vyskytují následující situace:
•
•
•
•

Po přisátí klíštěte
Erythema migrans a lymfocytom
Časné stadium bez erythema migrans
Chronické stadium

2.2.1 Po přisátí klíštěte
V rámci anamnézy tvrdí 50% pacientů postižených boreliózou, že neměli klíště (6/15/23/29/66/72/81/
. Negativní anamnéza v případě klíštěte tedy lymskou boreliózu nevylučuje.
Je vhodné vyšetřit klíště pomocí PCR na přítomnost borelií. Negativní výsledek testu PCR
ovšem infekčnost klíštěte úplně nevylučuje (47).

95/103/112/113/125/140)

Proto platí pro každé kousnutí klíštětem:
•
•

Sledovat místo přisátí 4 – 6 týdnů. Pokud se objeví zarudnutí (erytém), okamžitě
konzultovat s lékařem.
Sérologické vyšetření k zajištění pojistných nároků, u pacientů s lymskou boreliózou
v anamnéze a při plánovaném sledování průběhu.

Pokud se při kontrolním vyšetření 6 týdnů po přisátí klíštěte v krvi prokážou protilátky proti
boreliím, došlo k infekci (to lze prokázat pouze pomocí porovnání párových sér). Maximální
doba latence do propuknutí příznaků obnášela 8 let (63/64).

2.2.2 Erythema migrans a lymfocytom
Erythema migrans je důkazem lymské boreliózy. Následuje: Okamžitá léčba antibiotiky. Oč
dříve je zahájena antibiotická léčba, o to lépe je možné zvládnout infekci. Již 4 týdny po
infikování je naděje na vyléčení podstatně nižší (6).
Protilátky proti borelióze se objevují teprve 2 – 6 týdnů po přenosu infekce (9/37/110/125/134).
Včasná léčba antibiotiky může zabránit vytvoření protilátek, takže nedojde k sérokonverzi.
Séronegativita po včasné antibiotické léčbě tedy v žádném případě nevylučuje lymskou
boreliózu.
Pokud se při odpovídající anamnéze (klíště) objeví uzlovité zduření např. na prsní bradavce,
šourku, kloubovém ohybu nebo u dětí často na uchu, může se jednat o lymfocytom, který je
při zohlednění diferenciální diagnostiky stejně jako erythema migrans považován za důkaz
lymské boreliózy. Podobný lymfocytom, způsobený obvykle druhem Borrelia afzelii, se někdy
vytvoří i ve středu erythema migrans v oblasti původního přisátí klíštěte.
Ze všech částí erythema migrans a boreliového lymfocytomu se dají izolovat borelie.
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2.2.3 Časné stadium bez erythema migrans
Až v 50% případů se EM v časném stadiu lymské boreliózy neobjeví (viz 2.2.1). V případech
bez EM se diagnostika opírá o následující kritéria:
•
•
•

okolnosti nemoci: pobyt na zahradě a ve volné přírodě, přisátí klíštěte
důkladné vyšetření těla s prohlídkou kůže ohledně výskytu EM, příp. i s průměrem
pod 5 cm (155), a lymfocytomu
laboratorní diagnostika (viz tabulka 2)

První manifestace lymské boreliózy se objevují někdy teprve několik týdnů až let po přenosu
infekce (134). V případě odpovídajících příznaků, zejména při anamnéze s přisátím klíštěte
nebo při vysokém riziku přenosu infekce se musí při diferenciální diagnóze vždy zohlednit
lymská borelióza. V časném stadiu se může objevit např.:
•
•
•
•
•
•
•
•

kolísavé migrující artritidy, artralgie a myalgie
bursitidy, enthesitidy
cefalgie
radikulární bolesti (tzv. Bannwarthův syndrom)
nervová onemocnění (např. ochrnutí lícních nervů)
poruchy citlivosti
poruchy srdečního rytmu, poruchy vytváření a vedení vzruchů
oční symptomy (např. dvojité vidění)

2.2.4 Chronické stadium
Časové rozlišování mezi časným a pozdním stadiem je subjektivní. Manifestace lymské
boreliózy, které se objeví po více než 6 měsících po přenosu infekce, se zde nazývají
pozdní, resp. chronické manifestace.
Lymská borelióza může způsobit mnoho různých příznaků. Zejména časté jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

únava a vyčerpání (pocit chronického onemocnění)
encefalopatie (poruchy mozkové činnosti)
muskuloskeletární obtíže
neurologické symptomy (m. j. polyneuropatie)
žaludeční a střevní obtíže
urogenitální symptomy
oční symptomy
kožní symptomy
onemocnění srdce

Průkazná kožní manifestace pozdního stadia je acrodermatitis chronica atrophicans (ACA).
Také chronická polyneuropatie, která je často spojena s ACA, je typickou manifestací
pozdního stadia nemoci.
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2.3

Nemoc z povolání a úrazové pojištění

Lymská borelióza je také nemocí z povolání. Přitom je rozhodující skutečnost, jestli k nehodě
(přisátí klíštěte), tzn. k přenosu infekce, došlo v rámci pracovní činnosti. U některých
profesních skupin s vysokým infekčním rizikem (m. j. zemědělci, lesníci, veterináři) se
zpravidla předpokládá souvislost mezi nehodou (přisátí klíštěte) a onemocněním (příčinná
souvislost). U jiných profesních skupin musí postižený tuto příčinnou souvislost prokázat.
Proto je v případě přisátí klíštěte během pracovní činnosti a při následných příznacích
nemoci nutné, aby ošetřující lékař provedl pečlivou dokumentaci anamnézy, lékařského
nálezu a laboratorních výsledků. To samé platí i pro přisátí klíštěte u osob, které mají
uzavřené příslušné úrazové pojištění.
V případě přisátí klíštěte během pracovní činnosti nebo u osoby pojištěné proti úrazu by
mělo být co nejdříve po expozici provedeno sérologické vyšetření na LB a testovací systém
by měl být zdokumentován. Sérokonverze, významný nárůst koncentrace protilátek nebo
nárůst jednotlivých antigenů u imunoblotu (westernblotu) v průběhu čtyř až šesti týdnů je
třeba považovat za důkaz přenosu infekce.
Sám pacient by si měl vést deník a fotograficky dokumentovat změny pokožky. Pokud je
klíště ještě k dispozici, doporučuje se jeho uchování kvůli pozdějšímu testu PCR na borelie.

2.4

Příznaky chronické lymské boreliózy

Příznaky chronické lymské boreliózy se buď plynule vyvinou z časného stadia nebo se objeví
teprve po bezproblémovém několikaměsíčním nebo několikaletém období, nebo se
vyskytnou primárně jako chronická LB bez toho, že si byl pacient vědom časného stadia (6).
Z toho vyplývá, že chronická LB se může projevit i bez anamnézy ve formě přisátého klíštěte
a EM, pokud o tom svědčí okolnosti, manifestace nemoci a diferenciální diagnostika.
Zánět kolenního kloubu (gonartritida) je po diferenciálně-diagnostickém vyloučení jiných
příčin důkazem pozdní fáze chronické lymské boreliózy (137).
Rozšíření borelií v organizmu vede k multiorgánovému nebo systémovému onemocnění
s mimořádně širokou paletou možných manifestací nemoci. Vedle nejčastějších symptomů
uvedených v odstavci 2.2.4 viz např. podrobný popis v (125 str. 261-495), nebo v (134/136) a
(6/35/39/72/77/98/124/125/126/127/128)
. Zejména se jedná o:
•
•
•
•
•
•
•

neurologické a psychické onemocnění (1/10/16/41/45/48/56/57/58/69/109/141)
hormonální, vegetativní a imunologické manifestace (2/50/54/75/100/129/149)
onemocnění muskuloskeletárního systému (70/104/130)
kožní onemocnění (4/5/11/49/111/153)
srdeční problémy a problémy oběhového systému (93/133)
oční onemocnění (79/91/105/106/157/161)
manifestace v těhotenství (97/114)
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2.5

Laboratorní diagnostika

Laboratorní diagnostika boreliové infekce se provádí, pokud má pacient problémy, resp.
pokud jsou klinické nálezy, které odpovídají lymské borelióze.
Sérologické kontroly průběhu nemoci za účelem posouzení účinnosti terapie nejsou u
chronické lymské boreliózy vhodné. Úspěšnost terapie musí být posuzována klinicky (156, str.
51)
.

2.5.1 Přímé diagnostické metody
Lymská borelióza je infekční nemoc. Dle přísně vědeckých kritérií (zejména ve vědeckých
studiích) je pouze kultivační zjištění borelií s identifikací patogenu pomocí PCR důkazem
boreliové infekce.
Důkaz boreliové DNA pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) má také velký význam
(142)
. I když je citlivost této metody zejména u pozdních manifestací LB nízká, měla by být
přesto použita k prokázání nákazy, např. u kožní biopsie při podezřelých změnách pokožky,
u jiných biopsií a punkcí (např. při zánětu kloubů) a v likvoru při akutní neuroborelióze.
Negativní výsledky nevylučují lymskou boreliózu.

2.5.2 Sérologie borelií
Sérologie antiboreliových protilátek je základní diagnostická metoda k zodpovězení otázky,
zda se jedná o infekci boreliózou. Testovací sady na trhu (ELISA, imunoblot) nejsou
standardizovány. Proto je srovnatelnost nálezů z různých laboratoří omezená. Vyšetření na
přítomnost specifických antiboreliových protilátek je možné pouze prostřednictvím
imunoblotu (westernblotu). Při podezření na boreliovou infekci by měl být vždy proveden
imunoblot IgG a IgM. Na žádance pro laboratoř musí být proto vždy uveden požadavek:
Sérologie borelií včetně imunoblotu (westernblotu) Borrelia
Kromě toho je třeba uvést aspoň klinickou diagnózu nebo podezření na diagnózu: Lymská
borelióza.
Postup doporučený Institutem Roberta Kocha (RKI) a předepsaný Sdružením smluvních
lékařů – provádět imunoblot jako konfirmační test pouze při nápadném výsledku testu ELISA
nebo jiných orientačních testů (tzv. stupňová diagnostika) – je třeba odmítnout1, protože
tímto způsobem je až 15% pacientů mylně negativně diagnostikováno (7/81/154). Příčinou toho
je skutečnost, že spektrum antigenů v imunoblotu (viz tabulka 1) většinou není identické
s orientačním testem (ELISA). Testy na borelie ELISA a imunoblot (westernblot) jsou dvě
rozdílné testovací metody, které spolu sice ve velké míře korelují, ale mohou v jednotlivých
případech podat různé výsledky (131).

1

V ČR je takový postup dokonce protizákonný. Dle Přílohy č. 23 vyhlášky 275/2010 ze dne 13. září
2010, kterou se mění vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané
infekce se při negativitě Elisa testu a symptomech onemocnění provádí konfirmace Western blotem.
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Tabulka 1: Antigeny borelií k prokázání protilátek proti boreliím v imunoblotu (westernblotu),
modifikováno dle (8).
Proteinový
antigen
borelií

Popis protilátek

p14,18

Specifičnost

Poznámky

vysoká

Popsán jako imunogen především u B. afzelii

p19

OspE

neznámá

p21

DbpA (Decoring
binding protein A)

vysoká

Vazba na decorin - protein hostitelské buňky.
Decorin se nachází především v pokožce.

p22,23,
24,25

OspC

vysoká

Důležitý indikátor časné reakce IgM. Doposud
bylo popsáno 13 různých typů OspC.

p26

OspF

neznámá

p29

OspD

vysoká

p31

OspA

vysoká

Je známo 7 různých typů OspA. Typ OspA je
určující pro kmen.

p34

OspB (outer surface
protein B)

vysoká

Protilátky se objevují teprve pozdě po infekci

p39

Borrelia membrane
protein A (BMPA)

vysoká

Protilátky se objevují většinou již brzy po
infekci

p41

Flagellin protein

nespecifický

Zkřížené reakce s jinými spirochetami a
bičíkatými bakteriemi. Protilátky IgM se
objevují velmi brzy jako první.

p58

vysoká

p60

Hsp6

nespecifický

Protilátky se často objevují i při jiných
bakteriálních infekcích.

p66

Hs

nespecifický

Protilátky často při bakteriálních infekcích.

p75

Hsp (Heat Shock
Protein)

nespecifický

p83/100

VlsE

Variable major protein
(VMP) like sequence
Expressed

vysoká

Protilátky většinou teprve v pozdním stadiu
infekce.

vysoká

Protilátky IgG jsou možné již v časném stadiu.
Borelie exprimují VlsE pouze v hostiteli.

Negativní sérologický nález nevylučuje lymskou boreliózu (7/115/118/154). Také bez prokázaných
protilátek se může jednat o onemocnění vyžadující terapii (Příčinou je např. časná, ale
neadekvátní antibiotická terapie, terapie s imunosupresivy, také kortizonem, vyčerpání
imunitního systému, maskování původce nákazy, genetické vlohy).

10

Pozitivní sérologický nález říká, že pacient byl někdy infikován boreliemi. Jednorázovým
sérologickým vyšetřením není možné rozhodnout, jestli je tato infekce aktivní nebo latentní;
to ovšem může stanovit ošetřující lékař na základě klinického průběhu nemoci. Označit
pozitivní nález jako „sérologickou jizvu“ (paměťové protilátky) nepatří do kompetence
laboratorního lékaře.

2.5.3 Vyšetření likvoru
Vyšetření likvoru je indikováno při akutním zánětu nervového systému:
•
•
•
•
•

meningitida, meningo-encefalitida, encefalomyelitida, akutní encefalitida,
akutní meningoradikulitida (Bannwarth) (88), Guillan-Barréův syndrom,
cerebrální vaskulitida, myelitida,
neuritida mozkových nervů (zejména ochrnutí lícního nervu),
akutní polyneuropatie.

Vyšetření likvoru není indikováno při následujících chorobných stavech, protože se nedá
počítat s patologickými výsledky:
•
•
•

encefalopatie při chronické lymské borelióze,
chronická polyneuropatie v pozdním stadiu (66),
mozkově-organický psychotický syndrom (44,78,82,90).

Pleiocytóza (počet buněk nad 5/µl), zvýšení obsahu bílkovin a prokázání intratekální syntézy
specifických boreliových protilátek (poměr sérum / likvor) ukazují na akutní neuroboreliózu.
Při velmi časném výskytu neuroboreliózy po boreliové infekci a při pozdních manifestacích
mohou ovšem specifické boreliové protilátky jak v séru tak i v likvoru chybět, resp. mohou se
v likvoru objevit dříve než v séru a naopak.
Prokázání intratekálně vytvořených specifických antiboreliových protilátek v likvoru při
lymské borelióze s neurologickými projevy se podaří jen velmi zřídka. Při podezření na
akutní neuroboreliózu by terapie neměla být závislá na laboratorních výsledcích (123).

2.5.4 Buněčná diagnostika, test transformace lymfocytů (LTT)
Protože celulární odpověď imunního systému (lymfocyty, monocyty) má rychlejší dynamiku
než relativně pomalá sérologická tvorba protilátek, může na aktivní infekci upozornit spíše
test transformace lymfocytů (LTT).
Pro použití celulárních imunologických metod v oblasti laboratorní diagnostiky lymské
boreliózy hovoří následující argumenty:
1. Důkazem lymské boreliózy je přímé prokázání přítomnosti nákazy. Citlivost metod
k přímému prokázání borelií je v současnosti pro denní praxi diagnosticko-technicky
nedostačující.
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2. Pozitivní sérologický nález není důkazem aktivní lymské boreliózy. Na druhou stranu
negativní sérologický nález aktivní LB nevylučuje, a to zejména při časných manifestacích
lymské boreliózy – viz 2.5.2, předposlední odstavec.
3. Jestliže nelze získat pozitivní výsledek z kultivace nebo PCR, může LTT na borelie
upozornit na aktivní lymskou boreliózu (9). Pozitivní výsledek testu LTT je podezřením, ale
ne důkazem aktivní infekce LB.
4. Test LTT na borelie je již v raném stadiu infekce (také při erythema migrans) výrazně
pozitivní a zpravidla 4 – 6 týdnů po úspěšné léčbě antibiotiky negativní nebo
přinejmenším výrazně ustupující.
Indikací pro LTT borelií jsou:
•

•
•
•

důkaz aktivní boreliové infekce u
- sérologicky pozitivních pacientů s nejednoznačnou symptomatikou
- sérologicky negativních nebo hraničních pacientů s vážným klinickým podezřením
na lymskou boreliózu
kontrola účinnosti terapie cca 4 – 6 týdnů po ukončení léčebného cyklu antibiotiky
průběžná kontrola při klinickém podezření na recidivu lymské boreliózy
nová infekce

Některé laboratoře nabízejí pro zodpovězení těchto otázek jiné metody důkazů specifické
boreliové aktivace lymfocytů T jako např. test EliSpot®. Při něm je měřena indukce
cytokinové syntézy na buněčné úrovni. I když je EliSpot etablovanou metodou v diagnostice
infekčních nemocí, musí být jeho význam pro diagnostiku boreliózy ještě prověřen vhodnými
metodami.

2.5.5 Buňky CD57+NK
Podle Strickera a Wingera (145) jsou buňky CD57+NK v krvi pacientů s chronickou lymskou
boreliózou často značně zredukovány. Hodnocení buněk CD57+NK jako laboratorního
parametru v rámci lymské boreliózy nemůže být v současnosti na základě nedostatečných
informací potvrzeno.
Souhrnný přehled laboratorní diagnostiky v závislosti na stadiu lymské boreliózy atd. je
uveden v tabulce 2.
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Tabulka 2: Přehled laboratorní diagnostiky

Stadium

Laboratorní vyšetření

Brzy po přisátí klíštěte
(s EM nebo bez EM)

Sérologické vyšetření při:
- pracovní nehodě (např. u zemědělců a lesníků)
- nároku na základě úrazového pojištění
- k prověření stavu protilátek a zjištění výchozí hodnoty
- k dokumentaci průběhu
Ostatní laboratorní vyšetření (relativní indikace):
PCR na borelie z klíštěte (opce). V případě pozitivního
nálezu: sérologické vyšetření ke zjištění výchozí hodnoty

Časné stadium

Sérologické vyšetření (relativní indikace při EM):

(s EM nebo bez EM)

protilátky IgM, IgG (ELISA)
imunoblot/westernblot IgM, IgG
LTT na borelie (relativní indikace)
diagnostika likvoru při neurologických symptomech

Chronická lymská borelióza
(pozdní stadium)

Sérologické vyšetření:
protilátky IgM, IgG (ELISA)
imunoblot/westernblot IgM, IgG
LTT na borelie
Jiná vyšetření:
PCR na borelie, kultivace borelií, fluorescenční mikroskopie

Akutní neuroborelióza,
chronická encefalomyelitida,
těžká polyneuritida,
meningoradikulitida,
Guillan-Barréův syndrom

Diagnostika likvoru

Kontrola terapie (4-6 týdnů
po antibiotické léčbě)

LTT na borelie

(počet buněk, proteiny, albumin (porucha hematoencefalické
bariéry), specifické intratekální protilátky, westernblot,
srovnání westernblotu sérum/likvor, oligoklonální proužky)

V případě přisátí klíštěte nebo časného stadia je nezávisle na prvním sérologickém nálezu
nutná kontrola po šesti týdnech.
PCR na borelie by mělo být provedeno u všech biopsií a punkcí.
Při nedostatečném výsledku antibiotické terapie
LTT na borelie 4 – 6 týdnů po ukončení léčebného cyklu.
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2.6

Ostatní lékařsko-technická vyšetření

Při podezření na lymskou boreliózu si může plánovaná terapie antibiotiky vyžádat odborné
lékařské konzultace. V závislosti na klinické manifestaci se jedná o následující specialisty:

neurologové

(CCT, MRT, SPECT, EMG, ENG, EP)

revmatologové

(laboratorní vyšetření)

oční lékaři

(vizus, oční pozadí, zorné pole, dokumentace před a po léčbě
s hydroxychlorochinem)

internisté

(EKG, sonografie nadbřišku, hladina hormonů, hodnota TSH, anti-TPO)

kardiologové

(echokardiografie, dlouhodobé EKG, zátěžové EKG)

plicní lékaři

(funkce plic, spiroergometrie)

lékaři ORL

(diagnostika závratí, audiometrie)

urologové
kožní lékaři
Single photon emission computed tomography (SPECT) (36) není kvůli radiačnímu záření
rutinní diagnostikou. V případě pracovně právních řízení nebo právních sporů s pojišťovnou
může mít SPECT v jednotlivých případech jako dodatečné vyšetření význam, protože se tak
při lymské borelióze dají prokázat značné cerebrální perfúzní poruchy.

2.7

Koinfekce

V případě lymské boreliózy mohou být přítomny ještě další infekce, které mohou stav
pacienta synergicky zhoršovat. Takové doprovodné infekce se nazývají koinfekce.
Koinfekce mohou být přenášeny klíšťaty nebo jinými způsoby (71) (viz tabulky 3 a 4).
V důsledku modulace imunitního systému zesilují koinfekce rozvoj chorobných stavů a jsou
považovány za důležitou příčinu rezistence vůči terapii (22/32/43/53/73/87/89/107/116/117/143/146/148/152/
158/162)
.
DNA bartonely byla sice v klíšťatech prokázána (14/33), jestli ale dochází k přenosu
s následnou bartonelózou, je sporné (12). Podle (150) tomu nic nenasvědčuje. Jiní autoři (3/17)
popisují naproti tomu případy přenosu klíšťaty a jinými členovci. U pacientů s onemocněním
centrálního nervového systému byla Bartonella henselae prokázána v likvoru, a sice bez
předcházející nemoci z kočičího škrábnutí (cat-scratch-disease) (43). Kromě toho může
Bartonella henselae, stejně jako Borrelia burgdorferi, způsobovat multiorgánové onemocnění
(132)
.
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Tabulka 3: Koinfekce přenášené klíšťaty
Onemocnění

Původce

Léčba

HGA (lidská granulocytární
anaplasmóza, dříve HGE =
lidská granulocytární
ehrlichióza)

Anaplasma phagocytophilum

doxycyklin (také u dětí nad 8 let)

Ricketsióza

Rickettsia helvetica

doxycyklin

Středozemní skvrnitý tyfus

Rickettsia conorii

doxycyklin

Q-horečka

Coxiella burnetii
(přenáší lužní klíště Dermacentor
reticulatus, převážně ovšem
inhalací nebo orálně)

doxycyklin,

Babesióza

Babesia bovis (Švýcarsko)
Babesia microti (Polsko)

atovaqon + azithromycin
chinin + clindamycin

Bartonelóza

Bartonely

azithromycin, trimethoprimsulfomethoxazol, ciprofloxacin,
doxycyklin, rifampicin

alternativa:
rifampicin, levofloxacin
(není zatím klinicky jednoznačně
dokumentováno)

makrolidy,
fluorochinolony

Tabulka 4: Koinfekce nepřenášené klíšťaty
Onemocnění

Původce

Léčba

Infekce mykoplasmou

Mykoplasmy

doxycyklin, minocyklin,
azithromycin, clarithromycin,
rifampicin (rifampicin vždy
v kombinaci!)

Infekce chlamydiemi

Chlamydophila pneumoniae
Chlamydia trachomatis

doxycyklin, minocyklin,
azithromycin, clarithromycin,
cotrimoxazol, rifampicin

Yersinióza

Yersinia enterocolitica
(Y. pseudotuberculosis (USA))

laktulóza; antibiotika pouze při
komplikacích: doxycyklin,
cotrimoxazol
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3

Antibiotická terapie lymské boreliózy

V souvislosti s účinností antibiotické léčby LB mají mimořádný význam dva poznatky:
•
•

Antibiotická léčba je v časném stadiu účinnější než v pozdní fázi (6).
U každého antibiotika se může účinek terapie dostavit opožděně nebo vůbec ne
(76/94/99/121)
, takže může být nutné doléčení, případně i jiným antibiotikem (31/159).

Vědecké poznatky o antibiotické léčbě LB jsou s výjimkou lokalizovaného časného stadia
(EM) stále ještě nedostatečné. Značné deficity vědecko-klinické analýzy se odrážejí
v terapeutických směrnicích, jejichž směrodatnost a podloženost je značně omezená (159) a
neodpovídá požadavkům z lékařských a lékařsko-politických hledisek.
Antibiotická léčba může být úspěšná jen u dobře fungujícího imunitního systému.
V souvislosti s antibiotiky existují kromě toho problémy s přirozenou nebo získanou
rezistencí borelií. Původce lymské boreliózy se také může imunitnímu systému vyhnout
pomocí tzv. maskovacího mechanismu (7/74).
V časném stadiu, tzn. v prvních 4 týdnech po přenosu infekce, je třeba počítat se selháním
antibiotické léčby v 10% případů (121/135). U chronických forem je tento podíl podstatně vyšší a
obnáší až 50% (30/31/52/55/74/99/121). Již dřívější práce upozorňovaly na problém chronické lymské
boreliózy a její nízkou terapeutickou ovlivnitelnost (31/55/59/61/62/65/92/94/121/138). Ve všech těchto
studiích byla terapie zpravidla omezena na nejvýše 4 týdny. Také při opakování léčebných
cyklů byl podíl selhání za těchto podmínek značný (78/82/90). Doba terapie má pro úspěšnost
antibiotické léčby rozhodující význam. V současnosti již existují studie, které dokládají
pozitivní efekt a bezpečnost dlouhodobé léčby antibiotiky (25/26/27/30/36/44/46/51/52/81/144).
Omezená účinnost antibiotické léčby byla doložena v mnoha studiích: I po zdánlivě vysoce
účinné antibiotické terapii byl kultivován původce (63/74/81/96/119/120/122/139/147). Borelie byly
izolovány z kůže např. po opakované antibiotické léčbě (ceftriaxon, doxycyklin, cefotaxim)
(40/61/76/81/122/147)
. Také byl prokázán rozdíl mezi citlivostí borelií na antibiotika in vitro a in vivo
(74)
. Kromě toho existují in vivo ještě další faktory, které spočívají ve schopnosti borelií
vyhnout se působení imunitního systému, zejména pod vlivem různých antibiotik (80)
(60/83/85/86/120)
.
V hypotézách se perzistence borelií zdůvodňuje m. j. jejich přítomností uvnitř buněk a
vytvářením biologicky málo aktivních trvalých forem (sféroblasty, cysty) (19/85/86/94/120). Kromě
toho byla i u borelií prokázána tvorba biofilmů s efektem komplementární rezistence a
typickým sheddingem (odpuzování protilátek z povrchu bakterie) (83/85/86). I jiné mechanizmy,
např. diverzifikace, tzn. modifikace membránových proteinových antigenů, ztráta plasmidů a
procesy deaktivující komplement (85/86/120), zesilují maskovací mechanismus, tzn. schopnost
bakterie uniknout působení imunitního systému. Tento mechanismus byl prokázán i u jiných
bakterií. Také schopnost borelií potlačovat tvorbu proteinů (pore-forming protein) by mohla
negativně ovlivňovat účinek antibiotik (34/74/84).
K terapii chronické lymské boreliózy existují čtyři randomizované studie (44/78/82/90), ve kterých
byla srovnávána různá antibiotika v rámci antibiotické léčby encefalopatie. Tyto studie
ukázaly, že cefalosporiny byly účinnější než penicilin (31/62/94/96). Doxycyklin vedl při obvyklém
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dávkování k relativně nízkým hladinám v séru a koncentracím v tkáni, zatímco koncentrace
cefalosporinů byly podstatně vyšší. To znamená, že v souvislosti s minimální inhibiční
koncentrací jsou hodnoty cefalosporinů minimálně desetkrát vyšší než u doxycyklinu (63).
Široké terapeutické spektrum antibiotik a jejich vysoká koncentrace v tkáni jsou důležité u
málo prokrvených tkání (vazivo, struktury jako pokožka, kloubní pouzdra, fascie, šlachy),
protože borelie vykazují vysokou afinitu vůči podobným tkáním (42/108).
Z dostupných antibiotik se při terapii lymské boreliózy osvědčily tetracykliny, makrolidy a
betalaktamy. Účinnost ostatních antibiotik, zejména karbapenemů, telithromycinu a
tigecyclinu se opírá o výzkumy in vitro (20/74/160). Klinické studie nejsou k dispozici, kromě
imipenemu, který byl shledán klinicky vhodným (64).
Léčba lymské boreliózy může mít formu monoterapie (159) nebo synchronní kombinované
terapie. Účinnost kombinované antibiotické terapie nebyla doposud vědecky doložena; tato
forma léčby vychází z mikrobiologických nálezů a empirických údajů, které doposud nebyly
podrobeny systematické analýze.

3.1

Nevhodná antibiotika

Následující antibiotika nejsou vhodná pro léčbu lymské boreliózy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.2

karboxypeniciliny
acylaminopeniciliny (pravděpodobně účinné; chybí klinické zkušenosti; obvykle se
používají v rámci nemocniční léčby)
cefalosporiny první generace (cefazolin, cefoxitin)
orální cefalosporiny první a druhé generace, kromě cefuroxim-axetilu
chinolony
aminoglykosidy
chloramfenikol
klindamycin
glykopeptidová antibiotika
antagonisté kys. listové (kromě trimethoprimu dle Gassera (51))
cotrimoxazol
atovaqon
nitrofurany
erythromycin (151)

Vhodná antibiotika

Antibiotika účinná proti boreliím jsou uvedena v tabulce 5 spolu s jejich terapeutickými
vlastnostmi. Jak ukazuje tabulka 5, na cystické formy mají vliv pouze látky metronidazol a
hydroxychlorochin (101). Hydroxychlorochin účinkuje také na spirochetální formu borelií. To
neplatí pro metronidazol (18/19). Hydroxychlorochin podporuje účinek makrolidů (19) a možná i
tetracyklinů.
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Tabulka 5: Antibiotika účinná proti lymské borelióze

Antibiotikum

Vnitrobuněčný
účinek

Prostup
do
likvoru

Účinnost
na
cystické
formy

Biologický poločas
v plasmě

Betalaktamy
Ceftriaxon

-

(+)*

-

8 hod.

Cefotaxim

-

(+)*

-

1 hod.

Cefuroxim-axetil

-

-

-

1 hod.

Benzylpenicilin –
benzathinpenicilin

-

+

-

3 dny

Fenoxymethylpenicilin

-

-

-

30 min.

Amoxicilin

-

-

-

1 hod.

Doxycyklin

+

14%

-

15 hod.

Minocyklin

+

40%

-

15 hod.

Clarithromycin

+

5%

-

4 hod.

Azithromycin

+

-

-

68 hod. poločas v tkáni

+

+

+

7 hod.

+

+

+

30-60 dní poločas v tkáni

Tetracykliny a glycylcykliny

Makrolidy **

Nitroimidazoly
Metronidazol
Ostatní
Hydroxychlorochin

*

Betalaktamy mají nízkou prostupnost do likvoru, dosahují ovšem v rámci svého širokého
terapeutického spektra koncentrace v likvoru, které jasně překračují minimální inhibiční
(74)
koncentraci (MIC) .

Nepoužívat makrolidy při QTc (QTc je korigovaný QT interval - délka trvání komorové
repolarizace) nad 440 milisekund při srdeční frekvenci mezi 60 a 100/min (67/68).
**
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3.2.1 Monoterapie
Antibiotická léčba by měla být vždy přizpůsobena váze pacienta. To platí zejména pro děti a
osoby s nadváhou a podváhou.
Samotná aplikace cefalosporinů 3. generace nebo penicilinů při lymské borelióze je
některými lékaři Německé společnosti pro boreliózu posuzována kriticky, protože může
podporovat vnitrobuněčnou perzistenci a vytváření cystických forem borelií (101/120).
Kontroly krevního obrazu, GPT (ALT), lipázy, kreatinu a event. PT (Quick) a PTT zpočátku
každý týden, v dalším průběhu každé 2 – 3 týdny. V případě nasazení ceftriaxonu
sonografická kontrola každé 3 týdny kvůli možnému zahušťování žluči ve žlučníku. Při
nasazení makrolidů kontroly EKG každé dva týdny.
Léčba cefalosporiny 3. generace může mít po počáteční kontinuální aplikaci také formu
pulzní terapie. Přitom se léky aplikují 3 – 4 dny v týdnu (61).
Podrobně je antibiotická monoterapie popsána v tabulce č. 6.

Tabulka 6: Antibiotická monoterapie lymské boreliózy

V časném (lokalizovaném) stadiu
Doxycyklin

400 mg denně (děti od 9 let)

Azithromycin

500 mg denně jen 3 nebo 4 dny v týdnu

Amoxicilin (těhotné ženy, děti)

3000 – 6000 mg denně

Cefuroxim-axetil

2 x 500 mg denně

Clarithromycin

500 – 1000 mg denně

Délka léčby v závislosti na klinickém průběhu, minimálně 4 týdny.
Pokud antibiotikum neúčinkuje na EM do 2 týdnů, je nutné ho vyměnit.
V časném stadiu při diseminaci a v pozdním stadiu
Ceftriaxon

2 g denně

Cefotaxim

2-3 x 4 g

Minocyklin

200 mg denně, postupně

Doba léčby v závislosti na klinickém průběhu.
Při neúčinnosti změnit antibiotikum nejdříve po 4 týdnech.
Alternativy v pozdním stadiu
Benzylpenicilin – benzathinpenicilin

1,2 mil. 2 x týdně nebo
2 x 1,2 mil. 1 x týdně

Metronidazol

400 – 1200 mg denně,
pokud možno parenterálně, 6 – 7 dní, max. 10 dní,
v odůvodněných případech i opakovaně
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Při každé léčbě LB antibiotiky, nezávisle na stadiu, je třeba počítat s Jarisch-Herxheimerovou
reakcí. Při tom by měly být kortikoidy aplikovány jen v naléhavých případech parenterálně a
v závislosti na síle reakce.
K ochraně střevní flóry a na podporu imunitního systému při dlouhodobé léčbě antibiotiky by
měla být užívána probiotika (např. E. coli kmen Nissle 1917, Lactobacillus, Bifidobacterium
atd.). Několik metaanalýz prokázalo, že profylaktické užívání probiotik snižuje riziko
průjmového onemocnění způsobeného antibiotiky (13/24/28/38/102/127). Při průjmech, které nejsou
snadno zvládnutelné (např. podáním Saccharomyces boulardii), musí být léčba antibiotiky
okamžitě přerušena, a je třeba prověřit, zda se nejedná o infekci Clostridium difficile toxin
A/B. Při vzniku mykóz (128), např. v trávicím traktu, se paralelně k antibiotikům přerušovaně
nebo průběžně aplikují nesystémová antimykotika2, také až 2 týdny po ukončení antibiotické
léčby.
3.2.2 Kombinovaná terapie
Při kombinované terapii se užívají dvě a někdy i tři antibiotika současně, většinou ve formě
synchronně kombinované dlouhodobé antibiózy (viz tabulka 7) (146).
Účinek makrolidů a eventuálně i tetracyklinů se zvyšuje souběžným podáváním
hydroxychlorochinu, který stejně jako metronidazol působí na cystické formy borelií (36).
Cefalosporiny 3. generace mohou být střídavě kombinovány s minocyklinem (prostupuje do
likvoru), tzn. každá substance se aplikuje samostatně vždy 3 dny v týdnu. Obě tyto látky
mohou být kombinovány s hydroxychlorochinem. Snášenlivost hydroxychlorochinu je možné
vyzkoušet tak, že se podává první 3 dny léčby jako samostatný lék. Dávky minocyklinu by
měly být zvyšovány postupně. V případě špatné snášenlivosti se minocyklin nahradí
doxycyklinem nebo clarithromycinem.
Doxycyklin a minocyklin mohou být kombinovány s azithromycinem a hydroxychlorochinem.
K lepšímu rozpoznání snášenlivosti jednotlivých léků by léčba neměla být zahájena se všemi
antibiotiky naráz. Spíše by se měla jednotlivá antibiotika přidávat postupně, a sice po jednom
až dvou týdnech.

2

nystatin k orálnímu užívání je dostupný v ČR na magistraliter předpis, v zahraničí volně prodejný
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Tabulka 7: Antibiotika pro kombinovanou terapii lymské boreliózy

Betalaktamy
Ceftriaxon

2 g denně

Cefotaxim

3 x 4 g denně

Tetracykliny
Minocyklin*

200 mg denně

Doxycyklin

400 mg denně

Makrolidy
Azithromycin

500 mg denně 3 nebo 4 dny v týdnu

Clarithromycin

2 x 500 mg denně

Ostatní
Metronidazol

400 – 1200 mg denně,
pokud možno parenterálně, 6 – 7 dní, max. 10 dní,
neužívat současně s jinými účinnými látkami,
v odůvodněných případech i opakovaně

Hydroxychlorochin

200 mg denně nebo každý 2. den (kumulace)

Doba léčby v pozdním a diseminovaném časném stadiu: 3 měsíce a více.
Recidivy se léčí opakovaně dle potřeby, zpravidla ale v kratších léčebných cyklech,
např. 3 dny až 3 týdny
* Zejména u minocyklinu pozor na údaje o možných rizicích!

3.3

Prevence

Protože lymskou boreliózu v Evropě přenáší převážně klíště obecné (Ixodes ricinus),
vztahuje se níže uvedená prevence na tohoto přenašeče.
Prevence se týká následujících faktorů:
•
•
•
•
•

možný kontakt s klíštětem
ochranný oděv
repelenty
kontrola pokožky po možném kontaktu s klíštětem
odstranění přisátého klíštěte

V souvislosti s možným kontaktem s klíštětem je třeba mít na vědomí, že klíšťata se vyskytují
na travách a křovinách do výšky 120 cm nad zemí. Při dotyku se klíšťata zachytí a po
pokožce (pod oděvem) dostanou na všechny části těla. Klíšťata upřednostňují vlhké a teplé
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části pokožky, přisát se však mohou na kterémkoliv místě. Zvýšené nebezpeční hrozí při
kontaktu s divokými a domácími zvířaty, která bývají vystavena možnému kontaktu s klíšťaty.
Z těchto okolností následující hlavní zdroje ohrožení:
•
•
•
•
•

zahrady
tráva, nízké křoviny a podobné rostliny
pobyt ve volné přírodě
domácí zvířata, např. koně, psi, kočky
divoká zvířata

Ochranný oděv by měl těsným zakončením zabránit vniknutí klíštěte zejména na pažích a
nohou. To je zčásti možné provést jednoduše tak, že se ponožky přetáhnou přes nohavice.
K dispozici jsou speciální ochranné oděvy a různé repelenty, které přímým nanesením na
kůži nebo na oděv snižují riziko kontaktu s klíštětem. Účinnost repelentů není ovšem
stoprocentní a je omezená na několik málo hodin.
Po expozici, tzn. po pobytu ve volné přírodě, bychom měli zkontrolovat, jestli na těle
nemáme klíště. Přitom je problematické, že nižší vývojová stadia klíšťat (larvy a nymfy) jsou
velká jen kolem 1 mm a mohou tak být snadno přehlédnuta.
Přisáté klíště musí být odstraněno co nejdřív, protože s přibývající dobou přisátí roste riziko
přenosu infekce. K odstranění klíšťat jsou vhodné jemné pinzety a speciální karty na klíšťata.
Po uchopení pinzetou se klíště pomalu a rovnoměrně vytáhne z pokožky. Potom by mělo být
místo přisátí dezinfikováno.
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Dietmar Seifert
(Borreliose und FSME Bund Deutschland e.V.)
Hanna Priedemuth
(Bundesverband Zeckenerkrankungen e.V.)
*
**

Člen pracovní skupiny
Účast na závěrečném schvalování

Koordinace
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Prautzsch
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Potenciální střety zájmů
Autoři jsou praktikující lékaři s vlastní praxí, pracují pro lékařské laboratoře a kliniky nebo
jsou v důchodu. Kromě toho neexistují žádné ekonomické zájmy, které by byly relevantní pro
vypracování směrnic. Politické, akademické (např. příslušnost k určitým „školám“) nebo
ekonomické střety zájmů neexistují. ekonomické střety zájmů neexistují.

34

