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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ACA

acrodermatitis chronica atrophicans

BL

boreliový lymfocytom

CCHF

konžsko-krymská hemoragická horečka

CRP

c-reaktivní protein

ECM

erythema chronicum migrans

EEG

elektoencefalografie

ELISA Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay
EM

erythema migrans

KE

klíšťová encefalitida

KFD

horečka kjasanurského pralesa

LB

lymeská borrelióza

LFA-1

lymfocytární antigen 1

LVS

live vaccine strain

NK

natural killer

OHF

omská hemoragická horečka

PCR

polymerázové řetězová reakce

RMSF

Rocky Mountain Spotted Fever,

RSSE

Russian Spring Summer Encephalitis

RTBE

Russian Tick-Borne Encephalitis
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ÚVOD
Celá řada infekčních nemocí není přenášena přímo z člověka na člověka. U mnoha chorob je zapotřebí vektoru, který se na přenosu onemocnění podílí. Některé z infekčních nemocí
se mohou šířit několika způsoby, tj. jak přímo z člověka na člověka, tak pomocí vektoru z živočišné říše či požitím kontaminované potravy nebo vody. Proto jsou také některá onemocnění
omezena jen na určité oblasti světa, protože v ostatních chybí vhodný přenašeč. Mezi celosvětově významné přenašeče virových i bakteriálních onemocnění patří, každému jistě důvěrně známá, klíšťata.
K infekcím, jejichž incidence je v České republice vysoká, se řadí klíšťová encefalitida a
lymeská borrelióza. Mezi další méně časté nákazy na jejichž přenosu se klíšťata podílejí patří
např. tularemie, erlichióza, horečka skalistých hor, marseillská horečka, severoasijský skvrnitý
tyfus, japonská skvrnitá horečka, queenslandský klíšťový tyfus, Q-horečka, babesióza a řada
virových onemocnění.
V posledních letech počet nakažených klíšťat nebezpečně roste. Zvýšený výskyt souvisí
se změnami v přírodě. Jsou mírnější zimy a delší léta. Klíšťata se také daleko víc než dříve nacházejí ve vyšších nadmořských výškách. S rostoucím počtem infikovaných klíšťat, roste také
počet pacientů nakažených některou z těchto nebezpečných nemocí. Proti klíšťové encefalitidě
existuje velmi účinné očkování, které by nikdo z nás neměl podceňovat, stejně jako dodržování
preventivních opatření při pobytu v přírodě.
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1
1.1

BIOLOGIE KLÍŠŤAT
Taxonomie klíšťat:
Systematické zařazení klíšťat upraveno dle Hubálek (2000).
Kmen : Členovci (Arthropoda)
Třída : Klepítkatci (Chelicerata)
Řád : Roztoči (Acarina)
Podřád : Klíšťata (Ixodides)
Čeleď : Klíšťatovití (Ixodidae)
Podčeledi : Ixodinae
Amblyomminae
Čeleď : Klíšťákovití (Argasidae)
Podčeledi : Argasinae
Ornithodorinae

1.2

Charakteristika klíšťat:
Klíšťata jsou velcí roztoči s dorzoventrálně zploštělým oválným tělem. Hřbetní část těla

je opatřena silným chitinovým štítkem (scutum). Tento štítek u samečků pokrývá celé tělo, u
samiček kryje jen přední část hřbetu, a zbytek tvoří zřasená kutikula, která se při sání krve mnohonásobně zvětší.
Tělo je členěno na přední část (gnathosoma - hlavička) a zadní část (idiosoma - zadeček).
Gnathosoma zahrnuje ústní část s 2 páry ústních končetin - chelicery, pedipalpy. Idiosoma nese
4 páry kráčivých končetin u dospělých jedinců, u larev jsou to 3 páry končetin. Ústní ústrojí
tvoří hypostom, což je podélně rozpůlený savý chobot opatřený zpětnými háčky, které jsou zodpovědné za pevné uchycení klíštěte v pokožce. U některých rodů klíšťat (Dermacentor, Hyalomma, Rhipicephalus) leží po stranách štítu oči, u jiných (Ixodes, Haemaphysalis) chybějí
(Hubálek, 2000).
Pro vyhledávání hostitele jsou klíšťata vybavena složitým smyslovým ústrojím, tzv. Hallerovým orgánem. Nachází se na koncích předních končetin a dokáže zachytit mechanické, tepelné a chemické podněty. Jestliže klíště hledá svého hostitele, sedí s roztaženými předními
končetinami a svého hostitele rozpozná na základě otřesů, vyzářeného tepla a podle vydechovaného oxidu uhličitého.
Při vlastním sání vyměšují klíšťata sliny, které se dostávají do rány slinným žlábkem ležícím na hypostomu. Sliny působí jako anestetikum, a proto bodnutí klíštěte zůstává zcela nepostřehnuto. Navíc ještě zabraňují krvácení a především uvolňují tkáně. Působením slin se pak
utvoří malá loužička z krve a tkáňového moku, kterou klíště vysaje (Kimmig, 2003).
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Obr. 1 Ixodes ricinus - samice (web arthropods)

1.3

Obr. 2 Ixodes ricinus - samec (web arthropods)

Přenos původců nákaz:
Klíšťata jsou významnými přenašeči řady nebezpečných nákaz. Mezi onemocnění, která

mohou klíšťata přenášet, patří nejen klíšťová encefalitida a lymeská borrelióza, ale také řada
méně častých nákaz, například tularemie, ehrlichióza, babesióza, rickettsiózy a řada virových
onemocnění. Virus přezimuje jak v klíšťatech tak i v hostitelských zvířatech. Jednou nakažené
klíště zůstane po celý svůj život nositelem viru přičemž se virus v organismu klíštěte během
jeho vývoje ještě pomnoží a rozšíří se téměř do všech orgánů. Virus mohou přenést všechna
vývojová stádia klíštěte obecného. Samičky klíšťat infikují většinou pouze jednoho hostitele
(zvíře nebo člověka). Samečci klíšťat sají často a mohou přitom virus přenést na více jedinců.
Zatímco virus klíšťové encefalitidy je ve slinných žlázách klíšťat, borelie se nachází ve středním
střevě. To má za následek, že virus klíšťové encefalitidy je sáním okamžitě přenesen. Borelie se
dostanou do hostitele až později během sání (web ludekvincent).

1.4

Vývojový cyklus klíšťat:
U klíšťat je pevně daný nejen počet sání, ale také množství hostitelů. V této souvislosti

rozlišujeme klíšťata jednohostitelská, která zůstávají po celou dobu svého života na stejném
hostiteli, klíšťata dvouhostitelská, která projdou jednorázovou změnou hostitele a klíšťata trojhostitelská, která se vyskytují v naší domácí fauně.
Vývoj klíštěte probíhá podle schématu vajíčko → larva → nymfa → imago. Tato trojhostitelská klíšťata napadají nejdříve vhodného hostitele jako larvy, pak se pustí a zahrabané v zemi
se svlékají. Poté se mění v nymfu. Ta si opět vyhledá pro sebe nejpřijatelnějšího hostitele, stejně
jako larva od něj posléze odpadá, aby se mohla vléknout a přeměnit v pohlavně zralejší stádium,
imago. Konečně i dospělec si naposledy vyhledá vhodného hostitele. Aby se celý cyklus uzavřel,
musí být samice oplodněna. Samice klade 500 – 10 000 vajíček v hrabance po plném nasátí krví.
U klíštěte obecného je doba vývoje obvykle 3 roky (Kimmig, 2003).
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Obr. 3 Vývojový cyklus klíštěte (web ludekvincent)

1.5

Životní prostředí klíšťat:
Klíšťata vyžadují pro svůj život zpravidla vysokou vlhkost vzduchu, alespoň sedmdesáti-

procentní. V našich podmínkách se klíšťata vyskytují v lesích s nižším podrostem a se značným
množstvím travin, dále na okrajích lesů, v křovinatých oblastech a v místech, kde rostou kapradiny. Zvlášť hojně se klíšťata nacházejí díky vysoké vlhkosti vzduchu v okolí řek. Se stoupající
nadmořskou výškou a tomu odpovídajícímu většímu suchu klesá i jejich počet. K nalezení jsou
však i ve výšce až 2 000 m n. m.
Dospělci se během aktivity a vyhledávání hostitele nacházejí ve výšce až jeden metr, a
proto napadají převážně vyšší zvěř, jako jsou srnci, domácí zvířata, a také člověka. Nymfy a
larvy v hrabance, trávě a na rostlinách čekají na svého hostitele ve výšce od 5 do 50 cm a napadají menší živočichy - hlodavce, ježky, veverky nebo ptáky (Kimmig, 2003).

1.6

Vybrané druhy klíšťat žijících na území ČR:

Ixodes ricinus - klíště obecné
Jedná se o nejběžnější druh klíštěte vyskytující se ve střední Evropě. Běžně se s tímto
druhem setkáváme v listnatých a smíšených dostatečně vlhkých porostech. První klíšťata jsou
aktivní v březnu - dubnu, výskyt vrcholí obvykle v květnu, druhý mírný vrchol se v některých
letech objevuje na podzim.
Jedná se o typický trojhostitelský druh. Celý vývojový cyklus trvá u nás nejčastěji tři
roky. Je přenašečem řady nebezpečných patogenů, jako jsou například viry klíšťové encefalitidy,
Borrelia burgdorferi s.l., Coxiella burnetii, Francisella tularensis nebo Babesia microti (Hubálek 2000).
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Ixodes hexagonus - klíště ježčí
Tento druh je rozšířen v Evropě a vyskytuje se i v ČR, a také v severní Africe. Hlavními
hostiteli jsou ježci, kunovité a psovité šelmy. Tento druh byl zjištěn jako přenašeč Borrelia burgdorferi v Německu (Hubálek, 2000).
Haemaphysalis concinna - klíště lužní
Je široce rozšířené v celé Eurasii a je nejhojnějším zástupcem tohoto rodu u nás. Nalézáme jej především v nížinných lesích s hojným porostem křovin, většinou na vlhčích, teplých
místech. Obývá hlavně listnaté a smíšené lesy. Vyskytují se v přírodě od května do října.
Klíště lužní je známo jako významný přenašeč viru klíšťové encefalitidy, Rickettsia sibirica a Francisella tularensis (Hubálek, 2000).

Dermacentor reticulatus - piják lužní
Tento druh se vyskytuje v Eurasii, v ČR se nachází jen v záplavových oblastech dolního
toku Dyje a Moravy. Upřednostňuje křovinaté biotopy a okraje lužních lesů. Člověk je napadán
jen vzácně. Je vektorem středoevropské klíšťové encefalitidy, omské hemoragické horečky,
Rickettsia sibirica nebo Francisella tularensis (Hubálek 2000).

1.7

Další významné druhy klíšťat žijících mimo území ČR:
Klíšťat je velké množství nejrůznějších druhů. Mezi významné druhy, které se u nás běž-

ně nevyskytují řadíme např.

1.8

-

Ixodes persulcatus

-

Ixodes scapularis

-

Haemaphysalis punctata (klíště stepní)

-

Haemaphysalis inermis (klíště lesostepní)

-

Haemaphysalis spinigera

-

Dermacentor marginatus (piják stepní)

-

Dermacentor andersoni

-

Hyalomma marginatum

-

Rhipicephalus sanguineus

Prevence:
Dodržování pečlivých ochranných opatření proti klíšťatům je velmi důležité, protože jsou

zdrojem nejzávažnějších infekcí. Vhodnou prevencí je kombinace očkování a ochrana před napadením klíštětem. V současné době se používá velmi účinná očkovací vakcína proti klíšťové
encefalitdě. Na lymeskou borrelióza zatím očkování existuje jen pro zvířata. Mezi vhodná pre-

10

ventivní opatření patří např. vyhýbat se nebezpečným místům a vysoké trávě, nosit dlouhé a
hladké oblečení, používat účinné repetenty, po návratu z výletu se řádně prohlédnout.

1.9

Odstranění klíštěte:
Klíště se často přisává do podkolenní jamky, do třísel a podpaží. Místo přisátí nejprve

dezinfikujeme jodovým či jiným dezinfekčním prostředkem. Naopak mastným krémům a olejům se vyhýbáme. Pomocí navlhčeného kousku látky klíštětem lehce pohybujeme ze strany na
stranu. Klíště by se mělo do dvou až tří minut uvolnit. V případě potřeby můžeme k odstranění
klíštěte použít také měkkou pinzetu s kulatým okrajem nebo speciální kleštičky na odstraňování
klíšťat. Může se stát, že v ráně zůstanou zbytky kusadel, proto po odstranění místo vždy vydezinfikujeme, zbytek klíštěte tělo samo vypudí. Odstraněné klíště nikdy nerozmačkáváme, ale
zabalíme jej do ubrousku a spláchneme do toalety, pokud jsme v přírodě tak jej zahrabeme.
Hroty pinzety vydezinfikujeme a ruce důkladně omyjeme mýdlem.
V následujících týdnech věnujeme zvýšenou pozornost všem stavům, které by odpovídaly
přítomnosti možné nákazy. Typickým počátečním impulsem lymeské boreliózy je velká červená
skvrna, která od centra bledne. Dalšími možnými příznaky nákaz jsou vysoké teploty, bolesti
hlavy a kloubů, malátnost, poruchy spánku a další stavy odpovídající chřipce.
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2
2.1

LYMESKÁ BORRELIÓZA
Historie:
Lymeská borrelióza (dále LB) se řadí k nemocem, jejichž příčina byla objevena v 70.,

resp. 80. letech minulého století. Popisy klinických jednotek, které do jejího obrazu patří, jsou
však známy mnohem déle. Již v r. 1883 německý lékař Alfred Buchwald poprvé popsal kožní
změny a označil je jako acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) (Roháčová, 2005a). Tento
popis je nyní považován za první zmínku nejen o ACA, ale i o LB jako takové (Buchwald,
1883). V r. 1909 Arvid Afzelius poprvé popsal migrující erytém po přisátí klíštěte a o další dva
roky později nato byl švédským lékařem poprvé popsán kožní projev, nyní označovaný jako
boreliový lymfocytom. V r. 1913 Benjamin Lipschütz uvedl několik případů migrujícího erytému a označil jej jako erythema chronicum migrans (ECM). Garin a Bujadoux v r. 1922 popsali
pacienta s migrujícím erytémem a neurologickým postižením. V r. 1941 bylo pozorování rozšířeno o údaje Alfréda Bannwartha o 15 nemocných se zánětem mozkových blan a obrnou lícního
nervu. Projevy tohoto typu patří k nejtypičtějším a jsou označovány jako Garinův-BujadouxůvBannwarthův syndrom (Roháčová, 2005a).
V 60. a 70. letech bylo již erythema migrans popsáno jako celkové onemocnění, nicméně
pátrání po jeho původci bylo neúspěšné. K zásadnímu obratu došlo v 80. letech, když Steere se
spolupracovníky zaměřili svoji pozornost na epidemický výskyt zánětlivé artropatie u 39 dětí a
12 dospělých, která propukla v oblasti poblíž městečka Old Lyme (Connecticut). 59 % těchto
dětí splňovalo kriteria juvenilní revmatoidní artritidy. Pozornosti lékařů neunikl erytém, který
kloubní afekci předcházel. Tak byla popsána nová resp. staronová nozologická jednotka, lymeská nemoc (podle městečka Old Lyme).
V r. 1982 byl objeven i původce této infekce, spirocheta zařazená mezi borelie a podle
svého objevitele – Willy Burgdorfera později nazvána Borrelia burgdorferi (Bartůněk, 1996).

2.2

Etiologie:
Původcem onemocnění je spirochetální bakterie Borrelia burgdorferi sensu lato. Je zná-

mo několik patogenních bakterií této skupiny, které se liší ve své antigenní výbavě.
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Tab. 1 Borrelia burgdorferi sensu lato a jejich výskyt (Roháčová, 2005a)

Borrelia species

Výskyt

Borrelia burgdorferi sensu stricto

Evropa a S. Amerika

B. garinii

Evropa a část Asie

B. afzelii

Evropa a část Asie

B. valaisiana

centrální Evropa, Irsko, Nizozemí, Velká Británie

B. bissettii

Slovensko, S. Amerika

B. lusitaniae

Portugalsko, Tunis, centrální a východní Evropa

B. japonica

Japonsko

B. tanuki

Japonsko

B. sinica

Čína

B. turdii

Japonsko

B. andersoni

S. Amerika
U zvýrazněných druhů byla patogenita jasně prokázána

Borrelia burgdorferi je gramnegativní spirálovitá bakterie s periplasmatickými bičíky.
Velikost kolísá mezi 8 - 30 μm v délce a 0,2 - 0,3 μm v příčném průměru (Roháčová, 2005b).
Tělo je tvaru šroubovice se čtyřmi až patnácti pravidelnými závity vzdálenými 2,2 μm. Bakterie
se pohybuje rotací kolem podélné osy nebo smršťováním a natahováním.
Obal bakterie tvoří trojvrstevná membrána. Těsně pod ní v periplasmatickém prostoru
jsou uloženy bičíky (endoflagely). Jejich počet (7 - 11) odlišuje lymeskou spirochétu od ostatních patogenních borelií, které mají 15 - 20 bičíků. Bičíky vystupují na obou pólech buňky
z bazálních disků, umístěných v cytoplazmatické membráně, a obtáčejí protoplazmatický válec.
Protoplazmatický válec je složený z buněčné stěny, cytoplazmatické membrány a vlastní
cytoplazmy. Velká flexibilita membrán buněčné stěny umožňuje vysunutí bičíků proximálním a
distálním směrem, tvorbu cyst a vylučování membranózních vezikul. Stavba membrány dovoluje posun antigenních molekul proteinů a buněčných receptorů, významných pro adhezi na buňky hostitele (Hulínská et al., 1989, 1995)
Genom bakterie je složen z elementů DNA určité velikosti a stavby - chromozomů a
plazmidů. Chromozomy jsou lineární s počtem přibližně deseti párů bází. Tato lineární struktura
je mezi ostatními bakteriemi výjimečná. Borelie jsou vybaveny celou řadou antigenů, neproteinové i proteinové povahy. Pro virulenci mají význam proteiny. Pro B. burgdorferi jsou významné dva hlavní povrchové proteiny – OspA a OspB. Jedná se o lipoproteiny, které se během
infekce dostávají do kontaktu s tkáněmi hostitele. Byly detekovány v krvi a moči pacientů s LB.
U bakterie byly také zjištěny dva hlavní antigeny, p60 a p41, s konstantní molekulovou hmotností (Valešová, 1999).
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Obr. 4 Borrelia burgdorferi pod

Obr. 5 Antigenní struktura Borrelia burgdorferi

elektronovým mikroskopem (web afowler)

(web onkologickecentrum)

2.3

Epidemiologie:
Onemocnění již bylo zjištěno v mnoha zemích světa na několika kontinentech. Na jednot-

livých územích je odlišná incidence onemocnění, druhy přenašečů i antigenní výbava etiologických agens a do jisté míry jsou odlišné i klinické projevy. Promořenost klíšťat na území České
republiky kolísá v rozsahu 2 - 20 %.
LB patří mezi zoonózy. Nákazu přenáší klíště, spirochety byly také prokázány
v některých druzích hmyzu. O možném přenosu hmyzem se zatím diskutuje. Za nejpravděpodobnější se při štípnutí hmyzem považuje nepřímý mechanismus, kdy je hmyz na kůži rozdrcen
a spirochety se do organismu mohou dostat malými oděrkami na kůži. Přenos je také možný
z matky na plod, přenos sexuální cestou se neprokázal (Roháčová, 2005b)
LB nejeví typický sezónní charakter. Zvýšenou incidenci lze prokázat od května do října,
s nejvyšší frekvencí v letních měsících. Na rozdíl od klíšťové encefalitidy se vyskytuje po celý
rok, v zimních měsících s nižší frekvencí (Janovská, 1996).
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Graf 1 Incidence LB v České republice v jednotlivých měsících v letech 1993 – 2005, 2006 (Kříž,
Beneš, 2007)

2.4
2.4.1

Klinika:
Patogeneze:
Místem vstupu infekce je obvykle kůže. Po proniknutí se Borrelia burgdorferi zvolna

množí a v místě primární léze může vést ke vzniku erythema migrans nebo borelie putují lymfatickými cestami do mízních uzlin, kde vyvolávají primární imunologickou odpověď. V časné
fázi infekce proniká B. burgdorferi i do krevního oběhu. Přítomnost v krvi není dlouhodobá,
borelie brzy pronikají do různých orgánů i přes hematoencefalickou barieru, kde napadají nervové buňky i glie (Roháčová, 2005b).
Mechanismus systémového postižení nervové tkáně zatím nebyl přesně objasněn. Za jednu z možných příčin se považuje vaskulitida vyvolána přímým působením borelie, ale i imunopatologické změny namířené proti myelinu.
B. burgdorferi jsou bakterie extracelulární, ale nezřídka penetrují i do buněk a přežívají i
intracelulárně, například ve fibroblastech. Po infekci dojde brzy též k aktivaci NK (natural killer)
buněk. Až 80 % infikovaných osob má známky systémového postižení.
Aktivace imunitního systému vede k tvorbě specifických protilátek typu IgM, které se začnou objevovat ve 2. – 4. týdnu a jejich výskyt vrcholí ve 3. – 6. týdnu. Po 6 – 8 týdnech se
objevují specifické protilátky IgG.
Imunologické studie prokázaly, že osoby HLA-DR 4 pozitivní mají predispozici ke chronickému průběhu onemocnění. Předpokládá se zkřížená imunitní odpověď mezi povrchovým
antigenem OspA a lymfocytární antigenem 1 (LFA-1), který je u osob HLA-DR 4 pozitivních
přítomný (Roháčová, 2005b).
2.4.2

Průběh onemocnění a klinický obraz:
O málokterém onemocnění se dá říci, že má tak pestrý klinický obraz jako LB. Existují

zcela jasné klinické formy, u kterých není pochyb, že se jedná o toto onemocnění. Na druhé
straně je celá řada klinických jednotek, jejichž symptomatologie je variabilní a často je velmi
obtížné stanovit, zda se jedná o LB či nikoliv (Roháčová, 2005c).
Klinické formy se v současné době dělí na akutní a chronické. Dlouhou dobu však bylo
uznáváno a stále se ještě používá schématické dělení do tří stadií:
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Časné

1. lokalizované stadium

Erythema migrans
Chřipkové příznaky
Lymfadenitida

2. diseminované stadium

Akutní neuroborelióza
- meningitida, encefalitida
- paréza nervus facialis a jiných hlavových nervů
- Bannwarthův syndrom
Postižení srdce
- arytmie, perikarditida, myokarditida
Boreliový lymfocytom
Ostatní projevy

Pozdní

3. diseminované stadium

Acrodermatitis chronica atrophicans
Chronická neuroborelióza
- chronická progresivní encefalitida
- chronická asymetrická polyneuritida
Chronická artritida

Tab. 2 Stadia a hlavní formy LB (Dlouhý, 1996a)

V současné době je již prokázáno, že k časné diseminaci dochází velmi brzy, a to i u lokalizovaných projevů, takže se stírá rozdíl mezi časným lokalizovaným a časným diseminovaným
stadiem. Pozdní diseminace může mít charakter chronického postižení. Do skupiny chronických
forem jsou řazeny nemocní, jejichž obtíže trvají nejméně jeden rok, nebo u nichž byla diagnóza
stanovena před více než rokem a přetrvává u nich klinický nález či známky laboratorní aktivity.
Infekce postihuje v podstatě kterýkoliv orgán, nejvíce je zastoupeno postižení kůže
(67 %), muskuloskeletálního systému (17 %) a nervového systému (12 %). Zbytek připadá na
méně časté formy – oční, kardiální a další (Roháčová, 2005c).
2.4.2.1

Postižení kůže:

Kožní formy LB patří k nejtypičtějším postižením. Mezi první skupinu dermatóz řadíme
erythema migrans, boreliový lymfocytom a acrodermatitis chronica atrophicans. Do druhé skupiny méně častých dermatóz se řadí některé typy cirkumskriptní sklerodermie, lichen sclerosus
et atrophicus a méně často se uvádí erythema annulare.
Erythema migarns (EM) – vzniká v místě přisátí klíštěte. Nejprve se tvoří makula nebo
papula červené barvy, jež se s odstupem několika dnů nebo týdnů šíří do plochy (průměrná doba
10 dnů). Během svého vývoje se mění tak, že většinou od centra bledne a zbývá jasně kolorovaný okraj. U některých nemocných se objevují sekundární erytémy, které jsou menší a většinou
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jich bývá více (Roháčová, 2005c). Klinicky je možné rozlišit tři základní typy EM: anulární,
homogenní a homogenní s lemem. Patologicky se pravděpodobně uplatňuje destruktivní působení borelie na kreatinové buňky kůže (Hercogová, 1996).
Boreliový lymfocytom (BL) – dříve označovaný jako lymphadenosis benigna curie či benigní lymfocytom. Vyskytuje se v místě přisátí klíštěte, ale i mimo něj. Predilekčními místy
jsou ušní lalůčky, špička nosu, prsní bradavky či skrotum. Jde o nebolestivé zduření červenofialové či modrofialové barvy, které postihuje dermis nebo i podkoží (Roháčová, 2005c). Rozlišují
se dva typy: častý je typ lokalizovaný, který se vyskytuje u dětí i dospělých na predilekčních
místech. Vzácným typem je typ diseminovaný, který se vyskytuje jen u dospělých, bez predilekční lokalizace (Dlouhý, 1996b).
Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) - je typické postižení kůže horních nebo
dolních končetin. Vzácně se může vyskytnout na trupu či obličeji. Bývá rozdělován do dvou
fází: zánětlivé a atrofické. První začíná za několik měsíců po kontaktu s klíštětem jako akutní
zánět kůže. Typickým klinickým obrazem je neostře ohraničená, tmavě červená skvrna, doprovázená edémem, obvykle lokalizovaná nad kostními prominencemi končetin, jež se může šířit
proximálně na trup. Onemocnění přechází do stádia atrofického, kdy dochází k úbytku elastických vláken, kůže se stává nepružnou, prosvítají jí cévy, má charakter cigaretového papíru
(Hercogová, 1996).

Obr. 6 Erythema migrans (web wikimedia)

Obr. 7 Acrodermatitis chronica atrophicans (Chalupa, 2005)
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Obr. 8 Boreliový lymfocytom (Chalupa, 2005)

2.4.2.2

Postižení nervového systému – neuroborelióza:

Toto onemocnění vede k přímému postižení periferního, vegetativního i centrálního nervového systému, které se kombinuje s postižením dalších orgánů. Klinické obrazy neuroboreliózy jsou velmi pestré.
Mezi projevy akutní centrální neuroboreliózy patří encefalitida nebo meningitida (často
splývají do meningoencefalitidy). Provázeny jsou obrnami hlavových nervů, nejtypičtější je
obrna lícního nervu. Je-li postiženo více hlavových nervů, pak se jedná o neuritis cranialis multiplex. Může při ní dojít k obrně nervus abducens, trochlearis, statoacusticus a oculomotorius.
Další velmi charakteristickou jednotkou je Garinův-Bujadouxův-Bannwarthův syndrom. Jde o
meningoradikulitidu, která je charakterizována chabými periferními parézami, někdy i parézou
lícního nervu, dále aseptickým likvorovým nálezem a krutými radikulárními bolestmi.
Chronické formy neuroboreliózy, které trvají řadu měsíců, se mohou projevit jako diseminovaná encefalitida, někdy až s obrazem demyelinizačních lézí, které se klinicky projevují
jako roztroušené sklérózy. Popsán byl i vznik hydrocefalu a mozkové atrofie. V periferním nervovém systému se postižení nejčastěji manifestuje jako polyneuritida, která vede k oslabení
svalové síly a poruchám citlivosti na postižené části těla (Roháčová, 2005c).
2.4.2.3

Postižení muskuloskeletálního systému:

V současné době je známa celá řada klinických jednotek s postižením muskuloskeletálního systému, které je vyvoláno boreliemi, a to jak v akutním, tak v chronickém stádiu (Roháčová,
2005c). Řadí se sem zánětlivé postižení kloubů – artritidy, kloubních pouzder – kapsulitidy,
úponů, vazů a šlach do kostí – entezitidy, záněty šlach a jejich pochev – tendinitidy, tendovaginitidy, tendosynovitidy, svalů – myozitidy, burz – burzitidy, facií – fascitidy.
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Projevy postižení pohybového aparátu v průběhu jednotlivých stadií LB mají různý charakter a je možné je rozdělit do tří skupin:
•

Atralgie – jedná se o často migrující bolest kloubů a periartikulárních struktur,
kostí a páteře bez objektivních klinických známek postižení. Téměř konstantně
jsou doprovázeny výraznou únavou. Atralgie mohou být vystřídány několikadenním až několikaměsíčním obdobím úplného klidu. Jindy alterují s atakami artritidy.

•

Artritida – zahrnuje zánětlivé postižení kloubů, svalů, šlach a jejich obalů s objektivním nálezem otoků. Podle počtu kloubů, na kterých probíhá zánět, rozlišujeme: monoartritidu (1 kloub), oligoartritidu (2 – 4 klouby), polyartritidu (5 a
více kloubů). Nejčastěji bývá postižen kolenní, ramenní či loketní kloub.

•
2.4.2.4

Chronické změny kloubů a kostí pod kůží s ACA (Valešová, 1996).

Postižení srdce – lymeská karditida:

Lymeská karditida je označení pro postižení srdce, ke kterému dochází ve druhém stadiu
LB, zpravila v odstupu 2 týdnů až 5 měsíců po vstupu infekce. Symptomatologie má obecné
rysy totožné s jinými běžnými chorobami oběhového ústrojí. Klinickou manifestaci lze pro přehlednost vymezit do uvedených okruhů:
- poruchy srdečního rytmu
- perikarditida (s výpotkem nebo bez něj)
- myokarditida (s recentním srdečním selháním nebo bez něj)
- dilatovaná kardiomyopatie jako pozdní projev manifestace (Bartůněk, 1996)
Uvedené projevy jsou zdrojem bolesti na hrudi, palpitací, dušnosti. Někdy však může být
pacient i bez obtíží a zjištění lymeské karditidy je náhodným nálezem. Není zatím jasné, proč u
některých osob nastává až srdeční selhání a u jiných probíhá onemocnění prakticky asymptomaticky (Roháčová, 2005c).
2.4.2.5

Postižení oka:

Oční postižení při LB není příliš časté, většina očních projevů přichází v pozdních stadiích nemoci. Patogeneticky se častěji uplatňuje imunoalergická reakce, méně často přímé napadení očních tkáních boreliemi. Mezi nejčastější projevy se řadí: konjugtivitida, episkleritida,
edém víček, epiteliální či stromální keratitida, exsudativní odchlípení sliznice, městnává papila,
neuropatie optického nervu, parézy okulomotorických nervů (Diblík, 1996).

2.5

Diagnostika:
Biochemické a hematologické nálezy v krvi a v mozkomíšním moku jsou zcela nespeci-

fické. LB patří k bakteriálním onemocněním, která nevedou k zánětlivé odpovědi s vysokými
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zánětlivými parametry. V krevním nátěru lze nalézt mírnou leukocytózu, někdy však i leukopenii, diferenciální rozpočet je normální. Vzestup sedimentace a C reaktivního proteinu je jen
mírný nebo lehce zvýšený. V kloubním punktátu při kloubní formě je nález zánětlivý a počet
buněk se pohybuje v rozmezí 500 – 100 000/mm3, z čehož jsou polymorfonukleáry přítomny až
v 70 %, je zvýšená hladina bílkovin, hladina cukrů je normální. Nálezy v mozkomíšním moku u
neuroboreliózy odpovídají aseptickému zánětu, hladina bílkovin bývá rovněž zvýšená. U chronických forem nalézáme plazmatické buňky. Diagnostika hlavně spočívá v přímých a nepřímých metodách průkazu původce nákazy (Roháčová, 2005d).
2.5.1

Metody přímé:

Kultivace:
Kultivace borelií je poměrně obtížná. Je třeba použít vysoce obohacenou kultivační půdu
s přídavky zvířecích sér. K dispozici jsou různé druhy půd, např. BSK II, BSK-H, Sigma a další.
Záchyt borelií je závislý i na druhu zpracovaného vzorku, přínosné je vyšetření z likvoru a kůže,
naproti tomu z krve je záchyt borelií vzácný (Roháčová, 2005d).
Histologický průkaz:
Histologický průkaz je možný za použití barvení Giemsou a toluidinovou modří nebo
stříbřením 1% dusičnanem stříbrným (Hulínská, 1989, 1995).
Elektronová mikroskopie:
Elektronová mikroskopie umožňuje zhodnocení morfologie borelie. Protože koncentrace
borelií v médiích není příliš vysoká, lze využít imunosorbentní elektronové mikroskopie, které
jsou založené na reakci antigenu s protilátkou (Roháčová, 2005d).
Hybridizace DNA:
Hybridizace je založena na přímé detekci nukleových kyselin. Jedná se o vazbu klonované DNA, značené radionuklidem, na známou sekvenci DNA borelií, jež je fixována na membránovém nosiči (Hulínská, Janovská, 1996).
Polymerázové řetězová reakce (PCR):
Přínosné je vyšetření z mozkomíšního moku, synoviální tekutiny, moči, plodové vody,
event. i kožních lézí. Záchyt z krve je vzácnější (Roháčová, 2005d).
2.5.2

Metody nepřímé:

Nepřímá imunofluorescence:
Jako antigen se dříve používala celá těla Borrelia recurrentis, dnes již Borrelia burgdorferi. Jde o metodu méně citlivou a méně specifickou (Dlouhý, 1996c).
Nepřímá hemaglutinace:
Jedná se o rovněž málo používanou metodu (Roháčová, 2005d).
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ELISA:
Patří mezi nejčastěji používané serologické metody. Metoda prokazuje tvorbu protilátek
IgM i IgG. Vyšetření se provádí z krve, mozkomíšního moku i synoviální tekutiny. K dispozici
je několik komerčně vyráběných souprav, které využívají antigeny různých druhů, kmenů a
možných heterogenních sérotypů Borrelia burgdorferi sensu lato. Tvorba protilátek jak však
poměrně pozdní. Jejich detekce začíná ve druhém až čtvrtém týdnu po infekci, kdy se tvoří nejprve protilátky třídy IgM, následovány protilátkami IgG. Vrchol tvorby protilátek typu IgM je
mezi třetím a osmým týdnem (Roháčová, 2005d).
Western blotting:
Tato metoda je nejvhodnější k průkazu úzce specifické protilátkové odpovědi. Umožňuje
detekci jednotlivých antigenů borelie. Užívá se zejména ke kontrole falešně pozitivních výsledků ELISA (Hulínská, Janovská, 1996).

2.6

Léčba:
Léčbu je možno rozdělit na kauzální, tj. antibiotickou, a symptomatickou. Kauzální léčbu

LB je třeba zahájit v přítomnosti klinických projevů onemocnění a současně je LB ověřena laboratorně. Z tohoto pravidla jsou však výjimky. První z nich je erythema migrans, při jehož
vzniku nemusí být ještě protilátky detegovatelné. Dále je to boreliový lymfocytom v typické
lokalizaci doplněný pozitivní epidemiologickou anamnézou, kde lze rovněž zahájit léčbu ihned
po jeho objevení. U boreliového lymfocytomu je však laboratorní ověření nezbytné. Konečně
kompletně vyjádřený Bannwarthův syndrom podpořený pozitivními epidemiologickými údaji
může být rovněž důvodem k zahájení antibiotické léčby před znalostí laboratorních nálezů. Antibiotika, která jsou v léčbě LB užívána, musí splňovat několik podmínek, které zohledňují formu LB, věk pacientů i další okolnosti např. gravidita, přecitlivělost, snášenlivost. Studie in vivo
prokázaly, že k léčbě je vhodná řada antibiotik, zejména tetracykliny, peniciliny, mokrolidy a
cefalosporiny.
léčivé přípravky

jednotlivé manifestace LB
EM + boreliový lymfocytom

amoxicilin, doxycyklin, fenoxymetylpenicilin, cefuroxim axetil

Neuroborelióza

ceftriaxon, cefotaxim, penicilin G, doxycyklin

Akrodermatitida

amoxicilin, doxycyklin, ceftriaxon, cefotaxim, penicilin G

lymeská artritida

amoxicilin, doxycyklin, ceftriaxon, cefotaxim
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lymeská karditida

ceftriaxon, cefotaxim, penicilin G

Tab. 3 Doporučené léčivé přípravky pro léčbu LB (Roháčová, 2005e)

2.7

Prevence:
Dosud není k dispozici aktivní ani pasivní imunizace, a proto lze redukovat rizika boreli-

ové infekce pouze na pečlivou ochranu před klíšťaty. Tato ochrana je pak zvláště důležitá
v endemických oblastech (Bartůněk, 1996). Do určité míry lze za ochranu před onemocněním
považovat i včasnou léčbu prvních projevů LB vhodným antibiotikem, která je patrně prevencí
před systémovým postižením. Vývoj účinné očkovací látky komplikuje množství rozdílných
bakteriálních původců, z nichž pro každý by musela být vyvinuta speciální vakcína. Jisté úspěchy na tomto poli byly již zaznamenány. Vakcínu pod názvem Lymerix uvedla na americký trh
firma GlaxoSmithKline v roce 1998, ale v únoru 2002 muselo být její další používání zastaveno
kvůli vedlejším účinkům vakcíny (Roháčová, 2005f).

2.8

Výskyt v ČR:
Svým geografickým reliéfem tvoří Česká republika jedinečnou oblast pro výskyt nákaz

s přírodní ohniskovostí. To znamená že se primárně jedná o onemocnění zvířat, které se vyskytuje v přírodě nezávisle na člověku. V současné době stojí LB na prvním místě v incidenci těchto nákaz (Janovská, 1996).

Obr. 9 Počty případů onemocnění osob, které se pravděpodobně nakazily v uvedených okresech v roce
2006 (Kříž, Beneš, 2007).
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Počet hlášených infekcí LB v ČR v letech 1996 - 2007
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Graf 2 Počet nově hlášených nákaz LB v ČR za jednotlivá období

2.9

Závěr:
LB jé závažné onemocnění, které může postihovat celou řadu orgánů. Množství hláše-

ných infekcí dosahuje velmi vysokých hodnot. Od r. 1997 až do r. 1998 došlo k poklesu onemocnění, v následujících dvou letech byl zaznamenán prudký nárůst počtu nákaz. Mezi lety
2000 až 2004 měly počty onemocnění kolísavý průběh a od r. 2004 nastal opět prudký vzestup
počtu onemocnění až do r. 2006. V následujícím roce došlo k poklesu nákaz až pod úroveň roku
2005. Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje vhodné očkování je jedinou možnou
ochranou zejména dodržování preventivních opatření a v případě nákazy její včasná léčba. Zanedbání prvotních příznaků a vyhledání lékařské pomoci v pozdějších stádiích může vést
k trvalým orgánovým a tkáňovým změnám, v některých případech až k úmrtí, proto by se měla
zvýšit informovanost o tomto onemocnění, zejména v endemických oblastech.
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3
3.1

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA
Historie:
Práce v problematice klíšťové encefalitidy (dále KE) má dlouholetou tradici. První práce

o izolaci viru KE Krejčího je prakticky paralelní s prací Rampas, Gallia (1949), kteří virus izolovali v r. 1948 v Čechách. Problematikou KE se pak zabývá celá řada autorů: Jandásek, Pešek,
Pospíšil, Pospíšilová, Wilomitzer, Kučera, Ježek… Avšak již před první izolací viru byly popisovány klinické případy onemocnění, která s největší pravděpodobností byla vyvolána virem
KE.
Např. již v r. 1932 popisuje Antoš z interní kliniky v Brně 27 případů benigní lymfocytární meningitidy z léta 1931 z Brna a okolí, které odpovídají KE. Šňupárek (1947) popisuje
výskyt benigních meningitid na Brněnsku. Před rokem 1931 byl výskyt ojedinělý, od r. 1931
každoroční s kolísavým množstvím. V letech 1930 - 1944 to bylo 332 případů, lze tedy předpokládat, že alespoň některé z těchto onemocnění mohlo být vyvoláno virem KE.

3.2

Etiologie:
Původcem onemocnění je arbovirus z čeledi Flaviviridae. Flaviviry jsou RNA viry oba-

lené lipidovým obalem, jejich průměrná velikost je mezi 20 - 80 nm. Obsahují tři strukturní
proteiny- C, M a E. Protein E je jednoduchý glykoprotein, spolu s proteinem M a lipidy vytváří
obal viru. Protein C spolu s RNA tvoří jádro viru.

Obr. 10 Virus KE (web uiowa)

Obr. 11 Struktura viru KE
(web baxtervaccines)
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3.3

Epidemiologie:
Převážná část nákaz je přenášena klíšťaty. Jedná se o onemocnění s přírodní ohniskovostí.

Vysokou incidenci má severní a jižní Morava, také jižní a západní Čechy. Počet nakažených
klíšťat kolísá od 1 do 5 %. Okrajovou cestou nákazy je perorální alimentární přenos. Onemocnění může být přenášeno neupraveným kozím nebo ovčím mlékem či jeho produkty ze zvířat,
jež jsou nakažena (Roháčová, 2006).

3.4
3.4.1

Klinika:
Patogeneze:
V místě přisátí infikovaného klíštěte se přenáší viry na endotelové buňky cév a buňky

imunitního systému. Lymfatickými drahami probíhá transport do příslušných mízních uzlin, kde
dochází k následnému pomnožení virů. Odtud se virus dostává krví do dalších orgánů, především do jater, sleziny a kostní dřeně, kde následuje další masivní pomnožení virů. Virémie postihuje i CNS, kde se viry dále množí a poškozují nervové buňky. Vzniká nekróza, která spolu
s nastupující imunitní reakcí vyvolanou lymfocyty má za následek edém mozku. Napadeny
mohou být všechny části CNS, léze se nacházejí ve velkém mozku, v mozkovém kmeni,
v malém mozku, v bazálních gangliích i v míše. Zvlášť citlivé na infekci jsou motorické buňky
předního rohu míšního - nastává ireverzibilní ochrnutí.
V zásadě se virus může šířit také nervovými drahami. Infekce z nosní sliznice se tak dostane přes nervy čichové dráhy do mozku. Tato infekční cesta však sehrává roli prakticky výhradně jen u laboratorních infekcí (Braun, 2003).
3.4.2

Průběh onemocnění a klinický obraz:
Inkubační doba jeden až tři týdny (v průměru 7-14 dní), v některých případech se udává i

méně, závisí na lokalizaci přisátí klíštěte a na množství vniklého viru. Onemocnění má dvoufázový průběh.
Prví fáze onemocnění trvá asi 3 - 7 dní. Tato fáze odpovídá stádiu virémie. Dochází
k vzestupu teploty na 38 - 39°C. Přibližně 2/3 pacientů mají buď symptomy nepatrného rozsahu
(subklinický průběh), nebo vykazují abortivní průběh infekce s uzdravením po prvním vrcholu
horečky. Při plně rozvinuté chorobě však dochází k bifázickému průběhu nemoci. Po první fázi
dochází k následné přestávce trvající přibližně jeden den až tři týdny, kdy je pacient zcela bez
příznaků. S prodlužující se přestávkou bez symptomů ubývá četnosti výskytu stavů s těžkými
následky.
Druhá fáze onemocnění je charakteristická obnoveným rychlým vzestupem teploty (až
přes 40°C) spolu s těžkými symptomy. V popředí stojí virová meningitida s meningizmem
(ztuhnutí šíje), s bolestmi hlavy a výraznou přecitlivělostí na světlo. Asi ve 30 % takových pří-
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padů dochází ke vzniku meningoencefalitidy se stavy podrážděnosti, závratěmi a úzkostmi, bolestmi končetin a smyslovými klamy. Později se může dostavit ochrnutí. Kolem 10 % pacientů
vykazuje meningoencefalomyelitidu popř. meningoencefaloradikulitidu (Braun, 2003).

Symptomy a následky klíšťové encefalitidy v závislosti na průběhu nemoci
Subklinický

Abortivní

Meningitida

Meningoencefa-

Meningoencefa-

průběh (cca

průběh (cca

(cca 15 %)

litida (cca 10 %)

lomyelitida,

50 %)

20 %)

Meningoencefaloradiokulitida (cca
5 %)

Symptomy

- žádné

horečkový

- horečka

- horečka

- horečka

- nepatrného

infekt:

- přecitlivělost

- přecitlivělost na

- přecitlivělost na

rozsahu

- dýchací

na světlo

světlo

světlo

cesty

- bolesti hlavy

- bolesti hlavy

- bolesti hlavy

- zažívací

- nevolnost

- nevolnost

- stavy podráždění

trakt

- smyslové klamy

- ochrnutí

(tzv.letní

- stavy podráždění

- poruchy polyká-

horečka)

- ochrnutí

ní a dýchání

- poruchy dýchání

- poruchy řeči

a polykání

- parézy

- somnolence

- paraparézy,

- poruchy řeči

tetraparézy
- ochrnutí dýchací
soustavy

Prognóza

- příznivá

- příznivá

- příznivá,

- přechodný neu-

- perzistující paré-

většinou bez

roastmatický

zy s atrofií

následků

syndrom

- dlouhodobě

- nedoslýchavost

nepříznivá, letalita

- dlouhodobě

až 20 %

většinou příznivá
Tab. 4 Symptomy a následky KE (Braun, 2003)

3.5

Diagnostika:
V průběhu první fáze onemocnění dochází k částečně výrazné leukopenii, ta je ve druhé

fázi onemocnění vystřídána leukocytózou s téměř 15 tisíci buněk/μl. Hodnoty C - reaktivního
proteinu (CRP) a sedimentace erytrocytů jsou poměrně vysoké. V likvoru se nachází vysoké
lymfocytární pleocytózy netypické pro virovou infekci a také zvýšené množství bílkovin.
Pomocí metody ELISA se provádí průkaz specifických protilátek IgG a IgM. Již v první
fázi onemocnění jsou protilátky IgM většinou prokazatelné. Ve druhé fázi onemocnění se vy26

skytují pravidelně jak protilátky IgG, tak i IgM. Také v likvoru se dají zjistit protilátky, ovšem
průkaz protilátek IgM je asi v 50 % případů negativní. Pomocí polymerázové řetězové reakce
(PCR) se dá virus prokázat v prvním stádiu onemocn ěn í v krvi, ve d ru h é fázi také v likvoru
(Braun, 2003).

Léčba:

3.6

Kauzální terapie zaměřená proti virům KE neexistuje. Obecně se léčba omezuje na symptomatická opatření (Braun, 2003). Patří do ní antipyretika, analgetika, přípravky zaměřené na
otok mozku, tlumící zvracení a další. Sledování po onemocnění trvá asi jeden rok, kdy se provádí klinické vyšetření, elektoencefalografie (EEG), eventuálně jiná nutná vyšetření (Roháčová,
2006).

Prevence:

3.7

Vhodnou prevencí je pečlivá ochrana před klíšťaty, zvláště při pobytu v endemických oblastech. V současné době nejúčinnější možnou ochranou je očkování. Na trhu jsou očkovací
látky obsahující usmrcené viry KE, které podnítí organismus k tvorbě specifických protilátek.
Příklady:
FSME-IMMUN 0,25 ml Baxter: je určen pro osoby mezi 1-16 lety. Jedna dávka obsahuje
1,2 μg Virus encephalitis inactivatum purificatum (kmene Neudörfl), který je pomnožený na
fibroblastech kuřecích embryí. Očkuje se ve třech dávkách. Nejlepší je podávat první a druhou
dávku v zimě. Druhá dávka se podává asi po 1 až 3 měsících po první dávce. Třetí dávka je
aplikována za 5 až 12 měsíců, ochranu poskytuje až po dobu tří let. První přeočkování by mělo
být nejpozději za tři roky po třetí dávce. Další přeočkování se provádí každých 3 až 5 let.
ENCEPUR: určen pro osoby starší 16 let. Jedna dávka obsahuje Virus encephalitis inactivatum purificatum (kmene K 23). Očkování v zimních měsících, druhá dávka se podává po 1
- 3 měsících, třetí 9 - 12 měsíců po druhé dávce. Přeočkování každé tři roky.

Výskyt v ČR:

3.8

KE patří mezi onemocnění, která jsou na území České republiky častá. Dřívější název
středoevropská klíšťová encefalitida se nepoužívá, neboť onemocnění je rozšířeno i mimo
střední Evropu. Zasahuje i do severských států a subtyp viru je rozšířen po celé Asii. Na území
České republiky je klíšťová encefalitida nejčastěji hlášenou aseptickou neuroinfekcí (Roháčová,
2006).
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+

Obr. 12 Počty případů onemocnění osob KE, které se pravděpodobně nakazily v letech 1997 – 2006
v uvedených okresech. Je zřejmé že nejvíce jich bylo ve středních a jižních Čechách a na severní Moravě
(Kříž, Beneš, 2007).

Obr. 13 Počty případů onemocnění osob KE, které se pravděpodobně nakazily v roce 2006 v uvedených
okresech. V roce 2006 došlo k posunu nemocnosti do vyšších nadmořských poloh, zejména v oblasti
Vysočiny a severních Čech (Kříž, Beneš, 2007).
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Tab. 5 Počet onemocnění v ČR dle věku v letech 1982 – 2007

Počet hlášených infekcí KE v ČR v letech 1996 - 2007
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Počet nově hlášených nákaz KE v ČR za jednotlivá období
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Graf 3

3.9

Závěr:
KE je závažné onemocnění, které může vést k celoživotnímu postižení a v některých pří-

padech až k úmrtí. Od r. 1997 až do r. 2000 počet nakažených vzrostl, v následujících čtyřech
letech měl výskyt onemocnění klesající charakter. V letech 2004 až 2006 došlo k prudkému
nárůstu infekcí, během následujícího roku se však jejich počet výrazně snížil až téměř na polovinu. Přestože existuje očkování proti této nemoci je počet nakažených stále vysoký. Tomuto
problému by se proto měla věnovat ve větší míře zdravotnická výchova a propagovat očkování
hlavně u osob vyskytujících se v přírodních ohniscích této nákazy. Srovnáním situace v Rakousku a České republice je účinnost očkování proti KE zřetelná. Přestože tyto země mají podobné endemické oblasti, zeměpisné a klimatické podmínky, počet hospitalizovaných případů je
v České republice stále nepoměrně vyšší. Příznivá epidemiologická situace v Rakousku je výsledkem třicetiletého očkování.

Graf 4 Srovnání epidemiologické situace v Rakousku a v České republice
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4

TULAREMIE

4.1

Historie:
Původce onemocnění, které se velmi podobalo moru malých hlodavců, poprvé popsal

McCoy v roce 1911 při průzkumu morového ohniska v okolí jezera Tulare v Kalifornii (McCoy
1911). O rok později se mu společně s Chapinem podařilo původce izolovat, podle místa objevu
jej nazvali Bakterium tularense (McCoy, Chapin, 1912). Postupně byl tento mikroorganismus
označován rovněž jako Pasteurella tularensis, či v anglické literatuře jako Brucella tularensis, a
to kvůli zkříženým serologickým reakcím s antigeny rodu Brucella. Diskuse o klasifikaci tohoto
mikroorganismu byla dokončena popsáním dvou forem etiologického agens tularémie, a to
Francisella tularensis tularensis pro formu vyskytující se v severní Americe a Fracisella tularensis palaearctica (dnes označovaná jako holarctica) pro formu zastoupenou v Evropě a Asii
(Olsufiev et al., 1959, Owen, 1974). Později Jellison se spolupracovníky prokázal, že na území
Severní Ameriky se vyskytují oba typy onemocnění, a proto navrhl označovat původce jako
subtyp ,,A“ a subtyp ,,B“ (Jellison et al., 1961). Ve střední Asii pak byl prokázán ještě další
subtyp, který je dnes označován jako Francisella tularensis mediaasiatica (Sandström et al.,
1992).

4.2

Etiologie:
Původcem tularémie je gramnegativní, aerobní bakterie Francisella tularensis. Bakterie

mají proměnlivý, nejčastěji tyčinkovitý tvar o rozměrech 0,4 – 0,6 μm na š ířku a 0,8 – 1,0 μm
na délku. Nejsou schopné tvořit spóry a jsou velmi náročné na kultivační podmínky. Francisella
tularesis je fakultativní intracelulární bakteriální patogen, který je schopen proliferovat uvnitř
fagocytů. V současné době je prokázáno několik subtypů tohoto mikroorganismu:
Francisella tularensis tularensis – vysoce virulentní, rozšíření hlavně na území severoamerického kontinentu
Francisella tularensis holarctica – výskyt běžný v Evropě a Asii, způsobuje drobné epidemie i na území České republiky
Francisella tularensis mediaasiatica – výskyt ve střední Asii, svými charakteristikami
připomíná subtyp vyskytující se v severní Americe
Francisella tularensis japonica – výskyt v Japonsku (Sandström et at., 1992)
Klasifikace subtypů však není dosud definitivní, nově byla k subtypům Francisella tularensis přiřazena i Francisella novicida, která není pro člověka patogenní (Sjöstedt, 2002).
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Obr .14 Francisella tularensis pod el. mikroskopem

Obr. 15 Francisella tularensis na kultivační

(Chalupa, 2005)

4.3

půdě (web answers)

Epidemiologie:
Dnes se tularemie vyskytuje prakticky po celé severní polokouli, v Evropě, Americe, Asii

a jsou známy i případy ze severní Afriky. Tularemie je přenosná na člověka buď přímým nebo
zprostředkovaným kontaktem se sekrety či tělními tekutinami na tularemii uhynulých nebo nemocných zvířat, nebo pomocí živých vektorů, nejčastěji klíšťat. Přenos je možný také kontaminovanou vodou, prachem či aerosolem. Nejčastěji nakaženými zvířaty v přírodních ohniscích
jsou hlodavci a zajícovití (proto někdy používán název ,,zaječí nemoc“). Přenos z člověka na
člověka zatím nebyl prokázán (Bartošová, 2005).

4.4
4.4.1

Klinika:
Patogeneze:
Infekce může proniknout do organismu kožní oděrkou, spojivkou či sliznicí zažívacího i

dýchacího traktu. Inkubační doba se pohybuje v rozmezí 1 – 15 dnů, ale výjimkou není ani doba
delší až 3 týdny (Bartošová, 2005). V místě vstupu nákazy vznikne infiltrát rychle se rozpadající
ve vřed (Vaništa, 2002). Lymfatickými cestami se infekce dostává do lymfatických uzlin, které
reagují zánětlivým zduřením. Přibližně u poloviny postižených uzliny zhnisají a mohou se provalit navenek. Vředy jsou asi 0,4 – 3 cm v průměru, jejich zhojení trvá obvykle velmi dlouho
(až 3 roky).
4.4.2

Průběh onemocnění a klinický obraz:
Onemocnění začíná náhlým vzestupem teplot, zimnicí, dostavují se úporné bolesti hlavy,

svalů a kloubů, pacient trpí nespavostí, značným neklidem a v pozdějších fázích infekce i bolestmi na hrudi, které jsou způsobeny krevním rozsevem mikrobů do plic a vznikem sekundární
pneumonie (Macela et al., 2006). Klinický obraz je velmi těsně spojen se způsobem přenosu
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infekčního agens ze zvířete na člověka a s lokalizací postižených lymfatických uzlin, podle níž
rozlišujeme několik klinických forem tohoto onemocnění:
Ulceroglandulární forma – je nejčastější formou (45 – 85 %) této nemoci. Vzniká obvykle v souvislosti s manipulací s tularemickými zvířaty, rovněž při přenosu onemocnění klíšťaty. Vstupní ulcerace bývá lokalizována nejčastěji na rukou a spádová lymfatická uzlina se vyskytuje na vnitřní straně paže nad loketním hrbolem pažní kosti nebo v příslušné podpažní jamce. V případě přenosu infikovaným klíštětem je lokalizace primárního komplexu dána místem
jeho přisátí (Bartošová, 2005). Bez léčby může dojít ke kolikvaci uzlin s tvorbou píštělí (Lobovská, 2001a).
Glandulární forma - se projevuje horečnatou lymfadenopatií, ale anamnesticky ani při
objektivním vyšetření nezjistíme vstupní bránu infekce (Vaništa, 2002).
Okuloglandulární forma – je nepříliš častou klinickou formou tularemie. Vzniká následkem zanesení infekce do spojivkového vaku při zpracování nemocného zvířete, nebo při styku
s kontaminovanou vodou. Projevuje se hnisavým zánětem spojivek a zduřením lymfatických
uzlin před ušním boltcem.
Oroglandulární forma – vzniká po požití infikované potravy nebo kontaminované vody.
Onemocnění se projevuje vznikem jednostranné nebo oboustranné povlakové angíny provázené
zduřením příslušných krčních lymfatických uzlin.
Břišní forma (abdominální) – je typickým, ale nepříliš častým představitelem vnitřních
forem tularemii. Infekční agens zde proniká do organismu alimentární cestou. Klinicky se projevuje nauzeou, zvracením, bolestí břicha a průjmy ojediněle s příměsí krve (Bartošová, 2005).
Plicní forma – vzniká při proniknutí infekčního agens do těla respirační cestou. Dochází
k pneumonii s nápadným zvětšením hilových uzlin (Vaništa, 2002).
Primárně lymfohematogenně generalizovaná forma septická (tyfoidní) – byla vyčleněna
pro případy onemocnění, na jejichž začátku došlo k vytvoření vstupní ulcerace, s dalšími různými projevy, jako je makopapulózní, někdy až vezikulózní exantém, zvětšení jater, sleziny a
mízních uzlin. Takový průběh bývá však pozorován jen výjimečně.
Smíšená či kombinovaná forma – je kombinací dvou, vzácně i více klinických forem
onemocnění (Bartošová, 2005).
Obr. 16 Ulceroglandulární forma (web timone)
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Obr. 17 Zduřená krční lymfatická uzlina (Rozsypal, 2001)

Diagnostika:

4.5

Laboratorní diagnostika spočívá v průkazu původce z aspirátu z uzlin, ze spojivkového
sekretu, sputa, bronchiální sekrece, pleurálního výpotku, žaludečního aspirátu, faryngálních
výtěrů, event. z hemokultur (Lobovská, 2001a). Francisella tularensis je velice náročná na kultivační podmínky, nemůže být kultivována na běžných laboratorních půdách. Pro kultivaci na
živných půdách vyžaduje přítomnost železa a sloučenin obsahujících –SH skupiny, jako je cystein nebo thioglykolát sodný (Lukáš, Libich, 1962).
Přednost před kultivací původce mají serologické testy. Nejčastěji jsou používány aglutinační techniky. Protilátky se objevují až ve druhém týdnu nemoci a vrcholu dosahují ve čtvrtém
až šestém týdnu. Odebíráme dva vzorky séra v rozmezí tří týdnů, za pozitivní se považuje titr
vyšší než 1 : 80.
Pro tularemii svědčí horečka a nepoměr mezi primární lézí a značným zduřením uzlin
(Vaništa, 2002).

Léčba:

4.6

Rekonvalescence po prodělaném onemocnění je velmi dlouhá a důsledky onemocnění
mohou přetrvávat řadu let. Onemocnění způsobené subtypem Farncisella tularensis tularensis
mají v případě neléčení úmrtnost až 60 %, u onemocnění vyvolaných subtypem Francisella
tularensis holarctica se udává nejčastěji úmrtnost bez léčby v rozmezí 1 - 10 % (Macela et al.,
2006).
Terapie spočívá především v podávání antibiotik, nejčastěji aminoglykosidy a tetracykliny, event. spiramycin, v poslední době fluorované chinolony a rifampicin. V terapii u dětí do
osmi let je účinná kombinace makrolidů s aminoglykosidy. Celková doba podávání antibiotik se
řídí stavem nemocného, obvykle 10 - 14 dní. Velmi důležitou podmínkou úspěšné léčby je její
včasné zahájení. Zhnisané lymfatické uzliny si většinou vyžadují chirurgické ošetření (Bartošová, 2005). Při léčbě antibiotiky je úmrtnost v případě infekcí Francisella tularensis holarctica
prakticky nulová, v případě Franciselle tularensis tularensis klesá úmrtnost pod 10 % (Macela
et al., 2006).

4.7

Prevence:
Z preventivních opatření je nejdůležitější dodržování všech hygienických zásad při mani-

pulaci se zvířaty a při zpracování jejich produktů, zejména u divokých zvířat, zajíců a králíků,
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dále nepít vodu z neznámých zdrojů, dodržování ochranných opatření před klíšťaty. Při práci se
senem a stelivem by měly být používány ochranné pomůcky. Při přípravě pokrmů ze zajíců je
důležitá jejich dostatečná tepelná úprava. V prevenci je možné použít očkovací látky, zejména
pro laboratorní pracovníky. V Rusku se dříve užívala lyofilizovaná živá vakcína připravená
původně Elbertem a Gajskim ve čtyřicátých letech dvacátého století (Elbert, Gajski, 1941). Tato
vakcína vynikala celkem dobrým ochranným efektem, měla ale velmi silné vedlejší účinky,
které se velmi často podobaly přirozeným infekcím vyvolaným evropskými kmeny.
V padesátých letech Eigelsbach a Downsová (Eigelsbach, Downs, 1961) izolovali z komerční
sovětské vakcíny jeden z oslabených kmenů, který dal základ současné americké vakcíně označované jako LVS (live vaccine strain) (Macela et al., 2006).

4.8

Výskyt v ČR:
Výskyt tularemie v České republice je celoroční s maximem v zimních měsících. Nemoc-

nost je obvykle nízká, v některých letech se však počet případů několikanásobně zvýšil. Nejvyšší výskyt byl zaznamenán v r. 1968, a to přes tisíc případů. V České republice je známo zhruba
120 přírodních ohnisek nákazy, z nichž aktivní jsou zejména v bývalých okresech Znojmo,
Břeclav, Třebíč, Brno-venkov, Hodonín, Příbram, Plzeň jih a sever (web szu).
Hlášené nákazy LB v ČR v letech 1996 - 2006
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Počet nově hlášených nákaz tularemie v ČR za jednotlivá období

4.9

Závěr:
Přestože tularemie patří mezi onemocnění, která v České republice nejsou příliš častá,

stále se jedná o velmi nebezpečnou nákazu a informovanost obyvatel o této infekci a o možných
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preventivních opatření je na místě. Tularemie se v současné době dá s úspěchem léčit, avšak při
zahájení léčby v pozdějších stádiích může vést k trvalým následkům. V letech 1998 a 1999 došlo k mnohonásobnému nárůstu počtu onemocnění proti předešlému roku 1997. V dalších letech
měly počty onemocnění kolísavý průběh.
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5

BABESIÓZA

5.1

Historie:
V roce 1888 popsal Babes zhoubný dobytčí mor, který před tím usmrtil mnoho desítek ti-

síc kusů hovězího dobytka, a jako první rozpoznal jeho příčinu – protozoony. Už v roce 1893
publikoval Theobald Smith se svým kolegou F. L. Kilmoreim práci zásadního významu, v niž
popsali Babesia bigemina jako původce nemoci Texas Cattle Fever (nemoc hovězího dobytka) a
roli klíšťat při přenosu choroby.
Asi po sto letech vyšla najevo role podobných původců v souvislosti s onemocněním člověka. Sice o nich existovaly zcela sporadicky zprávy již v posledních desetiletích, ale skutečnou
pozornost jim svět začal věnovat až poté, co se na východě USA začalo objevovat celé množství
nemocí vyvolaných babesiemi. Původcem choroby v této oblasti byl druh Babesia microti
(Hassler, 2003).

5.2

Etiologie:
Babesióza je vyvolána nitrobuněčným parazitem Babesia spp. (B. divergens, B. bovis, B.

microti). Jedná se o parazity červených krvinek, ve kterých se dělí a napadají další erytrocyty
(Lobovská, 2001c).

5.3

Epidemiologie:
Rezervoárem nákazy jsou drobní zemní savci např. myši, myšice a hraboši. Klíšťata jsou

přenašeči, u humanopatogenních druhů je přenašečem většinou rod Ixodes, vektory babesií patogenních pro zvířata jsou i jiné druhy klíšťat, např. Boophilus, Dermacentor a Rhipicephalus.
Nezřídka byla pozorována sekundární infekce způsobená krevní transfuzí a u některých
případů vykazovala těžký průběh (Hassler, 2003).

5.4
5.4.1

Klinika:
Patogeneze:
Erytrocyty napadené parazitem se rozpadají, anémie jsou největší komplikací této infekce.

Dochází k tvorbě imunokomplexů, ale autoimunitní vznik babesiózy nebyl prokázán. Časté jsou
ledvinové komplikace prudkých infekcí u splenektomovaných pacientů.
5.4.2

Průběh onemocnění a klinický obraz:
Klinické příznaky nebývají u mladších osob, vyskytují se u splenektomovaných lidí star-

ších 50 let. Inkubační doba je 1 - 2 týdny. U lehčích forem jsou příznaky chřipkové, za typické
jsou považovány týdny trvající vysoké horečky s hepatosplenomegálií provázené anémií, ne-
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utropenií, vzestupem bilirubinu, sérových transferáz a alkalické fosfatázy. Smrtelné případy
mají příznaky hemoglobinémie, hemoglobinurie, selhání jater a ledvin (Lobovská, 2001c).

5.5

Diagnostika:
Běžně se diagnóza stanoví na základě ručního odběru krve a zhotovení krevního nátěru.

Při vyhodnocování je nebezpečí záměny s malarickými plazmodii. Babesie jsou viditelné
v napadených erytrocytech. Protože jsou původci přítomni ve skutečně velikém množství, není
těžké diagnózu stanovit. Alternativou je kultivace původce z křečka umožňující prokázat i takové infekce, které by na základě nepatrné hustoty původce v nátěru zůstaly neobjeveny. Kromě
toho se používají i sérologické postupy, v Evropě je však nabízí jen málo laboratoří.

5.6

Léčba:
Léčba je vhodná kombinací chininu s klindamycinem. I při náležitém léčení může původ-

ce perzistovat celé měsíce až roky, aniž by se ukázaly klinické symptomy. To by pak mohlo mít
určité následky především pro používání krevních výrobků (Hassler, 2003).

5.7

Prevence:
Jako prevenci lze zdůraznit především pečlivou ochranu před klíšťaty, zvláště v oblastech

jejich zvýšeného výskytu. Ve veterinárním lékařství se osvědčuje očkování, konečné hodnocení
však bude možné provést s jistotou až za několik let.
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6

ONEMOCNĚNÍ ZPŮSOBENÉ BAKTERIEMI ŘÁDU RICKETTSIALES
Řád Rickettsiales zahrnuje řadu mikrobů jejichž společným znakem je odlišný metabo-

lismus od ostatních bakterií, ten jim nezabezpečuje potřebnou energii a tím jim neumožňuje žít
mimo živočišnou buňku (Hubálek, 2000). Jedná se tedy o obligatorně intracelulární bakterie, jež
vyžadují členovce jako vektor svého přirozeného cyklu. Tato definice vylučuje některé mikroorganismy, jež se k rickettsiím tradičně řadí. Například vší přenášená Rochalimea quintana,
která je schopná růst v kultuře i bez buněk a Coxiella burnetti, jež je obligatorně intracelulární,
vyskytuje se u členovců, ale v přírodě se vyskytuje i bez jejich účasti (Gage, Walker, 1999).
řád

čeleď

rod

RickettsiaRickettsiales

ceae

druh
Rickettsia conori, rickettsii,

Rickettsia

akari, australis, amblyommii,
montanensis, rhipicephali,
africae, helvetica, japonica
Rickettsia prowazekii, typhi,
canadensis

Orien-

Orientia tsutsugamushi

Ana-

Anaplasma centrále, margina-

tia
Anaplasmataceae

plasma

le, platys, phagocytophilum,
ovis, bovis

Ehrli-

Ehrlichia canis, ruminantium
(dříve Cowdria ruminantium),

chia

chaffeensis, ewingii, muris
Neorickettsia
Ae-

Neorickettsia risticii, sennetsu,
helminthoeca
Aegyptianella pullorum

gyptianela
Neo-

Neoehrlichia mikurensis

ehrlichia
Holosporaceae

Holo-

Holospora obtusa, elegan

spora

Tab. 6 Taxonomická klasifikace řádu Rickettsiales
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6.1

ROD RICKETTSIA
Rod Rickettsia zahrnuje původce onemocnění rozšířených v různých částech světa. Po-

čátkem 20. století prokázal Ricketts se svými spolupracovníky etiologii skvrnivky Skalistých
hor v USA. Ukázalo se, že původci mnoha dalších onemocnění včetně skvrnivky a tzv. myšího
tyfu jsou také rickettsie (Gage, Walker, 1999).
Bakterie rodu Rickettsia jsou gramnegativní bakterie tvaru krátkých tyček až kokobacilů,
dosahují velikosti přibližně 0,3 – 0,6 μm. Jedná se o intracelulární parazity, žijící v cytozolu
hostitelské buňky. Parazitují téměř výhradně v buňkách endotelu kapilárního řečiště, kde se
množí příčným dělením a nakonec buňku usmrtí. Vykazují typickou bakteriání stěnu, jsou barvitelné podle Giemsy, Giméneze, Macchiavelliho (Hubálek, 2000). Studium metabolismu prokázalo, že se jedná o vysoce specializované mikroby, jež syntetizují ATP a bílkoviny (Gage,
Walker, 1999).
původce
R. prowazekii

onemocnění

způsob přenosu zeměpisné rozšíření

epidemická skvrnivka

veš šatní

skvrnitý tyfus

ekoparazity poletušky

Afrika, Amerika

Brillova-Zinsserova nemoc
R. typhi

myší skvrnivka

krysí blecha

Texas,

Kalifornie,

Havaj
R. akari

rickettsiové neštovice

myš domácí, roztoči

USA, jihovýchodní
Asie

R. australis

queenslandský klíšťový

klíště

Austrálie

klíště

Evropa, Afrika,

tyfus
R. conorii

Fievre boutonneuse (marseillská horečka)

Indie

R. japonica

japonská skvrnitá horečka

klíště

Japonsko

R. rickettsii

horečka Skalistých hor

klíště

Amerika

R. sibirica

severoasijská klíšťová

klíště

severní Asie

blecha písečná

Asie, Austrálie,

skvrnivka
R. tsutsuga-

skvrnitý tyfus

mushi

ostrovy Pacifiku

Tab. 7 Onemocnění způsobená rickettsiemi (Gage, Walker, 1999, Lobovská, 2001b)

Všechny rickettsie způsobují rozsáhlá mikrovaskulární poškození, jež nakonec vedou
k destrukci endotelových buněk. Mechanismus, jímž dochází k poškození buněk není znám,
podle experimentů se však zdá, že určitou úlohu má proteáza nebo fosfolipáza. Patologické
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projevy jsou pravděpodobně způsobeny přímým poškozením spíše než imunopatologickými
mechanismy, zánětlivým poškozením, diseminovanou intravaskulární koagulací nebo endotoxinem. Zásah do normálních objemových poměrů poškozením cév způsobuje život ohrožující
encefalitidu a plicní edém (Gage, Walker, 1999).
Horečka Skalistých hor (Rocky Mountain Spotted Fever, RMSF)

6.1.1
6.1.1.1

Historie:

RMSF byla poprvé popsána asi před sto lety v USA jako Black Measles. Roku 1906
Ricketts se svými spolupracovníky dokázal, že horečka Skalistých hor je přenosná na morčata.
V té době se diskutovalo o Dermacentor andersoni, americkém druhu klíštěte, jako o příčině
tohoto onemocnění. Později se objevily i případy nemoci v Kanadě, ve Střední a Jižní Americe
(Hassler, 2003).
6.1.1.2

Etiologie:

Původcem nákazy je Rickettsia rickettsii.
Obr.

18

Preparát

endoteliálních

buněk

z cévy pacienta z fatální RMSF – červené
struktury znázorňují Rickettsie rickettsií (web
thailabonline)

6.1.1.3

Epidemiologie:

Rezervoárem původce tohoto onemocnění jsou malí zemní savci jako např. hlodavci, vačice, zajícovití a psovité šelmy. Přenašečem jsou klíšťata typu Dermacentor andersoni, Dermacentor variabilis a druhy rodů Haemaphysalis a Ixodes (Hubálek, 2000).
6.1.1.4

Průběh onemocnění a klinický obraz:

Onemocnění začíná asi týden po přisání infikovaného klíštěte celkovými příznaky: horečkou, prudkými bolestmi hlavy, nauzeou, zvracením, bolestí břicha, průjmem, světloplachostí
a kašlem. Obvykle za 3 – 5 dní se vyvine makulopapulózní exantém. Vyrážka se objevuje nejprve na končetinách, pak na trupu. rickettsie pronikají do endotelu kapilárního řečiště a do hladké svaloviny.
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Cévní poškození má za následek hemoragický exantém, hypovolemii, šok z hypotenze,
plicní edém a porušení funkcí centrální nervové soustavy. Při fulminativní formě horečky Skalistých hor umírá pacient do pěti dnů od prvních symptomů, vyskytuje se spíše u mužů černé
pleti, jimž chybí dehydrogenáza glokózo-6-fosfátu. Vyvine se u nich intravaskulární hemolýza
(Gage, Walker, 1999).
6.1.1.5

Diagnostika:

Metody laboratorní diagnózy lze rozdělit na serologické testy, izolace rickettsií z krve a
tkání a průkaz rickettsií ve vzorcích tkání.
Nejstarší a nejužívanější vyšetřovací serologickou metodou je Weilova-Felixova reakce,
založená na aglutinaci tělových antigenů nepohyblivého kmene Proteus OX 19. Spolehlivější
testem průkazu protilátek je nepřímá hemaglutinace, imunofluorescence, latexová aglutinace a
vazba komplementu. Důkaz infekčního agens je možný také izolací rickettsií v buněčné kultuře,
myši nebo morčatech. Přímý průkaz infekce je možný z krve v prvním týdnu choroby nebo se
používají vzorky z centra petechií, které se vyšetřují imunofluorescencí, tato metoda je pro nebezpečí práce s živými rickettsiemi vyhrazen pouze specializovaným laboratořím (Votava,
2000).
6.1.1.6

Léčba:

Rickettsiózy se léčí tetracyklinem nebo chloramfenikolem. Obě antibiotika zastavují jejich růst a umožňují, aby se vytvořily protilátky. Dále je léčba také možná doxycyklinem a ciprofloxacinem. Namístě je intenzivní péče, doplňování tekutin a elektrolytů, podávání erytrocytů pacientům, u nichž se objevila anémie (Gage, Walker, 1999).
6.1.1.7

Prevence:

Preventivním opatřením je především pečlivá ochrana před klíšťaty. V případě výskytu
nákazy lze za preventivní opatření považovat také rychlé vyhledání lékařské pomoci a zahájením včasné léčby lze dosáhnout u jinak smrtelného průběhu uzdravení bez následků.
Fievre boutonneuse (marseillská horečka)

6.1.2
6.1.2.1

Historie:

V roce 1909 ji v Tunisu poprvé popsal Conor. Podle něj nese původce této nemoci jméno
tj. Rickettsia conorii.
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6.1.2.2

Etiologie:

Původcem onemocnění je Rickettsia conorii. Rickettsia conorii s.l., jsou genomicky velmi
blízké rickettsie, které způsobují řadu dalších onemocnění např. africká klíšťová horečka, keňský klíšťový tyfus, izraelský a indický klíšťový tyfus, astrachaňská horečka.
6.1.2.3

Epidemiologie:

Zdrojem původce onemocnění jsou psovité šelmy a hlodavci. Přenašečem jsou druhy
klíšťat rodu Rhipicephalus, tj. sanguineus, appendiculatus, pumilio. Dále jsou to mohou být
druhy Haemaphysalis leachi, Hyalomma spp. a Amblyomma hebraeum (Hubálek, 2000).
6.1.2.4

Průběh onemocnění a klinický obraz:

Jako typický příznak marseillské horečky nacházíme po několika dnech v místě přisátí
klíštěte modročerně povlečený malý vřídek, mnohdy obklopený kožní vyrážkou. Později se
dostavuje horečka, úporné bolesti hlavy, kloubů a svalů, generalizovaná kožní vyrážka. Jako
komplikace se kromě jiného může dostavit intersticiální nefritida.
Asi 6 % registrovaných případů má těžký průběh a asi 2 % umírají. V roce 1999 vypukla
velká epidemie v jižní Itálii, při niž zemřelo velké množství pacientů (Hassler, 2003).
6.1.2.5

Diagnostika:

Mezi používané laboratorní diagnostické metody řadíme metody serologické a to Weilovu-Felixovu reakci, komplement-fixační reakci, reakci aglutinační a imunofluorescenci. Dále je
také možná izolace původce nákazy na morčatech.
6.1.2.6

Léčba:

Mezi používané léčebné přípravky se řadí tetracyklin, doxycyklin a chloramfenikol (Hubálek, 2000).
Severoasijský skvrnitý tyfus, japonská skvrnitá horečka

6.1.3
6.1.3.1

Etiologie:

Původcem severoasijského skvrnitého tyfu je Rickettsia sibirica a japonské skvrnité horečky Rickettsia japonica.
6.1.3.2

Epidemiologie:

Zdrojem nákazy jsou drobní hlodavci, zajícovití a skot. Přenos původce je prostřednictvím klíšťat typu Dermacentor spp., Haemaphysalis spp. a Ixodes ricinus.
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6.1.3.3

Průběh onemocnění a klinický obraz:

Onemocnění se projevuje horečkou, prudkými bolestmi hlavy, pupencovou vyrážkou a
regionální lymfadenitidou.
6.1.3.4

Diagnostika:

Laboratorní průkaz je možný pomocí serologických testů (Weil-Felix, komplementfixační rekce) a izolací na zvířatech.
6.1.3.5

Léčba:

Terapie je možná pomocí tetracyklínu, doxycyklinu a minocyklinu (Hubálek, 2000).
Queenslandský klíšťový tyfus

6.1.4
6.1.4.1

Etiologie:

Původcem onemocnění je Rickettsia australis.
6.1.4.2

Epidemiologie:

Zdrojem nákazy jsou hlodavci, vačice a psovité šelmy. Přenos je zprostředkován pomocí
klíšťat typu Ixodes holocyclus a Ixodes tasmani.
6.1.4.3

Průběh onemocnění a klinický obraz:

Po několika dnech po přisání infikovaného klíštěte se dostavuje vysoká horečka s bolestmi hlavy a regionální lymfadenitidou. V místě přisátí infikovaného klíštěte se tvoří pupenec a
někdy se dostavuje generalizovaná vyrážka.
6.1.4.4

Diagnostika:

Diagnostika onemocnění je možná izolací původce nákazy z krve a serologickými testy
(Weil-Felix, komplement-fixační reakce, aglutinační reakce, nepřímá hemaglutinace, neutralizační test).
6.1.4.5

Léčba:

Pro léčbu qeenslandského klíšťového tyfu se používá tetracyklín (Hubálek, 2000).

6.2

ROD EHRLICHIA
Ehrlichie jsou malé gramnegativní baterie, jež se množí ve vakuolách nasedajících na

membránu a vytvářejí charakteristické shluky mikroorganismů, nazývané moruly. Cílovými
buňkami jsou leukocyty. Rod Ehrlichia zahrnuje několik druhů, přenos klíšťaty na člověka je
možný u Ehrlichia chaffeensis.
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6.2.1

Ehrlichióza

6.2.1.1

Historie:

Onemocnění nese jméno slavného bakteriologa a objevitele mikroba Ehrlicha. Ehrlichióza je nově rozpoznané onemocnění, o kterém se mělo za to, že je infekční pouze pro psy. V roce
1987 bylo zjištěno, že může postihnout i člověka (Roháčová, 2002).
6.2.1.2

Etiologie:

Etiologickým agens je malá intracelulárně parazitující bakterie Ehrlichia chaffeensis objevená v roce 1986, která vede k postižení monocytů. Onemocnění je označováno jako lidská
monycytární ehrlichióza. Původcem druhého typu nemoci je Anaplasma phagocytophilum, vyvolávající lidskou granulocytární ehrlichiózu postihující granulocyty (Roháčová, 2006).
Obr. 19 Morula Ehrlichia chaffeensis v monocytu v periferní
krve pacienta s lidskou monocytární ehrlichiózou (web medscape)

Obr. 20 Morula Anaplasma phagocytophilum v neutrofilu
v periferní krvi pacienta s lidskou granulocytární ehrlichiózou
(web medscape)

6.2.1.3

Epidemiologie:

Anaplasma phagocytophilum se vyskytuje v Evropě, Ehrlichia chaffeensis v USA, na
Tchaj-wanu, ale i ve Španělsku. Přenos se děje vektorem, kterým je klíště.
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6.2.1.4

Průběh onemocnění a klinický obraz:

Klinický obraz je velmi rozmanitý, nejčastěji jsou to nespecifické potíže v podobě bolestí
hlavy, bolestí svalů, únavy, horečky, někdy se objeví i dyspeptické potíže – nauzea, zvracení,
průjem, bolesti břicha, kašel, dušnost, nespecifická lymfadenopatie. Onemocnění bývá často
provázeno vznikem exantému, někdy i petechiálními projevy (Roháčová, 2002).
6.2.1.5

Diagnostika:

V krevním obraze může být přítomna leukopenie s neutropenií i lymfopenií, trombocytopenie, někdy i anémie, v jaterních testech jsou zvýšené hodnoty jaterních enzymů.
V diagnostice se využívají metody serologické a PCR.
6.2.1.6

Léčba:

Kauzální terapie spočívá v podání antibiotik, lékem volby je doxycyklin, doba podání
minimálně 3 týdny, dále rifampicin, chloramfenikol, účinné se zdají být i chinolony (Roháčová,
2006).
6.2.1.7

Prevence:

Mezi preventivní opatření se řadí především kontrola výskytu klíšťat a pečlivá ochrana
před nimi, zvláště v ohrožených oblastech a v případě onemocnění včasné vyhledání lékaře a
zahájení léčby.

6.3

ROD COXIELLA
Zástupcem rodu Coxiella je druh Coxiella burnetii, která vyvolává onemocnění zvané Q-

horečka. Coxielly jsou geneticky spíše příbuzné legionelám než rickettsiím, ale protože se jedná
o striktně intracelulárními parazity, kteří se množí v cytoplazmatických vakuolách buněk, byli
dříve řazeny k rickettsiím. V současné době jsou součástí řádu Legionellales.
řád
Legionellales

čeleď
Coxiellaceae

rod

druh

Coxiella

Coxiella burnetii

Rickettsiella

Rickettsiella grylli

Aquicella

Aquicella lusitana, siphonis

Tab. 8 Taxonomická klasifikace řádu Legionellales

6.3.1

Q-horečka

6.3.1.1

Historie:

Q-horečka byla jako klinická jednotka poprvé popsána v Austrálii, v roce 1937 ji zde poprvé popsal Derrick při hromadném onemocnění dělníků na jatkách. Později se ukázalo, že
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onemocnění je nejvíce rozšířené ze všech rickettsióz na celém světě. V devadesátých letech byly
zaznamenány větší epidemie v Bulharsku poté, co se zde rozšířil chov koz. Souvislost s chovem
ovcí a koz, popř. se zpracováním jejich masa trvá prakticky neustále (Hassler, 2003).
6.3.1.2

Etiologie:

Původcem Q-horečky je Coxiella burnetii, jedná se o pleomorfní kokobacilární bakterii,
která je asi 0,3 μm silná a 1,0 μm dlouhá. Složení buněčné stěny je stejné jako u gramnegati vních bakterií. Na rozdíl od rickettsií má Coxiella burnetii plazmidy. Byly popsány velké i malé
varianty, jež naznačují, že vývojový cyklus Coxiella je komplexní. V kyselém prostředí, jaké je
ve fagolysozomu, aktivně metabolizuje různé substráty a syntetizuje makromolekulární látky.
Při delší kultivaci in vitro se mění antigenní složení. Změna se označuje jako fázová variace.
Z přirozeného prostředí se coxielly izolují ve fázi I, ve fázi II jsou při kultivaci v laboratorních
podmínkách a nejsou virulentní pro zvířata. Podstatou fázové variace jsou rozdíly ve struktuře
lipopolysacharidu podobně jako disociační fáze koloní S a R u jiných bakterií (Gage, Walker,
1999).

Obr. 21 Coxiella burnetii (web wikimedia)

6.3.1.3

Epidemiologie:

Zdrojem nákazy jsou domácí přežvýkavci (skot, ovce, kozy), méně hlodavci, hmyzožravci a jiní divocí savci. Člověk se může nakazit aerosolem (plodová voda a placenta krav), prachem (sláma, seno), možná je i nákaza alimentární cestou (syrové kravské, kozí a ovčí mléko),
cestou perkutánní (klíšťata – častěji v subtropech, jejich trus obsahuje až 1010/g coxiell,). Coxiella burnetii je schopná přežít ve vlně 7 - 10 měsíců, v mléce až 40 měsíců a v trusu klíšťat
nejméně rok.
Výskyt nákazy je možný po celém světě s výjimkou Antarktidy. Nejvíce ohroženou skupinou obyvatel jsou chovatelé dobytka, pracovníci na jatkách a veterináři (Hubálek, 2000).
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6.3.1.4

Průběh onemocnění a klinický obraz:

Často je onemocnění symptomatické, v některých případech může probíhat tak mírně, že
pacient ani nevyhledá lékařskou pomoc. Inkubační doba akutní fáze onemocnění je asi dva týdny, někdy i déle. Onemocnění začíná náhlou horečkou až zimnicí, potivostí, slabostí, intenzivními bolestmi hlavy, svalů a kloubů. Objevuje se atypická pneumonie, granulomy v játrech a
v kostní dřeni, meningoencefalitida a endokarditida. Při chronickém onemocnění přetrvávají
coxielly v srdečních chlopních a zřejmě i jinde. Endokarditida je vzácná, potenciálně smrtelná a
může být spojena s granulonefritidou, osteomyelitidou nebo postižením centrálního nervové
systému. Reaktivace latentní infekce je možná i v těhotensví, coxielly jsou pak přítomny
v placentě (Gage, Walker, 1999).
6.3.1.5

Diagnostika:

Diagnóza Q-horečky spočívá v průkazu specifických protilátek vazbou komplementu nebo nepřímou imunofluorescencí. Titry v imonofluorescenčním vyšetření dosahují vrcholu dříve
(4 – 8 týdnů) než vazbou komplementu (12 týdnů), a jsou proto citlivějším ukazatelem na počátku onemocnění. Nověji se doporučuje přímý průkaz pomocí polymerázové řetězové reakce.
6.3.1.6

Léčba:

Většina nemocných se uzdraví bez antibiotické terapie, avšak podání doxycyklinu zkracuje trvání horečky a rozhodně se doporučuje při chronické infekci. Při endokarditidě se navrhuje
dlouhodobé podávání tetracyklinu v kombinaci s kotrimoxazolem, linkomycinem nebo rifampicinem. Všechna antibiotika mají bakteriostatický účinek a coxielly lze někdy izolovat měsíce až
roky po kontinuálním léčbě (Gage, Walker, 1999).
6.3.1.7

Prevence:

Riziku nákazy lze zamezit opatrným zacházením se zvířaty a jejich produkty (např. řádná
pasteurace nebo vaření kravského, kozího a ovčího mléka). Dodržovat ochranná opatření před
klíšťaty. Proti tomuto onemocnění je také možné se nechat očkovat. Vakcíny jsou připraveny
z usmrcených buněk coxiell ve fázi I.

6.4

Závěr:
Klíšťata přenáší celou řadu nákaz, mezi které patří i řada onemocnění způsobená bakteri-

emi řádu Rickettsiales. V České republice není výskyt těchto onemocnění sice příliš častý, přesto mohou napáchat velmi nepříjemné zdravotní komplikace a ochrana před klíšťaty je i v tomto
případě na místě. Zvláště při pobytu v endemických oblastech by člověk měl dbát na preventivní opatření a v případě podezření na nákazu vyhledat lékaře a zabránit tak řadě zdravotních problémů, které by v některých případech mohly končit i smrtí.
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7

VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ PŘENÁŠENÁ KLÍŠŤATY
Většina původců zoonotických viróz patří mezi RNA viry. Početně nejsilnější zastoupení

mají arboviry. V současné době je celosvětově registrováno asi 500 arbovirů příslušejících do 7
čeledí (Flaviviridae, Reoviridae, Bunyaviridae, Orthomyxoviridae, Rhabdoviridae, Togaviridae,
a Poxviridae). Arboviry přenášené klíšťaty náleží do prvních 4 uvedených čeledí (Hubálek
2000).

Čeleď Flaviviridae

7.1
7.1.1

Rod Flavivirus

7.1.1.1
•

Viry skupiny klíšťové encefalitidy
Virus klíšťové encefalitidy

Viz. kapitola klíšťová encefalitida
•

Virus skotské encefalitidy ovcí
Už mnoho desítek let je mezi chovateli ovcí ve Velké Británii známé epidemické one-

mocnění ovcí označované jako skotská encefalitida ovcí (LID). V poslední době se přišlo na
to,že postihuje i jiná domácí zvířata, ptáky a také člověka.
Jedná se o virus úzce spřízněný s virem klíšťové encefalitidy. Přenos se děje výhradně
klíšťaty rodu Ixodes.
Hlavními projevy tohoto onemocnění u ovcí jsou horečky a nechutenství, které jsou později doprovázeny neurologickými poruchami a vrávoravou chůzí. U člověka jsou příznaky této
nemoci velmi podobné příznakům klíšťové encefalitidy.
Diagnóza se u živočichů většinou stanoví na základě typických příznaků, používané jsou
také sérologické metody.
Zvíře je možno nechat očkovat virem inaktivovaným formalinem (Hassler, 2003).
•

Virus ruské jaroletní encefalitidy a Powassan – Encephalitis
Ruská jaro-letní encefalitida označovaná jako RSSE (Russian Spring Summer Encephali-

tis) nebo RTBE (Russian Tick-Borne Encephalitis) je další variantou klíšťové encefalitidy, má
však těžší průběh. Hlavní rezervoár tvoří různé druhy myší, přenašeči jsou klíšťata rodu Ixodes.
Po inkubační době 10 – 14 dnů se dostaví vysoká horečka, bolest hlavy, závratě a zvracení. Už po několika dnech po vypuknutí horečky se dostavují neurologické komplikace a obrna.Očkování proti klíšťové encefalitidě skrývá také dobrou ochranu proti RSSE.
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Powassan-Encephalitis je velmi podobné onemocnění, které se vyskytuje v Kanadě. Vektorem je Ixodes cookei, obraz choroby odpovídá RSSE (Hassler, 2003).
7.1.1.2

Virus omské hemoragické horečky

Tento virus je zodpovědný za onemocnění zvané omská hemoragická horečka (OHF).
Jedná se o onemocnění, které se poprvé vyskytlo na západní Sibiři během druhé světové války.
Teprve až v roce 1946 se podařilo virus izolovat.
Virus se rozmnožuje hlavně v endotelových buňkách cév a tím vyvolává časté krvácení.
Rezervoárem jsou různé druhy hrabošů a přenašeči zpravidla klíšťata rodu Dermacentor a Ixodes.
U různých hostitelských zvířat je průběh nemoci odlišný, může docházet až k rozvoji
smrtelné encefalitidy. Člověk během nemoci trpí vysokými horečkami, bolestmi hlavy a končetin. Dochází k úbytku bílých krvinek, k zánětu spojivek a hltanu. Po určité době dochází také ke
krvácení do sliznic i kůže. Téměř všichni pacienti se však vyléčí bez následků (Hassler, 2003).
7.1.1.3

Virus hemoragické horečky kjasanurského pralesa

Onemocnění vyvolané tímto virem, tzv. horečka kjasanurského pralesa (KFD), byla poprvé pozorována v letech 1955 v Indii.
Přenos mezi jednotlivými hostiteli se děje prostřednictvím klíštěte Haemaphysalis spinigera (Hubálek, 2000).
Po inkubační době 2 – 7 dní nastávají vysoké horečky s bolestí hlavy a končetin, bolesti
svalů, zvracení průjmy.Mohou se dostavit neurologické poruchy, např. zmatenost.
Specifická léčba neexistuje,stejně tak ani účinné očkování (Hassler, 2003).

7.2

Čeleď Reoviridae

7.2.1

Rod Orbivirus
Orbiviry se vyskytují v různých částech světa v závislosti na výskytu příslušných vektorů.

Množí se v lymfatických a hematopoetických tkáních a způsobují virémie. Po infekci perzistují
dlouho v erytrocytech. Přenos mezi vnímavými hostiteli je zprostředkován vektorem, který
umožňuje jejich cirkulaci v přírodních ohniscích.
7.2.1.1

Viry Kemerovo a Tribeč

Nemoci vyvolané těmito viry jsou rozšířené téměř po celé Eurasii, a také v severní Africe.
Hlavním rezervoárem jsou ptáci a hlodavci, z domácích zvířat např. koza. Za přenos jsou zodpovědná klíšťata Ixodes ricinus a Ixodes persulcatus.
U živočichů tyto viry způsobují onemocnění, která jsou často bez vnějších klinických příznaků. U člověka průběh nemoci provázejí horečky, někdy s meningitidou (Hubálek 2000).
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7.2.2

Rod Coltivirus

7.2.2.1

Virus coloradské klíšťové horečky

Klíšťová horečka coloradská byla poprvé popsána v roce 1930. Velmi podobný virus byl
objeven také u klíšťat v Bádensku-Württembersku. Rezervoárem původce jsou nesčetné druhy
savců, především drobní hlodavci, ale také kopytníci.
V Americe je hlavním přenašečem Dermacentor andersoni. Virus byl však také izolován
z klíštěte Haemaphysalis a z jiných druhů klíšťat rodu Dermacentor. Promořenost klíšťat coltiviry může v mnoha endemických oblastech pohoří Rocky Mountains činit až deset procent.
Počáteční horečnatá fáze trvá zpravidla několik dní a po ní asi u poloviny nemocných nastává období klidu. Po něm přichází druhá, těžší fáze, u které lze někdy vysledovat zánět
mozkových blan, varlat a srdeční svaloviny. V akutní fázi dochází zpravidla k úbytku bílých
krvinek a krevních destiček.
Do dnešní doby nebyla vyvinuta vakcína proti tomuto onemocnění (Hassler, 2003)
7.2.2.2

Virus Eyach

Tento virus náleží do antigenní skupiny coloradské klíšťové horečky. Poprvé byl izolován
v Německu v roce 1972, dále byl nalezen také ve Francii a protilátky byly detegovány i v České
republice u pacientů s meningoencefalitidou. Přenašečem viru je klíště Ixodes ricinus (Hubálek,
2000).

7.3

Čeleď Bunyaviridae

7.3.1

Rod Bunyavirus

7.3.1.1

Virus Bhandža

Onemocnění vyvolané virem Bhandža je rozšířeno v jižní Evropě, na jihovýchodním Slovensku, v Africe a Asii. Zdrojem nákazy jsou ovce, kozy, skot a také ježci. Na přenosu se podílí
klíšťata podčeledi Amblyomminae. Virus vyvolává horečnaté onemocnění, v některých případech doprovázené meningoencefalitidou (Hubálek, 2000).

7.3.2

Rod Nairovirus

7.3.2.1

Virus konžsko-krymské hemoragické horečky

Konžsko-krymská hemoragická horečka (CCHF) je značně rozšířená v Asii a v Africe,
vyskytuje se však také v jižní Evropě na Balkáně a Středním východě.
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Rezervoárem původce jsou vedle samotných klíšťat také kopytníci, zajícovití a ježci.
Onemocnění je přenášeno klíšťaty Hyalomma marginatum a Dermacentor marginatus, sekundárně se přenáší často také ze zvířete na člověka a z člověka na člověka.
Inkubační doba infekce od přisátí klíštěte činí 3 – 12 dní, při přenosu z člověka na člověka 3 – 6 dní. Z počátku se onemocnění podobá chřipce, už záhy se dostavují petechie a krvácení
ze sliznic, střev a ledvin. Úmrtnost plně rozvinuté nemoci je poměrně vysoká a to 5 – 20 %.
Důležitá je včasná léčba ribavirinem. Pacienti musí být přísně izolováni z důvodů vysokého procenta nakažlivosti. Jako prevence proti tomuto onemocnění se používá vakcinace
(Hassler, 2003).

7.4

Čeleď Orthomyxoviridae

7.4.1

Rod Thogotovirus

7.4.1.1

Viry Thogoto a Dhori

Infekce vyvolané těmito viry jsou rozšířené v Africe, ve Středomoří, v Asii a jižním Rusku. Zdrojem nákazy jsou skot a velbloudi. Přenašeči jsou klíšťata podčeledi Amblyomminae.
Živočichové toto onemocnění prodělávají bez zjevných klinických příznaků, člověk je
postižen vysokými horečkami někdy těžšího průběhu (Hubálek, 2000).
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ZÁVĚR
Klíšťata jsou v našich podmínkách nejvýznamnějším vektorem infekčních onemocnění.
Nikdo z nás by neměl podceňovat nebezpečí, která tito tvorové přináší, ale důsledně se před
nimi chránit. Také by mělo být snahou všech zdravotnických zařízení o vyšší informovanost
obyvatel ohledně této problematiky.
Tato rešeršní práce byla vypracována jako přehled onemocnění, na jejichž přenosu se
klíšťata podílejí, s následnou stručnou charakteristikou etiologického agens zoonóz, výskytem
patogenu, popisem průběhu onemocnění, léčby a prevence. Cílem je poukázat na nebezpečí,
která klíšťata sebou přináší s důrazem na vhodná ochranná opatření před nimi.
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