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Historie:Historie:
��1975 1975 –– Connecticut Connecticut –– Old Lyme Old Lyme ––

epidemie artritid u dětí v návaznosti na epidemie artritid u dětí v návaznosti na 
přisáté klíště přisáté klíště –– prof. Steerprof. Steer

��1982 W. Burgdorfer izoloval z klíšťat 1982 W. Burgdorfer izoloval z klíšťat 
spirochety spirochety –– byly zařazeny mezi borreliebyly zařazeny mezi borrelie, spirochety spirochety –– byly zařazeny mezi borreliebyly zařazeny mezi borrelie, 
později byly tyto bakterie izolovány také 
z kůže, synovie, likvoru, mozku, srdce a 
dalších orgánů

��1984 pojmenovány po svém objeviteli 1984 pojmenovány po svém objeviteli 
Borrelia burgdorferiBorrelia burgdorferi



EvropaEvropa

�� 1893 1893 –– Buchwald Buchwald –– Německo Německo ––
Acrodermatitis chronica atroficansAcrodermatitis chronica atroficans

�� 1909 1909 –– Afzelius Afzelius –– Švédsko Švédsko ––

Erythema chronicum migransErythema chronicum migransErythema chronicum migransErythema chronicum migrans

�� 1922 Garrin, Bujadoux 1922 Garrin, Bujadoux –– FrancieFrancie

Lymfocytární meningitidaLymfocytární meningitida s parézami s parézami 
kraniálních nervů a bolestivou radikulitidoukraniálních nervů a bolestivou radikulitidou



�� 1941 Banwarth 1941 Banwarth –– NěmeckoNěmecko

Syndrom chronické lymfocytární Syndrom chronické lymfocytární 
meningoradikuloneuritidymeningoradikuloneuritidy

�� 1950 léčba ECM, ACA a LBC penicilinem1950 léčba ECM, ACA a LBC penicilinem



�� LB je nejrozšířenější zoonóza u nás, výskyt LB je nejrozšířenější zoonóza u nás, výskyt 
na celé severní polokoulina celé severní polokouli

�� Vektorem je klíště Vektorem je klíště –– v Evropě v Evropě Ixodes ricinusIxodes ricinus, , 
v Asii v Asii Ixodes persulcatusIxodes persulcatus, v Sev.Americe , v Sev.Americe 
Ixodes scapularisIxodes scapularis, , Ixodes pacificusIxodes pacificus a a DermacentorDermacentorIxodes scapularisIxodes scapularis, , Ixodes pacificusIxodes pacificus a a DermacentorDermacentor

�� Rezervoárem jsou drobní hlodavci, vysoká Rezervoárem jsou drobní hlodavci, vysoká 
zvěř a ptácizvěř a ptáci

�� Člověk je v tomto koloběhu slepým Člověk je v tomto koloběhu slepým 
článkemčlánkem



�� Přenos borrelií je potvrzen pouze klíštětem, v Přenos borrelií je potvrzen pouze klíštětem, v 
jeho zažívacím traktu prodělávají borrelie část jeho zažívacím traktu prodělávají borrelie část 
svého životního cyklusvého životního cyklu

�� Vertikální přenos z matky na plod v průběhu Vertikální přenos z matky na plod v průběhu 
těhotenství je možný v době bakteriemie, ta trvá těhotenství je možný v době bakteriemie, ta trvá 
ale velice krátce.ale velice krátce.ale velice krátce.ale velice krátce.

�� Promořenost klíšťat v ČR 2 Promořenost klíšťat v ČR 2 –– 40%, infikovaná 40%, infikovaná 
mohou být všechna stadia, infikuje se 30mohou být všechna stadia, infikuje se 30--40% 40% 
lidí, manifestně onemocní 5%lidí, manifestně onemocní 5%



Původce:Původce:

�� Borrelia burgdorferi Borrelia burgdorferi sensu latosensu lato –– Gram Gram 
negativní mikroaerofilní bakterie negativní mikroaerofilní bakterie 
spirálovitého tvaru, genospecies se liší spirálovitého tvaru, genospecies se liší 
počtem závitů (3 počtem závitů (3 –– 30 )30 )počtem závitů (3 počtem závitů (3 –– 30 )30 )

�� Na povrchu je lipoproteinová membrána Na povrchu je lipoproteinová membrána 
se specifickými antigeny, vnitřní membrána se specifickými antigeny, vnitřní membrána 
z peptidoglykanu, mezi membránami je z peptidoglykanu, mezi membránami je 
variabilní počet endoflagel (7 variabilní počet endoflagel (7 –– 11 )11 )



�� Uvnitř je cytoplasmatický cylindr s řadou Uvnitř je cytoplasmatický cylindr s řadou 
organel, lineárních a cirkulárních plasmidů organel, lineárních a cirkulárních plasmidů 
kódujících expresi jednotlivých antigenůkódujících expresi jednotlivých antigenů

�� V současné době je známo 18 patogenních V současné době je známo 18 patogenních 
genospecies borrelií, v ČR 3 nejfrekventovanější:genospecies borrelií, v ČR 3 nejfrekventovanější:

�� Borrelia garinii (Borrelia garinii (Eu, Asie)Eu, Asie)

�� Borrelia afzelii Borrelia afzelii (Eu)(Eu)

�� Borrelia burgdorferi Borrelia burgdorferi sensu strictosensu stricto (Eu,USA)(Eu,USA)

�� Borrelia valaisiana Borrelia valaisiana (Eu)(Eu)



�� B. andersonii B. andersonii (USA), (USA), B. bavariensisB. bavariensis (Eu), (Eu), B. B. 
bissetibisseti (Eu, USA), (Eu, USA), B. californiensisB. californiensis (USA), (USA), 
B. carolinensis B. carolinensis (USA), (USA), B. luisitanie B. luisitanie (Eu), (Eu), B. B. 
japonicajaponica (Japonsko), (Japonsko), B.sinicaB.sinica (Čína), (Čína), B. B. japonicajaponica (Japonsko), (Japonsko), B.sinicaB.sinica (Čína), (Čína), B. B. 
spielmanispielmani (Eu), (Eu), B. tanuki B. tanuki (Japonsko), (Japonsko), B. B. 
turdi turdi (Japonsko), (Japonsko), B.yangetze, B.yangetze, (Eu)(Eu)
B.americana,B.americana,(Amerika)(Amerika)
B.kurtenbachii B.kurtenbachii (Amerika) (Amerika) 



Patogeneze:Patogeneze:

�� Po inokulaci do kůže borrelie rychle Po inokulaci do kůže borrelie rychle 
pronikají do krevního a lymfatického pronikají do krevního a lymfatického 
řečištěřečiště

�� Borreliemie trvá krátce Borreliemie trvá krátce –– únik před únik před �� Borreliemie trvá krátce Borreliemie trvá krátce –– únik před únik před 
mechanismy imunitního systémumechanismy imunitního systému

�� Borrelie mají afinitu k endoteliálním Borrelie mají afinitu k endoteliálním 
buňkám, makrofágům, lymfocytům a buňkám, makrofágům, lymfocytům a 
fibroblastům fibroblastům –– v nich mohou přežívat, jsou v nich mohou přežívat, jsou 
i extracelulárněi extracelulárně



�� Patogenní efekt mají nejen borrelie, ale i Patogenní efekt mají nejen borrelie, ale i 
mimikry mimikry –– vazba na hostitelské proteázy, vazba na hostitelské proteázy, 
aktivace komplementu, stimulace produkce aktivace komplementu, stimulace produkce 
cytokinů (interleukiny, INF, TNF, spuštění cytokinů (interleukiny, INF, TNF, spuštění 
dosud latentní autoimunity)dosud latentní autoimunity)dosud latentní autoimunity)dosud latentní autoimunity)

�� Klinický obraz má mnoho podob Klinický obraz má mnoho podob –– podle podle 
napadeného systémunapadeného systému



Charakteristika onemocnění:Charakteristika onemocnění:

�� LB je multisystémové onemocnění, frekvence LB je multisystémové onemocnění, frekvence 
postižení jednotlivých systémů není stejná. postižení jednotlivých systémů není stejná. 
Kůže: EM  65%  LBC  1Kůže: EM  65%  LBC  1––3%  ACA 13%  ACA 1--2%  2%  
erythema multiple erythema multiple –– časté je v Sev.Americe,časté je v Sev.Americe,
Nervový systém  10 Nervový systém  10 –– 12%12%Nervový systém  10 Nervový systém  10 –– 12%12%
Artritidy  8% Evropa  30% USAArtritidy  8% Evropa  30% USA
Srdce  0,2 Srdce  0,2 –– 3%         Oko    0,2%3%         Oko    0,2%
Ostatní Ostatní –– myositis, hepatitis myositis, hepatitis -- vzácně    vzácně    



�� Primoinfekce indukuje tvorbu Primoinfekce indukuje tvorbu 
protilátek  IgM a IgG s latencí 2protilátek  IgM a IgG s latencí 2--6 6 
týdnůtýdnůtýdnůtýdnů

�� Protilátky nemají ochranný charakter, Protilátky nemají ochranný charakter, 
při reinfekci stoupají IgGpři reinfekci stoupají IgG



�� Akutní onemocnění zavčas a dostatečně Akutní onemocnění zavčas a dostatečně 
přeléčené vhodným ATB přeléčené vhodným ATB –– úplná úzdrava, úplná úzdrava, 
protilátky klesají,  mohou až docela i protilátky klesají,  mohou až docela i 
vymizetvymizet

�� Nedostatečná léčba nebo nevhodné ATB Nedostatečná léčba nebo nevhodné ATB ––�� Nedostatečná léčba nebo nevhodné ATB Nedostatečná léčba nebo nevhodné ATB ––
průběh protrahovaný, tvorba PL může být průběh protrahovaný, tvorba PL může být 
negativně ovlivněnanegativně ovlivněna



�� Neléčené onemocnění může spontánně Neléčené onemocnění může spontánně 
regredovat a zanechat pouze protilátky, regredovat a zanechat pouze protilátky, 

�� nebo včas nerozpoznané chronicky nebo včas nerozpoznané chronicky 
probíhající znamená pro pacienta probíhající znamená pro pacienta 
dlouhodobé až doživotní obtíže, kde ATB dlouhodobé až doživotní obtíže, kde ATB dlouhodobé až doživotní obtíže, kde ATB dlouhodobé až doživotní obtíže, kde ATB 
léčba je většinou již neúspěšná léčba je většinou již neúspěšná –– neovlivní neovlivní 
imunopatologické procesy spuštěné infekcí, imunopatologické procesy spuštěné infekcí, 
genetické předpoklady.genetické předpoklady.



Stadia onemocněníStadia onemocnění

1.1. Časné lokalizovanéČasné lokalizované –– EMEM

2.2. Časné generalizovanéČasné generalizované

Nervový systémNervový systém –– meningitidy, meningitidy, Nervový systémNervový systém –– meningitidy, meningitidy, 
meningoradikuloneuritidy, plexitidy, meningoradikuloneuritidy, plexitidy, 
kraniální neuritidy, myelitidy, encefalitidy, kraniální neuritidy, myelitidy, encefalitidy, 
cerebrální vaskulitidy, cerebrální vaskulitidy, 

KůžeKůže –– erythema multiple, LBC erythema multiple, LBC -- dětiděti



�� Muskuloskeletární systémMuskuloskeletární systém –– artralgie, myalgie, artralgie, myalgie, 
monomono-- nebo oligoartritidy, vzácně myosistidynebo oligoartritidy, vzácně myosistidy

�� Srdce Srdce –– myokarditis myokarditis –– arytmie, AV blok I.arytmie, AV blok I.-- III III 
stupně, exsudativní perikarditis, pankarditisstupně, exsudativní perikarditis, pankarditis

Oční postiženíOční postižení –– conjunctivitis, irritis, conjunctivitis, irritis, �� Oční postiženíOční postižení –– conjunctivitis, irritis, conjunctivitis, irritis, 
chorioretinitis, panophtalmitis, papiloedemachorioretinitis, panophtalmitis, papiloedema

�� ostatní ostatní -- hepatitis, lymfadenopatie, otok varlat, hepatitis, lymfadenopatie, otok varlat, 
proteinurie, mikroskopická hematurie,proteinurie, mikroskopická hematurie,



3. Pozdní generalizované3. Pozdní generalizované –– inkubace 10 měsíců inkubace 10 měsíců 
až 10 letaž 10 let

Muskuloskelet. forma Muskuloskelet. forma –– chronická monochronická mono-- čiči
oligoartritidaoligoartritida(asymetrické postižení), (asymetrické postižení), 
spontánní remise a relapsy možné, myositisspontánní remise a relapsy možné, myositisspontánní remise a relapsy možné, myositisspontánní remise a relapsy možné, myositis

Kůže Kůže –– acrodermatitis chron. atroficansacrodermatitis chron. atroficans

Nervový systém Nervový systém –– chron.encephalitis,chron.encephalitis,
encephalopatie, periferní polyneuropatieencephalopatie, periferní polyneuropatie



Erythema migransErythema migrans

�� Časné lokalizované stadium Časné lokalizované stadium –– inkubační inkubační 
doba 1 doba 1 –– 30 dnů, délka trvání 1 týden až 30 dnů, délka trvání 1 týden až 
několik měsíců, v začátku nemusí mít několik měsíců, v začátku nemusí mít 
pacient žádné jiné potíže, s délkou trvání se pacient žádné jiné potíže, s délkou trvání se pacient žádné jiné potíže, s délkou trvání se pacient žádné jiné potíže, s délkou trvání se 
postupně přidávají únava, subfebrilie, postupně přidávají únava, subfebrilie, 
regionální lymfadenitida, cefalea, závratě.regionální lymfadenitida, cefalea, závratě.



LymfocytomaLymfocytoma benignabenigna cutiscutis –– LBCLBC

v dospělosti se vyskytuje velice zřídka, je v dospělosti se vyskytuje velice zřídka, je 
častější v dětském věku častější v dětském věku –– nevelký, nevelký, 
nebolestivý kožní infiltrát nebolestivý kožní infiltrát –– nejčastěji na nejčastěji na 
ušním lalůčku, nose, bradě, prsní bradavce.ušním lalůčku, nose, bradě, prsní bradavce.



Časná generaliozovaná infekce s Časná generaliozovaná infekce s 
postižením nervového systémupostižením nervového systému

Periferní paréza n.VIIPeriferní paréza n.VII

�� Poměrně častý projev neuroborreliózy,Poměrně častý projev neuroborreliózy,

�� Výskyt ve všech věkových skupinách, Výskyt ve všech věkových skupinách, �� Výskyt ve všech věkových skupinách, Výskyt ve všech věkových skupinách, 
častěji u dětíčastěji u dětí

�� Může následovat po neléčeném erythema Může následovat po neléčeném erythema 
migrans, někdy bývá ještě patrné, ale může migrans, někdy bývá ještě patrné, ale může 
být i prvním projevem infekcebýt i prvním projevem infekce



�� Objeví se za několik týdnů po přisátí klíštěteObjeví se za několik týdnů po přisátí klíštěte

�� Může být jednostranná, ale i oboustranná, kdy Může být jednostranná, ale i oboustranná, kdy 
po vzniku na jedné straně za několik hodin až po vzniku na jedné straně za několik hodin až 
dnů se rozvine i na druhé straně obličejednů se rozvine i na druhé straně obličeje

�� Pacient má vymazané vrásky na čele na Pacient má vymazané vrásky na čele na 
postižené straně, nedovře oko postižené straně, nedovře oko –– lagoftalmus, lagoftalmus, postižené straně, nedovře oko postižené straně, nedovře oko –– lagoftalmus, lagoftalmus, 
pokleslý a nepohyblivý ústní koutek pokleslý a nepohyblivý ústní koutek 

�� Může být samostatně, ale může bý prováena Může být samostatně, ale může bý prováena 
serosní meningitidou serosní meningitidou –– proto je indikované proto je indikované 
provedení lumbální punkceprovedení lumbální punkce



Serosní menigitidaSerosní menigitida

�� Vyskytuje se v každém věku, ale je častější u dětí Vyskytuje se v každém věku, ale je častější u dětí 
než v dospělostinež v dospělosti

�� Pacienti si stěžují na difusní bolesti hlavy, ale Pacienti si stěžují na difusní bolesti hlavy, ale 
může být i hemikranie, závratě, nauseu, zvracení,  může být i hemikranie, závratě, nauseu, zvracení,  
světloplachost, přecitlivělost na hluk, rozostřené světloplachost, přecitlivělost na hluk, rozostřené světloplachost, přecitlivělost na hluk, rozostřené světloplachost, přecitlivělost na hluk, rozostřené 
viděnívidění

�� Meningitida může být samostatně nebo v Meningitida může být samostatně nebo v 
kombinaci s obrnami hlavových nervů kombinaci s obrnami hlavových nervů ––
nejčastěji postižení n.VII, dále okohybných III, nejčastěji postižení n.VII, dále okohybných III, 
IV, VI ale i VIII IV, VI ale i VIII –– statické i sluchové větvestatické i sluchové větve



Meningoradikuloneuritida Meningoradikuloneuritida 
Banwarthův syndromBanwarthův syndrom

Zánět mozkových, míšních plen a míšních Zánět mozkových, míšních plen a míšních 
kořenů event. i periferního nervu.kořenů event. i periferního nervu.
Vznik 2Vznik 2--6 měsíců nákaze borreliemi, 6 měsíců nákaze borreliemi, 
průběh většinou afebrilní, charakteristické průběh většinou afebrilní, charakteristické průběh většinou afebrilní, charakteristické průběh většinou afebrilní, charakteristické 
jsou kruté především noční bolesti v oblasti jsou kruté především noční bolesti v oblasti 
postiženého míšního kořene  a nervu často postiženého míšního kořene  a nervu často 
se vznikem parézy příslušného nervu, ale i se vznikem parézy příslušného nervu, ale i 
bez ní.bez ní.



Pozdní generalizovaná borreliová Pozdní generalizovaná borreliová 
infekceinfekce

Acrodermatitis chronica atroficansAcrodermatitis chronica atroficans -- ACAACA
chronické zánětlivé změny kůže většinou nachronické zánětlivé změny kůže většinou na
akrech končetin s lymfocytárními infiltráty a akrech končetin s lymfocytárními infiltráty a 
postupnou atrofií podkoží postupnou atrofií podkoží –– kůže nabývá kůže nabývá 
vzhledu pergamenu,vzhledu pergamenu,
výskyt samostatně, ale většinou spolu s výskyt samostatně, ale většinou spolu s 
polyneuropatií a artralgiemipolyneuropatií a artralgiemi



Postižení pohybového systému při LBPostižení pohybového systému při LB

�� Častější jsou stěhovavé artralgie, myalgie a Častější jsou stěhovavé artralgie, myalgie a 
entézopatie méně časté jsou artritidy s výpotky entézopatie méně časté jsou artritidy s výpotky --
monoartritidy, oliartritidy postihující převážně monoartritidy, oliartritidy postihující převážně 
velké klouby, postižení je asymetrickévelké klouby, postižení je asymetrické

�� Může se objevit již ve stadiu časné Může se objevit již ve stadiu časné �� Může se objevit již ve stadiu časné Může se objevit již ve stadiu časné 
generalizované infekce, častěji je projevem generalizované infekce, častěji je projevem 
pozdní diseminované infekcepozdní diseminované infekce

�� Postižený kloub je oteklý, bez zarudnutí, tvoří se Postižený kloub je oteklý, bez zarudnutí, tvoří se 
v něm opakovaně výpotekv něm opakovaně výpotek



Periferní polyneuropathiePeriferní polyneuropathie
�� Je projevem chronického diseminovaného stadiaJe projevem chronického diseminovaného stadia
�� Může být samostatně, většinou ale doprovází Může být samostatně, většinou ale doprovází 

ACA a může provázet i chronickou  kloubní ACA a může provázet i chronickou  kloubní 
formu onemocnění, nezřídka je postižení všech formu onemocnění, nezřídka je postižení všech 
3 systémů současně,3 systémů současně,
Pacienti udávají parestezie končetin akrálně, Pacienti udávají parestezie končetin akrálně, �� Pacienti udávají parestezie končetin akrálně, Pacienti udávají parestezie končetin akrálně, 
pozvolna, plíživě narůstající, po delším trvají pozvolna, plíživě narůstající, po delším trvají 
mohou vzniknout i lehké chabé periferní parézy, mohou vzniknout i lehké chabé periferní parézy, 

�� Na EMG nález axonální demyelinisační Na EMG nález axonální demyelinisační 
polyneuropatiepolyneuropatie



Diagnostika:Diagnostika:

�� Dobře odebraná anamnézaDobře odebraná anamnéza

�� Dobrá znalost klinického obrazuDobrá znalost klinického obrazu

�� Při ne zcela typické klinice může být velmi Při ne zcela typické klinice může být velmi 
obtížnáobtížnáobtížnáobtížná

�� Použití laboratorních testůPoužití laboratorních testů



Metody přímé diagnostiky:Metody přímé diagnostiky: (u pacientů s (u pacientů s 
imunodeficitem nebo spornou sérologií )imunodeficitem nebo spornou sérologií )

�� Mikroskopie Mikroskopie –– světelná v zástinu, s světelná v zástinu, s 
fázovým kontrastem, imunofluorescenční, fázovým kontrastem, imunofluorescenční, 
elektronováelektronová

�� Kultivace Kultivace –– obtížná, v BSK mediu, spec. obtížná, v BSK mediu, spec. �� Kultivace Kultivace –– obtížná, v BSK mediu, spec. obtížná, v BSK mediu, spec. 
podmínky, výtěžnost je nízkápodmínky, výtěžnost je nízká

�� PCR PCR –– průkaz DNA borrelií, velké průkaz DNA borrelií, velké 
množství falešně negativních i falešně množství falešně negativních i falešně 
pozit. výsledků, nesplnila očekávánípozit. výsledků, nesplnila očekávání



Nepřímá diagnostikaNepřímá diagnostika

�� KFR, IFA, IHA, ELISA, imunoblotKFR, IFA, IHA, ELISA, imunoblot

�� Sérologické metody, hojně využívané, ale Sérologické metody, hojně využívané, ale 
neurčí, zda jde o aktivní infekci, či neurčí, zda jde o aktivní infekci, či 
anamnestické protilátkyanamnestické protilátkyanamnestické protilátkyanamnestické protilátky

�� Základem dobré sérologické odpovědi je Základem dobré sérologické odpovědi je 
dobře fungující imunitní systémdobře fungující imunitní systém



Falešně negativní výsledky:Falešně negativní výsledky:

�� Imunosuprimovaní pacientiImunosuprimovaní pacienti

�� Primoinfekce Primoinfekce –– časné stadiumčasné stadium

�� Časné nasazení ATBČasné nasazení ATB

�� Negativita IgM při prudkém vzestupu IgGNegativita IgM při prudkém vzestupu IgG

�� Použitý set neobsahuje antigeny borrelií v Použitý set neobsahuje antigeny borrelií v 
daném regionudaném regionu



Falešně pozitivní výsledky:Falešně pozitivní výsledky:
�� Zkřížená reakce s jinými spirochetami Zkřížená reakce s jinými spirochetami 

(Treponema pallidum, T. phagedenus, T. (Treponema pallidum, T. phagedenus, T. 
denticola, B. hermsi)  denticola, B. hermsi)  a leptospirami,a leptospirami,

�� Reakce s nízce spec. Ag Reakce s nízce spec. Ag –– p21, p41, p 60,  p21, p41, p 60,  �� Reakce s nízce spec. Ag Reakce s nízce spec. Ag –– p21, p41, p 60,  p21, p41, p 60,  
p75p75

�� Reakce s jinými bakteriemi Reakce s jinými bakteriemi –– (E. coli, Y. (E. coli, Y. 
enterocolitica, C. jejuni, N. meningitidis, Staph. enterocolitica, C. jejuni, N. meningitidis, Staph. 
spec., M. tuberculosi)spec., M. tuberculosi)



�� Zkřížená reakce při virových Zkřížená reakce při virových 
onemocněních onemocněních –– (EBV, CMV) důsledkem (EBV, CMV) důsledkem 
polyklonální stimulace B lymfocytůpolyklonální stimulace B lymfocytů

�� Zkřížená reakce při autoimunních Zkřížená reakce při autoimunních 
onemocněních onemocněních –– revmatoidní artritida, revmatoidní artritida, onemocněních onemocněních –– revmatoidní artritida, revmatoidní artritida, 
lupus erythematodes, progresivní lupus erythematodes, progresivní 
systémová sklerodermie (snížit systémová sklerodermie (snížit 
předabsorbcí RF)předabsorbcí RF)



Léčba LB:Léčba LB:

Borrelie jsou primárně rezistentní k :Borrelie jsou primárně rezistentní k :

�� AminoglykosidůmAminoglykosidům

�� RifampicinuRifampicinu

�� Trimetoprimu a sulfonamidůmTrimetoprimu a sulfonamidům

Cefalosporinům I.generaceCefalosporinům I.generace�� Cefalosporinům I.generaceCefalosporinům I.generace

�� Jen částečně citlivé na chinolonyJen částečně citlivé na chinolony



Léčba a následné monitorování pacientů Léčba a následné monitorování pacientů 

ss ECMECM

�� ATB 2 ATB 2 -- 3 týdny a ECM musí vymizet :3 týdny a ECM musí vymizet :

�� doxycyklin, cefuroxim, amoxicilin, claritromycin doxycyklin, cefuroxim, amoxicilin, claritromycin 
p.o.p.o.

�� prokain PNC i.m.,prokain PNC i.m.,�� prokain PNC i.m.,prokain PNC i.m.,

Kontroly:Kontroly: za 2 a 4 týdny, dále po 3 měsícíchza 2 a 4 týdny, dále po 3 měsících

do 1 rokudo 1 roku

Selhání léčby:Selhání léčby: 1 1 –– 3%3%

Prodloužení léčby:Prodloužení léčby: 10 10 –– 23%23%



Indikace pro další léčbuIndikace pro další léčbu::

�� EM nevymizelo zcela EM nevymizelo zcela –– prodloužit léčbu o další prodloužit léčbu o další 
2týdny stejným nebo alternativním ATB2týdny stejným nebo alternativním ATB

�� Vyvinuly se symptomy II. stadia Vyvinuly se symptomy II. stadia –– nutná i.v. nutná i.v. 
podání ATBpodání ATB

�� Pozitivní sérologie po přeléčení nemá Pozitivní sérologie po přeléčení nemá �� Pozitivní sérologie po přeléčení nemá Pozitivní sérologie po přeléčení nemá 
prognostický význam, rozhodující je klinický prognostický význam, rozhodující je klinický 
obraz a potíže pacientaobraz a potíže pacienta



Léčba a následné monitorování pacientaLéčba a následné monitorování pacienta

ss II.stadiem LBII.stadiem LB

Neuroborelióza:Neuroborelióza:

�� ATB:ATB: ceftriaxon, Gceftriaxon, G--PNC, alternativně cefotaxim PNC, alternativně cefotaxim 
i.v. 2i.v. 2--3 týdny3 týdny

�� Kontroly po léčbě:Kontroly po léčbě: za 2 týdny, pak za 3,6 a za 2 týdny, pak za 3,6 a �� Kontroly po léčbě:Kontroly po léčbě: za 2 týdny, pak za 3,6 a za 2 týdny, pak za 3,6 a 
12měsíců12měsíců

�� Selhání léčby:Selhání léčby: 0 0 –– 3%3%

�� Reziduální postižení:Reziduální postižení: 6 6 –– 38%38%



Indikace kIndikace k další ATB terapii:další ATB terapii:

�� bolesti trvají déle než 2 týdny po léčběbolesti trvají déle než 2 týdny po léčbě

�� nezměněný neurologický náleznezměněný neurologický nález

�� pleocytóza vpleocytóza v likvoru je déle než 6 měsíců po likvoru je déle než 6 měsíců po 
léčbě, pak nová 3 týdenní léčba i.v.ATB nebo léčbě, pak nová 3 týdenní léčba i.v.ATB nebo 
pulsně cefotaxim pulsně cefotaxim pulsně cefotaxim pulsně cefotaxim 



ArtritidaArtritida-- II.stadium:II.stadium:

�� ATB p.o.:doxycyklin, cefuroxin, claritromycin 3ATB p.o.:doxycyklin, cefuroxin, claritromycin 3--
4 týdny4 týdny

�� Nebo i.v.2Nebo i.v.2--3 týdny 3 týdny –– GG--PNC, ceftriaxonPNC, ceftriaxon

�� Kontroly po léčbě:Kontroly po léčbě: za 2 týdny, za 3, 6 a 12 za 2 týdny, za 3, 6 a 12 
měsícůměsícůměsícůměsíců

�� Selhání léčby:Selhání léčby: asi 10%asi 10%

�� Pozdější uzdravení: asi 35%Pozdější uzdravení: asi 35%

�� Reziduální postižení:Reziduální postižení: je možné je možné 



Léčba a následné monitorování pacientůLéčba a následné monitorování pacientů
ss III.stadiem LBIII.stadiem LB
Neuroborelióza Neuroborelióza –– i.v.ATB 3 i.v.ATB 3 –– 4 týdny 4 týdny 
(ceftriaxon, G(ceftriaxon, G--PNC)PNC)
�� velice pomalá regrese potíží i klinického obrazu velice pomalá regrese potíží i klinického obrazu 

až do 3 let po léčběaž do 3 let po léčběaž do 3 let po léčběaž do 3 let po léčbě
�� velice pomalá regrese buněčného likvorového velice pomalá regrese buněčného likvorového 

nálezu nálezu –– 6 měsíců i déle, porucha 6 měsíců i déle, porucha 
hematolikvorové bariéry a intratekální syntéza hematolikvorové bariéry a intratekální syntéza 
často přetrvávajíčasto přetrvávají

�� neúplné vyléčení 67 neúplné vyléčení 67 –– 100%100%



�� kontroly po léčběkontroly po léčbě: za 2 týdny, za 3, 6, 12 měsíců: za 2 týdny, za 3, 6, 12 měsíců

�� Indikace kIndikace k další ATB terapiidalší ATB terapii: nezměněný : nezměněný 
neurologický deficit a nebo pleocytóza vneurologický deficit a nebo pleocytóza v likvoru likvoru 
déle než ½ roku po léčbě.déle než ½ roku po léčbě.

�� Strategie:Strategie: další 3další 3--4 týdenní kůra ATB i.v. nebo 4 týdenní kůra ATB i.v. nebo 
pulsní terapie cefotaximem.pulsní terapie cefotaximem.pulsní terapie cefotaximem.pulsní terapie cefotaximem.



Arthritida:Arthritida: i.v.ATB 3 i.v.ATB 3 –– 4 týdny G4 týdny G--PNC, PNC, 
ceftriaxon, následně p.o.ATB 2ceftriaxon, následně p.o.ATB 2--3 týdny 3 týdny 
(doxycyklin, cefuroxim, claritromycin).(doxycyklin, cefuroxim, claritromycin).

�� Selhání léčby:Selhání léčby: % není známé% není známé

�� Neúplné vyléčení:Neúplné vyléčení: velice časté, % se neuvádívelice časté, % se neuvádí

�� Indikace kIndikace k dalšímu přeléčení: dalšímu přeléčení: �� Indikace kIndikace k dalšímu přeléčení: dalšímu přeléčení: 

�� nenínení--li částečná remise za 3 měsíce po ATB li částečná remise za 3 měsíce po ATB 
kůřekůře



�� trvátrvá--li kloubní výpotek déle než 3 měsíce po li kloubní výpotek déle než 3 měsíce po 
přeléčenípřeléčení

�� nenínení--li ani další ATB léčba úspěšná, pak li ani další ATB léčba úspěšná, pak 
kortikoidy intraartikulárně, event. synovektomie kortikoidy intraartikulárně, event. synovektomie 
(krvavá (krvavá –– operační, nebo nekrvavá operační, nebo nekrvavá –– instilace instilace 
radionuklidu intraartikulárně).radionuklidu intraartikulárně).radionuklidu intraartikulárně).radionuklidu intraartikulárně).


