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1. Úvod 

Lymeská borrelióza (LB) je multisystémové onemocnění rozšířené v Evropě, Severní 

Americe a Asii. Nejčastěji způsobuje postižení kůže, kloubů, nervového systému nebo srdce. 

Z praxe je známo, že může být spouštěcím mechanismem i jiných chorob např. roztroušené 

sklerózy. Díky závažnosti onemocnění je potřebné zachytit jeho rozvoj v co nejkratším čase a 

nasadit vhodnou léčbu. Klinické hodnocení choroby není vždy jednoznačné, z toho důvodu se 

neustále zdokonaluje laboratorní diagnostika LB.  

V naší diplomové práci navazujeme na výzkum Jitky Kratochvílové z roku 1999 

(shrnující data z let 1996-97). Pro přehlednost výsledků a možnost porovnat změnu 

v diagnostických metodách a výskytu lymeské borreliózy v okolí Havlíčkova Brodu po 10 

letech jsme ponechali postup zpracování a formu prezentace výsledků, jakou zvolila již J. 

Kratochvílová (1999). Rozšířili jsme statistický průzkum ze dvou let (viz Kratochvílová, 

1999) na tři roky tj. rok 2008, 2009 a 2010. Navíc jsme zařadili rozbor výsledků vyšetření 

pomocí testů westernblot, které se dostaly během posledních deseti let do širšího praktického 

užívání ve spojených laboratořích (OSL) Nemocnice Havlíčkův Brod (NHB). O specifičtější 

metodě immunoblot se zmiňujeme pouze teoreticky, protože do běžného využití v OSL 

Havlíčkův Brod byla zařazena až koncem roku 2010. 
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2. Zadání diplomové práce- cíl práce 

Cílem naší práce byl retrospektivní rozbor dat z databáze pacientů Nemocnice 

Havlíčkův Brod. Stanovovali jsme charakteristické znaky onemocnění, zejména pak ty 

laboratorní. Definovali jsme postup pro racionální diagnostiku lymeské borreliózy v terénu i v 

nemocnici.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

3. Historie onemocnění 

Lymeská choroba byla poprvé popsána Steerem v polovině 70. let 20. století v USA 

poté, co se u dětí ve městě Lyme (stát Connecticut, USA) vyskytla sezónní epidemie 

oligoartritidy, která byla zprvu považována za juvenilní chronickou artritidu. (Bartůněk, 2006) 

Krátce na to bylo identifikováno spojení s migrujícím erytémem, již dlouho známým jako 

kožní onemocnění, a klíštětem Ixodes dammini. (Kratochvílová, 1999) Roku 1987 na III. 

mezinárodní konferenci v New Yorku bylo doporučeno označení této choroby jako lymeská 

borrelióza. (Bartůňková, 2002) 

Acrodermatitis chronica atrophicans byla poprvé popsána roku 1883 dermatologem 

Buchwaldem. Mezi léty 1909 a 1921 zjistil Afzelius souvislost erythema migrans (EM) 

s přisátím klíštěte. Spojení s postižením nervového systému zmiňovali roku 1922 Garin a 

Bujadoux. O rok později poprvé popisal Lipschütz vícečetný EM (tedy erythema chronicum 

migrans). V 60. a 70. letech bylo již EM považováno za multiorgánové onemocnění. 

(Bartůněk, 2006) 

Původce lymeské borreliózy byl identifikován v roce 1982 entomologem Willim 

Burgdorferem jako spirocheta, později nazvaná Borrelia burgdorferi. (Bartůněk, 2006) 

 

4. Mikrobiologie původce 

Bakterie rodu Borrelia (čeleď Treponemataceae) se řadí mezi spirochety, 

gramnegativní spirálovitě stočené bakterie s nepravidelnými pěti až deseti závity. Otočení a 

posun spirál těchto bakterií je důležitý z hlediska patogenity. (Votava, 2003) Borrelie jsou 

mikroaerofilní, přesto je jejich kultivace obtížná a provádí se pouze na komplexních půdách. 

(Julák, 2006) Z klinicko- patologického pohledu je můžeme rozdělit na původce LB (Borrelia 

burgdorferi), vyvolavatele návratných horeček (např. Borrelia hermsii, Borrelia duttoni) a 

původce ulcerací v orofaciální oblasti (Borrelia vincenti). (Votava, 2003) 

Borrelia burgdorferi (Bb) je velmi nehomogenní druh, dnes ho členíme podle 

molekulárně genetických charakteristik na dalších 11 druhů (nazývaných také 

genomospecies) zahrnovaných pod pojem Bb sensu lato (Bbsl; druhy v širším slova smyslu). 

V České republice se vyskytují druhy Bb sensu stricto (Bbss), Borrelia afzelii a Borrelia 

garinii, byl zde zachycen i druh Borrelia lusitaniae, ne však u pacientů. (Votava, 2003) 

Genomospecies se liší navzájem složením nukleových kyselin, antigenů a tím v důsledku i 
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různým průběhem onemocnění. (Julák, 2006)  

Různé složení antigenů (Ag) se využívá v sérologické diagnostice LB. Mezi důležité Ag 

LB patří bílkoviny zevní membrány Osp A (lipoprotein o molekulové hmotnosti 30- 32 kDa), 

Osp B (34- 36 kDa), Osp C (21- 22 kDa) a další (OspD- F), jejichž exprese závisí na fázi 

životního cyklu borrelií. Díky schopnosti měnit tyto své antigeny mají Bb schopnost unikat 

protilátkové odpovědi hostitele. Dalším významným Ag je flagelin (41kDa), který není 

specifický. Sdílí epitopy i s jinými bakteriemi, díky čemuž může být příčinou falešné 

pozitivity při sérologickém vyšetření. Z hlediska patologického je důležité, že flagelin má 

stejné antigenní determinanty s periferními i centrálními nervovými buňkami. Při časné 

imunitní odpovědi na infekci Bb se uplatňuje flagelin a Osp C. (Votava, 2003) Virulence Bb 

závisí také na změnách, jimiž mikroorganismy procházejí při přenosu z klíštěte na 

teplokrevného savce. (Bartůněk, 2006)  

 

5. Vektor onemocnění 

Hlavními rezervoáry infekce Bbsl jsou vedle klíšťat také nejrůznější druhy hlodavců, 

hmyzožravců (zejména rejsek a ježek) a ptáků. Přenos bakterií probíhá jak prostřednictvím 

dospělců, tak larev a nymf klíštěte rodu Ixodes, protože Bbsl je schopná přecházet z jednoho 

vývojového stádia na druhé. K přenosu bakterií na člověka může dojít nejen přisátím klíštěte, 

ale i jeho drcením v prstech (skrze drobné ranky), při transplantacích, nebo z matky na plod. 

(Bartůněk, 2006; Roháčová, 2001) 

Klíště z rodu Ixodes je tříhostitelské, což znamená, že každé ze tří stádií jeho životního 

cyklu parazituje na jiném druhu hostitele. Larvy a nymfy sají na malých hlodavcích a ptácích, 

kdežto imaga na větších savcích včetně zvířat chovaných v domácnostech. Během sání 

dochází k vyměšování anesteticky působících slin, díky nimž nemusí napadený organismus 

cizopasení klíštěte vůbec postřehnout. (Bartůněk, 2006; Kimming a kol., 2003) 

Klíšťata vyhledávají k životu vlhkost okolo sedmdesáti procent. Protože se stoupající 

nadmořskou výškou vlhkost klesá, klesá i výskyt klíšťat. V přírodě rozlišujeme různé klíšťové 

biotopy podle pohlavní zralosti jedinců. Největší vlhkost vyžadují larvy, proto se vyskytují do 

výšky deseti centimetrů od země. Jejich hostitelé jsou hlodavci. Nymfy žijí ve výšce deseti až 

padesáti centimetrů, odkud jsou schopné přisát se na větší zvířata a člověka. Nejvýše ze všech 

stádií šplhají dospělci klíšťat. Ti se nacházejí na vegetaci do výše 1 metru. (Kimming a kol., 

2003) 
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6. Epidemiologie 

Onemocnění lymeskou borreliózou je řazeno mezi nejčastější antropozoonózové infekce 

mírného pásu severní polokoule. Obvyklými místy výskytu klíšťat jsou travnaté porosty 

včetně smíšených lesů do 800 metrů nad mořem. (Bartůněk, 2006; Roháčová 2001) 

LB nepatří mezi onemocnění, která se vyskytují endemicky. Přítomnost infikovaných 

klíšťat je na celém území České republiky sledována už od roku 1986. V roce 2001 byla 

odhadována na 10%. V některých oblastech, např. Klatovy, Plzeň- jih, Příbram a Trutnov, 

může být ve skutečnosti promořenost klíšťat vyšší tj. až 30%. (Bartůněk, 1996; Roháčová, 

2001; Roháčová, 2005)  

Životní cyklus klíštěte (od vajíčka až po pohlavně zralého jedince) trvá od jednoho a půl 

roku do čtyř a půl let a podléhá značným výkyvům. Při typické vlhkosti a tepelných 

podmínkách ve střední Evropě je v České republice první vrchol výskytu těchto parazitů 

během jara a brzkého léta, v létě se pak přeměňují ve vyšší vývojová stádia. Na podzim 

dochází k druhému kumulovanému bodu jejich výskytu. V tuto dobu samičky nakladou 

vajíčka a díky vysoké schopnosti přečkat hladovění přezimují zahrabané pod zemí. (Kimming 

a kol., 2003) Dle Bartůňka (1996) je v zimních měsících nižší počet pacientů díky delší 

inkubační době a variabilním klinickým příznakům. 

Obdobně jako J.Kratochvílová (1999) jsme se ve své práci zaměřili na epidemiologická 

data z okolí Havlíčkova Brodu. Zjišťovali jsme rozložení pozitivních pacientů v jednotlivých 

měsících roku 2008, 2009 a 2010. Dále jsme pacienty rozdělovali podle věku a pohlaví a 

vzájemně porovnávali jednotlivé skupiny.  

 

7. Diagnostika 

Při určování LB se lékaři opírají nejen o klinickou manifestaci nemoci, ale také o 

laboratorní výsledky vyšetření a epidemiologické hodnoty. Diagnostika onemocnění se může 

značně prodloužit v případě, že pacient nezaznamená přisátí nakaženého klíštěte. 

 

7.1. Metody laboratorní diagnostiky 

U větší části pacientů nelze najít typický klinický obraz, proto nemůžeme jednoznačně 

usuzovat etiologii onemocnění z anamnestických a klinických dat. Zde nabírá na důležitosti 

laboratorní průkaz onemocnění. (Votava, 2003) 

Přestože byly do praxe v OSL NHB během posledních deseti let uvedeny citlivější 

metody laboratorní diagnostiky LB, je i nadále obtížné jednoznačně určit diagnózu pacienta 
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postiženého borreliózou. Při testech může docházet k falešně pozitivním či negativním 

výsledkům, případně zkříženým reakcím s antigeny jiných agens. Proto se v naší práci 

zaměřujeme i na praktická doporučení pro lékaře z hlediska vhodnosti a načasování 

jednotlivých laboratorních vyšetření.  

 

7.1.1. Přímé metody 

Tyto metody se zabývají identifikací původce choroby zejména tam, kde nelze prokázat 

patogen sérologicky. (Votava, 2003) Obecně je lze využít v bakteriologii, mykologii a 

parazitologii (u virologie se preferují jiné postupy diagnostiky). Mezi přímé metody řadíme 

kultivaci na živných půdách, mikroskopické metody (světelná mikroskopie, histologie- 

speciální barvení, elektronoptická morfologie), DNA hybridizaci a PCR. (Kimming a spol., 

2003; Bartůněk, 2006) 

 

Kultivace borelií 

Kultivace slouží k ověření přítomnosti živé bakterie Bb v organismu. Jedná se o 

zdlouhavou metodu diagnostiky (trvá 7- 14 dní), proto je využívána ke zpětnému průkazu 

výskytu Bb v organismu. Je značně závislá na podmínkách kultivace (půda, teplota, pH atd.), 

proto se běžně neprovádí. (Bartůněk, 2006; Votava, 2003) 

Histologický průkaz Bb 

Provádí se v roztěrech po obarvení tkání z kožních lézí (dle Giemsy, toluidinovou 

modří, stříbřením). Negativem této metody je obarvené pozadí, malý rozměr Bb a zpravidla 

nevelký počet bakterií ve vzorku. (Bartůněk, 2006, Zíma, 2007) 

Světelná mikroskopie v zástinu 

Tato metoda slouží k porovnávání infikovanosti klíšťat všech vývojových stádií 

v různých oblastech České republiky. Světelná mikroskopie prokazuje pohyblivé bakterie Bb 

v klíštěti. (Bartůněk, 2006) 

Elektronoptický průkaz spirochet Bb 

Při této přímé diagnostické metodě hodnotíme stavbu spirochety, tj. její celkový vzhled, 

rozměr a počet bičíků (pouze v časné fázi, v pozdější Bb ztrácí bičíky). Metoda se používá 

jako doplňková, nebyla doposud standardizovaná. (Bartůněk, 2006) 

DNA hybridizace 

Slouží k průkazu klonované DNA borrelií (případně RNA, jež se ve vzorku vyskytuje 

ve větším počtu kopií). Známá část DNA se značí radioaktivním izotopem. (Bartůněk, 2006) 



11 
 

PCR (polymerázová řetězová reakce) 

Principem PCR je opakované zmnožování sekvencí DNA pomocí štěpení 

dvoušroubovice a syntézy komplementárního řetězce. Následuje rozdělení jednotlivých 

sekvencí gelovou elektroforézou. Metoda je citlivější než DNA hybridizace, zjistí i méně než 

10 spirochet ve vzorku. Zmnožováním získáme až miliony kopií DNA. (Bartůněk, 2006) 

Jedná se ale o finančně i časově náročnou metodu. (Zíma, 2007) 

Existuje i metoda tzv. PCR v reálném čase, kde se detekuje bakteriální DNA pomocí 

specifické teploty tání nebo užitím fluoresceinu ke značení hybridizačních sond. (Bartůněk, 

2006) 

PCR obecně je nestandardní díky používání různých primerů, různých postupů 

v jednotlivých laboratořích, rozdílné citlivosti zmnožování DNA atd. Tato metoda 

diagnostiky se mimo jiné používá pro průkaz lymeské artritidy, protože je vhodná k testování 

synoviální tekutiny. (Bartůněk, 2006) 

 

7.1.2. Nepřímé metody 

Identifikací specifických protilátek se zabývají nepřímé metody. Principem 

následujících metod jsou reakce mezi antigeny borrelie a protilátkami napadeného člověka. 

K těmto testům není potřeba získat přímo původce choroby, kterou určujeme. Patří sem vazby 

komplementu (nejstarší metoda), dále testy ELISA, imunofluorescenční testy, westernblot a 

immunoblot. (Kimming a kol., 2003) Humorální odpověď na LB můžeme zjišťovat v séru, 

likvoru nebo synoviálnií tekutině. (Bartůněk, 1996) 

ELISA (Enzyme- Linked Immuno Sorbent Assay) 

ELISA je test založený na reakci antigenu s protilátkou, poté následuje barvení 

vzniklého komplexu a jeho fotometrické proměřování. Intenzita zbarvení udává množství 

protilátek ve vzorku. (Kimming a kol., 2003) Jedná se o nejčastější rutinní laboratorní metodu 

v OSL NHB. V České republice se obecně využívají komerční sety s kmeny B. afzelii a B. 

garinii (Votava, 2003), v imunologické laboratoři v Havlíčkově Brodě konkrétně set 

s kmenem spirochety B. garinii. 

IFT (imunofluorescenční test) 

Na rozdíl od ELISA testu se vzniklé imunokomplexy zviditelňují díky fluorescenčnímu 

barvivu. Barvivo září pod UV lampou, ke zjištění intenzity fluorescence se provádí 

imunofluorescenční titrace (postupné zřeďování vzorku a sledování hranice ředění, kdy ještě 

vzorek září). Nevýhodou je subjektivní hodnocení záření odčitatelem a nemožnost 
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automatizace. (Kimming a kol., 2003; Votava, 2003) 

Westernblot 

Jedná se o otiskovou metodu (Julák, 2006), kde se od sebe oddělují jednotlivé proteiny 

původce a následně se určuje reaktivita na každý protein (antigen) zvlášť. Provádí se na 

papírovém proužku jednotlivě pro IgM a IgG. Vzniklé proužky (pozitivní odezva na antigen) 

mají různou výpovědní hodnotu. Testovaný protein Bb může být specifický, běžný, 

membránový, bičíkový atd. Metoda je kvalitativní a používá se jako ověřovací test (např. i po 

negativním ELISA testu). Můžeme jí zjistit různá stádia LB, případně i pozdní sérojizvu. 

(Kimming a kol., 2003; Votava, 2003) 

Immunoblot 

Jedná se o vylepšenou blotovací techniku, tj. o kombinovanou metodu, kde výrobce 

zajistí čisté rekombinantní antigeny a laboratoř vyšetřuje séra pacientů na přítomnost 

příslušných protilátek. Následuje imunoenzymatická vizualizace, případně fluorescenční, 

nebo autoradiografická. (Bartůňková, Paulík, 2005) Pracuje se zde s jasně definovanými 

antigeny více kmenů a stádií borrelií najednou.  

Výhodou tohoto způsobu detekce antigenů je její citlivost, která je na hranici 

detekovatelnosti imunoglobulínů. I tato metoda se užívá k potvrzení výsledků z předchozích 

testů (např. ELISA). Důvodem je zejména finanční nákladnost a obtížné hodnocení výsledků. 

(Zíma, 2007; Bartůňková, Paulík, 2005) 

 

V praxi se nejčastěji používají metody nepřímého důkazu přítomnosti Bb v těle 

nakaženého. Výsledky je přesto třeba porovnávat s klinickými příznaky nemocného, protože 

falešná pozitivita testů se může objevit až u 10% případů. Vyskytuje se díky zkříženým 

reakcím proti podobným antigenům jiných infekčních chorob, nebo díky vysoké promořenosti 

populace. (Zíma, 2007) Dle Votavy (2003) se protilátky proti Bb vyskytují až u 10% (IgG) a u 

2- 3% (IgM) zdravých lidí, Dlouhý (1996) uvádí 5-10% zdravých osob.  

Dle Bartůňka (2006) může být problémem v diagnostice LB i užívání různých druhů a 

kmenů Bbsl jako antigenu ve vyšetření metodou ELISA i WB. Sérové protilátky jednoho 

druhu nebo kmenu mohou vyvolat různě intenzivní odpověď na zvolené antigeny. Zároveň 

také poukazuje na různá kritéria hodnocení pozitivity u WB (tj. odezvy na antigeny). 

Díky pozdní tvorbě protilátek je neúčelné odebírat vzorky příliš brzy, protože všechny 

sérologické testy by byly negativní (Julák, 2006, uvádí po 3- 4 týdnech, Bartůněk, 2006, po 3- 

5 týdnech). Klinické příznaky se oproti protilátkám vyskytují u pacientů dříve, tj. po 3 až 30 

dnech. (Votava, 2003)  
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IgM jsou charakterizovány jako imunoglobuliny primární fáze infekce, mají silné 

aglutinační schopnosti a výrazně aktivují komplement. IgG naopak vznikají při sekundární 

imunitní odpovědi. (Vokurka, Hugo a kol., 2008) Tato posloupnost neplatí u všech pacientů, u 

některých se protilátky tvoří i několik let (včetně IgM), u některých vůbec a velká část 

pacientů má atypický průběh protilátkové odpovědi. (Bartůněk 2006) Jedním z našich cílů 

bylo zjistit průběh imunitní odpovědi pacientů s LB v okolí Havlíčkobrodska a posoudit 

rozdíl oproti průzkumu J. Kratochvílové (1999). 

Bb vykazuje značnou citlivost na mnoho druhů antibiotik, zejména v počátečních 

stádiích (stadium erythema chronicum migrans). Přestože je možné eliminovat borrelie i v 

pozdních stádiích nemoci, je vhodné začít s terapií co nejdříve a nečekat na výsledky 

sérologického vyšetření. (Bartůňková, 2002) 

 

7.1.3. Doplňková vyšetření  

Bb během svého života mění povrchové a strukturální antigeny a vytváří tzv. mimikry, 

při kterých využívá zkříženou reaktivitu svých a tkáňových antigenů (Ag). Díky tomu 

spirochety přežívají zejména v imunitně privilegovaných tkáních, jako jsou klouby, nervová 

soustava nebo oči. (Bartůněk, 2006) Mohou se také obalit protilátkami IgM hostitele. 

(Bartůňková, 2002) 

Významnou roli v imunitní odpovědi na Bb hraje buněčná imunita nezávislá na 

lymfocytech T. Přestože nemáme všeobecně uznávané nespecifické markery (interpretace 

experimentů na zvířatech není zcela jednoznačná u lidí), lze sledovat některé z nich pro určení 

dynamiky onemocnění. (Bartůňková, 2002; Bartůněk, 2006) 

V průběhu borreliové infekce se v těle tvoří celá řada autoprotilátek jako např. 

revmatoidní faktory, kardiolipinové protilátky. Dochází také k aktivaci komplementu, jehož 

úlomky mohou způsobovat nahromadění zánětlivých buněk, aktivují se lymfocyty B. Trpí- li 

pacient některým z autoimunitních onemocnění, která taktéž způsobují polyklonální aktivaci 

lymfocytů B (např. systémový lupus erythematodes), pak může docházet k falešně pozitivním 

výsledkům sérologických vyšetření na Bb. (Bartůněk, 2006) 

Konkrétně ELISA může být nespecificky reaktivní buď antigenně (zkřížené reakce), 

nebo může být odpověď modulována prodloužením produkce IgM, vysokými titry 

přetrvávajícími i po terapii a podobně. Blotovací techniky odliší reakci proti méně 

specifickým strukturám, ale systémové onemocnění může stimulovat produkci protilátek 

aktivací paměťových buněk, přítomných po infekci proběhlé před delším časem a nemajícím 
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vztah k recentní infekci Bb. Mohou tak způsobit nespecifickou reakci i technik blotovacích.  

Proto je zevrubná znalost imunitního pozadí pro komplexní hodnocení sérologických testů 

velmi přínosná. 

 

Koncentrace sérových imunoglobulínů (třídy IgM, IgG, IgA) 

Sérové imunoglobuliny se vyšetřují při podezření na jakoukoliv imunodeficienci, slouží 

také ke sledování dynamiky infekčních onemocnění příp. účinnosti terapie. Tyto stavy jsou 

charakteristické polyklonální aktivací B- lymfocytů a tím i hypergamaglobulinémií. 

Koncentrace IgM/ IgG/ IgA se vyšetřuje turbidimetricky nebo nefelometricky. Hodnocení 

probíhá komplexně s přihlédnutím ke stavu pacienta a průběhu jeho onemocnění. 

(Bartůňková, Paulík, 2005) 

Revmatoidní faktor (latex- fixační reakce) 

Revmatoidní faktor (RF) je autoprotilátka proti Fc části imunoglobulínu G. Detekuje se 

v séru pomocí tzv. latex- fixační reakce. Pozitivita testu na přítomnost RF se nejčastěji 

vyskytuje u chronických bakterióz, revmatických onemocnění, některých nádorových 

onemocnění, parazitárních onemocnění apod. (Zíma, 2007) 

Obdobně jako J. Kratochvílová (1999) jsme RF zařadili mezi doplňková vyšetření, 

abychom potvrdili častá revmatická onemocnění vyskytující se u LB. 

Cirkulující imunokomplexy (CIK) 

Jedná se o komplex antigenu a protilátky, jehož zvýšená přítomnost v séru se vyskytuje 

v počátečních fázích, nebo u reaktivací onemocnění (nejčastěji autoimunitních). Typicky je 

jejich koncentrace vyšší u hypergamaglobulinémie, proto je možné využít vyšetření 

koncentrace CIK k orientačnímu sledování průběhu infekčního onemocnění. Nelze však 

rozlišit specifické patologické komplexy. (Bartůňková, Paulík, 2005) 

Herpetické viry  

Existuje 8 druhů herpetických virů. Nejběžnější Herpes simplex virus (HSV) má dva 

druhy. HSV1 způsobuje opary na kůži, nejčastěji na rtech, HSV2 je zodpovědný za opary 

v genitální oblasti. Virus zůstává v těle celý život zpravidla v latentní formě, což znamená, že 

nezpůsobuje žádné symptomy onemocnění. Reaktivace viru nastává např. působením stresu, 

jiné infekce apod. (Válek a kol., 2012) 

Virus Epstein- Barrové (EBV) 

EBV je druh herpetického viru, který má za jediného přirozeného hostitele člověka. 

Během života se s ním setkává většina populace a tvoří si na něj protilátky. Po primoinfekci 

zůstává latentní v lymfocytech B a faryngu. Nejčastěji napadá imunitní systém, vyvolává 
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např. infekční mononukleózu, Burkittův lymfom, či nazofaryngeální karcinom a další. (Válek 

a kol., 2012) 

Stejně jako J. Kratochvílová (1999) jsme sledovali souvislost vyšetření protilátek proti 

borreliím s aktivací virových antigenů HSV a EBV. Jedná se o dva druhově příbuzné viry, 

které mohou vyvolat vzájemně zkřížené reakce s vyšetřením protilátek proti Bb (polyklonální 

stimulací lymfocytů B, aktivací virů infekcí Bb). 

 

7.2. Diferenciální diagnostika 

Lymeská nemoc se objevuje ve třech stádiích. Rozvoj choroby a postižení různých 

orgánů bývá často podmíněno druhem borrelie, který se na onemocnění podílí.  

Po kousnutí klíštětem a následným infikováním Bb se u většiny pacientů vyskytuje tzv. 

časná lokalizovaná infekce, která zahrnuje jev erythema migrans (EM) a chřipkové stavy 

(prokazuje se patogen v kůži). Další stádium nemoci nastává asi jen u 10% osob. (Kimming a 

kol., 2003; Zíma, 2007) 

Druhé stádium se nazývá časná diseminovaná infekce. V této fázi se borrelie šíří 

krevním oběhem (prokazuje se patogenem v krvi, zřídka biopsií srdce). Vzácně Bb 

pokračuje rozvojem v kůži (sekundární léze EM, diseminovaný lymfocytom), častěji však 

napadá srdce (karditis), nervový systém (obrna mozkových nervů, Bannwarthův syndrom), 

nebo pohybový aparát (artralgie, myalgie). (Kimming a kol., 2003; Zíma, 2007) 

Třetím stádiem je perzistující infekce postihující také velké klouby (artritida), nervy 

(periferní neuropatie, progresivní encefalomyelitida) a kůži (acrodermatitis chronica 

atrophicans). Patogen lze zjistit z výpotků kloubů a z likvoru. (Kimming a kol. 2003; Zíma, 

2007) 

 

7.2.1. Kožní formy LB 

Infekce šířená bakterií Bb proniká do těla člověka skrze kůži a tam se projevuje ve 

všech třech stádiích nemoci. V první fázi je nejčastějším (dle Kimminga se objevuje u 60% až 

70% případů), ale i signálním projevem nemoci erythema migrans (‚migrující zarudnutí‘). 

Borrelie se v kůži množí a pohybují se kruhovitě od místa vniknutí k okraji. Lidský imunitní 

systém reaguje přibližně do čtrnácti dnů na cizí antigen a s borreliemi bojuje- erytém je 

viditelný. (Kimming a kol., 2003) 

Ve druhé fázi onemocnění se můžeme vzácně setkat s mnohočetným erytémem. V 

podstatě se jedná o EM vyskytující se zároveň na více místech po těle. (Kimming a kol., 2003) 
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O’Meyerhoff (2011) uvádí, že všichni pacienti s mnohočetným EM jsou séropozitivní. 

Při jevu acrodermatitis chronica atrophicans, typickém pro další stadium, kůže 

polštářkovitě natéká a barví se do modročervena. Nejčastější lokací tohoto postižení je 

pokožka končetin, obličeje nebo trupu, viditelnější je v oblastech kloubů. Později kůže slábne 

(dle Kimminga vypadá jako cigaretový průsvitný papír) a atrofuje. (Votava, 2003; Kimming a 

kol., 2003) 

 

7.2.2. Neuroborrelióza 

K rozšíření původce dochází až po době latence, která trvá asi 10 týdnů (Votava, 2003, 

uvádí 2 měsíce). Neuroborreliózu považujeme za zvláštní případ onemocnění borreliemi, je 

při ní napadán centrální nervový systém. Incidence tohoto onemocnění nervů ve střední 

Evropě je dle Kimminga (2003) 5 až 10%.  Přítomnost  borrelií se prokazuje vyšetřením 

likvoru na výskyt lymfocytů metodou PCR nebo kultivačními metodami. Pokud je přítomný 

zánět mozkových plen a nervů, jedná se o  Banwarthův syndrom. (Kimming a kol., 2003; 

Vokurka M., Hugo J. a kol., 2008) 

Při absenci zánětlivých reakcí v likvoru nelze boreliózu vyloučit, u některých pacientů 

byla zaznamenána tzv. latentní neuroborrelióza. To může být způsobeno příliš časným 

odběrem vzorku, či zpožděnou reakcí těla daného pacienta na přítomnost bakterií. (Kimming a 

kol., 2003) 

Z velké části jsou borreliemi postiženy periferní nervy. Může docházet k obrně lícního 

nervu, chronickým zánětům periferních nervů připomínajícím syndrom karpálního tunelu, 

nebo jiným polyneuropatiím. Nezřídka bývá postiženo i oko či ucho. Nemusí přitom vůbec 

souviset se záněty centrálního nervového systému. (Kimming a kol., 2003) 

 

7.2.3. Muskuloskeletální postižení 

Infekce vyvolaná Bb může způsobovat záněty stěn krevních cév. Tím, mimo problémů 

se zásobením nervů, vzniká také nedostatek živin v kloubech a svalech. Vzniku 

muskuloskeletálního postižení přispívá fakt, že bakterie dokáží přežít zásah imunitního 

systému na odlehlejších částech těla, kam se přirozená obrana člověka nedostane snadno 

(pojivové vazivo, ke kterému mají borrelie vysokou afinitu apod.). Mohou zde být 

v nepatrném množství i po ukončení terapie (i pro antibiotika je toto místo těžko dostupné) a 

vyvolat opakované vzplanutí příznaků. (Kimming a kol., 2003) 

Při postižení velkých kloubů, např. kolenního, zápěstního nebo kloubu kotníku, 

mluvíme o lymeské artritidě. Dělíme jí na formu akutní (těkavou) a chronickou. Jde o 
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bolestivou formu LB, kde nadměrný zánět v kloubním pouzdře způsobuje jeho roztažení. 

Poměrně častým jevem je také tzv. přeskakování zánětu z kloubu na kloub. (Kimming a kol., 

2003) 

Typické muskuloskeletální projevy nemoci jsou záněty svalů, bolesti ve slabinách 

(fibromyalgie) a v kostech. V důsledku špatného zásobení živinami dochází až k odvápnění 

kostí a zvýšení zranitelnosti a citlivosti tkání. (Kimming a kol., 2003) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

8. Výpočetní technika 

• Hardware: notebook Acer Aspire 5104WLMi 

• Software: operační systém Windows Vista 

Microsoft office (Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007) 

Adobe Acrobat Reader 9.4.7 

Internetový prohlížeč Mozilla Firefox 

Nemocniční informační systém Amis*H, laboratorní modul 

 

9. Diagnostické metody prováděné pracovníky laboratoře Nemocnice 

Havlíčkův Brod 

ELISA 

Od roku 1996/7, kdy prováděla svůj epidemiologický průzkum o LB na 

Havlíčkobrodsku J. Kratochvílová (1999), došlo ke změnám v laboratorní diagnostice 

metodou ELISA. Od užívání celotělových antigenů před deseti lety se v imunologické 

laboratoři NHB přešlo k užívání rekombinantních antigenů, čímž se zvýšila citlivost testu a 

zároveň snížila možnost falešné pozitivity (resp. negativity) testu. 

Pracovníci spojených laboratoří používají k rutinnímu stanovení protilátek proti 

borreliím v séru (plasmě, likvoru…) sadu EIA Borrelia recombinant IgM (IgG) od firmy 

TEST- LINE s.r.o. Antigeny jsou upevněny na stěnách jamek mikrotitrační destičky, na ně se 

váží specifické protilátky ze vzorku. Nakonec se na tento komplex naváží zvířecí protilátky 

proti lidskému IgM (IgG) značené křenovou peroxidázou, jejíž aktivita je kvantifikována 

pomocí chromogenního substrátu a po zastavení pomocí zastavovacího roztoku (obsahuje 

kyselinu sírovou v ředění 1 mol/l) následně semikvantitativně měřena na fotometru při vlnové 

délce 450 nm. Pro každou jamku mikrotitrační destičky dostáváme hodnotu absorbance. 

(Anonym, TEST-LINE s.r.o., 2011) 

Interpretace výsledků testu ELISA probíhá v OSL NHB podle postupu k diagnostické 

soupravě EIA Borrelia recombinant IgM (IgG) kit. Nejprve se vypočítá tzv. index pozitivity 

z hodnoty naměřené absorbance vzorku a průměru hraniční (cut-off) absorbance (ze dvou 

měření téže série): 

 

Index pozitivity = absorbance séra (likvoru, plasmy…) / průměrná absorbance cut-off 
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Podle indexu pozitivity můžeme získat jednu ze tří následujících situací: 

 Tab. 1: 

Index pozitivity Hodnocení testu 

Menší než 0,9 negativní 

0,9 – 1,1 hraniční 

Větší než 1,1 pozitivní 

 

Kontrolní vyšetření pacientů s hraničním výsledkem doporučuje výrobce diagnostické sady za 

3 až 6 týdnů. (Anonym, TEST-LINE s.r.o., 2011) 

 

Westernblot 

Pro ověření správnosti výsledků metody ELISA používají pracovníci OSL NHB metodu 

WB, konkrétně soupravu Anti- Borrelia garinii IgM (IgG) Westernblot od firmy 

EUROIMMUN. Souprava obsahuje papírové proužky s navázanými elektroforeticky 

rozdělenými antigeny borrelií (viz tab. 2). Nejprve se proužky aktivují pufrovacím roztokem, 

následně se inkubují se vzorkem séra (plasmy, likvoru). Pokud se v séru pacienta vyskytují 

protilátky proti borreliím, pak se naváží na příslušné antigeny. Celá tato reakce se zviditelní 

přidáním enzymaticky značené protilátky proti IgM (IgG), která je schopná vyvolat barevnou 

odezvu na proužku. (Anonym, EUROIMMUN, 2011) 

Při hodnocení metody WB postupují pracovníci OSL podle instrukcí výrobce testovací 

soupravy EUROIMMUN Anti- Borrelia garinii Westernblot, kde jsou antigeny vyskytující se 

na jednotlivých testovacích proužcích řazeny do tří kategorií uvedených v tabulce 2. 

Tab. 2: 

Kategorie  Molekulová hmotnost antigenů (Ag)  

1 (Ag vyvolávající zkřížené 

reakce, nespecifické Ag) 

28 kDa, 37 kDa, 43 kDa, 47 kDa, 50 kDa, 57 kDa, 59 kDa, 62 

kDa, 75 kDa 

2 (rodově specifický Ag) 41 kDa (flagelin) 

3 (druhově specifické Ag) 19 kDa, 21/22 kDa, 25 kDa, 29 kDa, 30 kDa, 39 kDa, 83 kDa 

 

Stejně jako u metody ELISA i zde můžou při hodnocení testů nastat tři případy:  

• Negativní výsledek vyšetření  

- pro IgG: na testovacích papírcích se neobjevuje žádný proužek, nebo několik 

proužků z kategorie 1 a 2 
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- pro IgM: žádný viditelný proužek se neobjevuje, nebo několik proužků 

z kategorie 1. 

• Hraniční výsledek vyšetření  

- pro IgG: jeden proužek z kategorie 3 a několik proužků z kategorie 1 a 2 

- pro IgM: výskyt jednoho antigenního proužku z kategorie 2, nebo slabý 

proužek z kategorie 3 (jedná-li se o antigen Osp C tj. 25kDa, pak to svědčí pro 

aktuální onemocnění). 

• Pozitivní výsledek vyšetření  

- pro IgG: více než jeden proužek z kategorie 3, případně další proužky 

z kategorie 1a 2 

- pro IgM: minimálně jeden antigenní proužek z kategorie 3, mohou se 

vyskytovat i další proužky z kategorie 1 a 2. 

V případě hraničního výsledku výrobce doporučuje test zopakovat po 3 až 6 týdnech. 

(Anonym, EUROIMMUN, 2011) 

 

Immunoblot   

Nejnovější metodou ke zjišťování protilátek proti borreliím v séru prováděnou 

pracovníky imunologické laboratoře Nemocnice Havlíčkův Brod je immunoblotting. 

Pracovníci OSL používají sadu Borrelia Europe IgM/ IgG plusTpN17 LINE od firmy Sekisui 

Virotech GmbH (2011).  

Interpretace výsledků metody immunoblot probíhá, stejně jako u předchozích metod, 

podle manuálu. Výskyt protilátek proti IgM a IgG hodnotíme kvalitativně podle barevných 

proužků detekovaných na nitrocelulózovém papírku (viz tab. 3 a 4). (Anonym, Sekisui 

Virotech, 2011) 

Tab. 3: Hodnocení výsledků testu immunoblot pro protilátky IgM: 

Proužky  Hodnocení 

Alespoň dva z následujících proužků: BmpA 

(p39), OspC (p23), DbpA- Mix, VlsE- Mix 

Nebo jeden proužek OspC (p23) 

pozitivní 

Pouze jeden proužek z následujících: BmpA 

(p39), DbpA- Mix, VlsE- Mix 

hraniční 

Žádný z předchozích proužků negativní 
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Tab. 4: Hodnocení výsledků testu immunoblot pro protilátky IgG: 

Proužky Hodnocení  

Alespoň dva z následujících proužků: 

p83/100, p58, BmpA (p39), OspC (p23), 

DbpA- Mix a/nebo DpbA- PKo, VlsE- Mix 

pozitivní 

Pouze jeden proužek z následujících: 

p83/100, p58, BmpA (p39), OspC (p23), 

DbpA- Mix a/nebo DpbA- PKo, VlsE- Mix 

hraniční 

Žádný z předchozích proužků negativní 

 

Koncentrace sérových imunoglobulínů IgM, IgG, IgA 

Zjišťování koncentrací sérových imunoglobulínů probíhá v OSL NHB metodou 

kinetické nefelometrie. Za pozitivní jsou považovány následující hodnoty sérových 

imunoglobulínů:  

• IgM nad 2 g/l 

• IgG nad 15 g/l 

• IgA nad 3,5 g/l 

Latex-fixační reakce (RF) 

Jedná se o stanovení protilátek pasivní aglutinací na nosiči soupravou Serodia RA, 

Fujirebio, (2011). Vzorek séra se ředí geometrickou řadou, k nim se přidá suspenze nosiče 

(latexové či želatinové částice) s navázaným králičím gamaglobulínem. Po inkubaci se 

odečítá nejvyšší titr pozitivní reakce (aglutinace) na mikrotitrační destičce. Za pozitivní se 

považuje sérum s hodnotou titru nad 1:80. (Fejt, Linhart, 2010) 

Cirkulující imunokomplexy (CIK) 

Stanovení CIK v séru probíhá metodou precipitace po přidání polyethylenglykolu 

(PEG) k séru pacienta. U vzniklého zákalu měříme absorbanci ve fotometru. Výsledky 

porovnáváme se střední optickou denzitou zdravých dárců. Zvýšená hodnota CIK je vyšší než 

hodnota u zdravých dárců plus směrodatná odchylka (Fejt, Hofman, 2010), přičemž za 

významně zvýšenou hladinu je považována hodnota 46 arbitrárních jednotek a vyšší.  
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Protilátky proti EBV 

Hodnotí se více markerů (akutní, anamnestické) infekce EBV. V laboratoři NHB jsou 

prováděny tyto testy:  

• anti- VCA IgG ELISA- protilátky proti strukturálnímu proteinu a 

proteinovému komplexu obsaženého ve virové kapsidě (souprava Test Line 

Brno)  

• anti- VCA IgM ELISA- protilátky proti strukturálnímu proteinu a 

proteinovému komplexu obsaženého ve virové kapsidě (souprava Test Line 

Brno) 

• anti- EBNA IgG- protilátky latentního viru proti jadernému antigenu (souprava 

Test Line Brno) 

• anti- EA IgG- protilátky proti proteinu nebo proteinovému komplexu časné 

fáze replikace viru (souprava firmy Vidia) 

 Dle výsledku vyšetření lze rozlišit různé fáze infekce tj. probíhající primoinfekci, latentní, 

perzistující, či reaktivující se infekci. (Anonym, Vidia.cz, 2012) 

Při vyšetření možné polyklonální aktivace lymfocytů B jsou jako pozitivní brána séra 

s pozitivním výsledkem vyšetření anti- EBNA IgG a zároveň pozitivním anti- EBV IgM 

(resp. anti- EA IgG). 

Protilátky proti HSV 

Stanovení protilátek proti HSV je semikvantitativní imunoenzymatická metoda, 

prováděná soupravou od firmy Test Line Brno. Hodnocení probíhá pomocí měření absorbance 

na fotometru při vlnové délce 450 nm a výpočtu indexu pozitivity. (Anonym, test-line.cz, 

2012) 
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10.  Zpracování dat 

Z nemocniční databáze NHB nám pracovník IT vybral informace o pacientech 

vyšetřovaných na přítomnost protilátek proti borreliím. Výsledky vyšetření metodou ELISA 

jsme zpracovali v programu Microsoft Excel, metodu westernblot ve formátu pdf. v programu 

Adobe Acrobat Reader. Veškerá data jsme uspořádali do stejného programu- Microsoft Excel. 

 Pro každé rozdělení pacientů a zpracování dat jsme si založili nový list v programu 

Excel a podle toho jej i pojmenovali. Výsledky vyšetření séra metodou ELISA jsme nechali 

v první záložce v nezměněné podobě tak, jak jsme je obdrželi z NHB. Pod názvem ‚BOR-

NHB‘ byla tedy vytvořena tabulka s osmi sloupci: identifikační číslo žádanky, datum odběru, 

rodné číslo1, druh vyšetření (zahrnující různé typy protilátek), numerický výsledek, výsledek 

slovně, kód diagnózy a identifikace lékaře příp. oddělení nemocnice.  

Pacienty, jejichž sérum bylo vyšetřované metodou westernblot, jsme zařadili do druhé 

záložky s názvem ‚WB‘. Zde stačilo ponechat 6 sloupců: datum odběru, rodné číslo, vyšetření 

na protilátky typu IgG (označeno jako ‚BORWG‘), výsledek ‚BORWG‘, vyšetření na 

protilátky typu IgM (označeno jako ‚BORWM‘), výsledek ‚BORWM‘.  

Vyšetření mozkomíšního moku metodou ELISA a WB jsme ponechali ve třetí záložce 

nazvané ‚Likvory‘. Stejně jako u záložky ‚WB‘ je zde méně sloupců: datum odběru, rodné 

číslo, druh vyšetření (označení stejné jako u metody ELISA, ale na počátku zkratky se 

vyskytuje písmeno L, např. ‚L-BORWG‘), výsledek vyšetření slovně, v případě pozitivního 

výsledku u metody ELISA ještě číselné vyjádření v závorce. 

 

10.1. Rozdělení pacientů s vyšetřením protilátek proti borreliím 

v séru i v likvoru metodou ELISA a westernblot v letech 2008-

2010 

V záložce ‚BOR-NHB‘, ‚WB‘ a ‚Likvory‘ v dokumentu Microsoft Excel jsme seřadili 

pacienty dle jejich rodných čísel, čímž jsme zjistili počet pacientů a počet opakovaných 

vyšetření jednotlivých pacientů vyšetřovaných na protilátky proti Bb. Dále jsme je roztřídili 

podle výsledku na čtyři skupiny: 

• Pacienti s vždy negativním výsledkem vyšetření 

• Pacienti s jedním pozitivním výsledkem vyšetření při jednom odběru  

• Pacienti s jedním pozitivním výsledkem vyšetření z více odběrů 

• Pacienti s opakovaně pozitivními výsledky vyšetření z více odběrů 
                                                           
1 Vzhledem k práci s citlivými údaji pacientů jsme byli vázáni lékařským tajemstvím. 



 

Pacienty v jednotlivých skupin

7,8,9 v příloze). Součty v tabulkách jsme doplnili procentuálním vyjád

vytvořili výsečové grafy (viz g

 

10.2. Průběh protilátkové odpov

pacientů vyšetř

Pro sledování protilátkové odpov

Microsoft Excel a nazvali ho

pacientů s opakovaně pozitivními výsledky vyšet

pro IgG, ‚BORM‘ pro IgM). Údaje jsme se

jsme zhodnotili průběh protilátkové odpov

• Typická protilátková odpov

v séru, následně klesá a p

• V séru se vyskytují 

• Atypická protilátková odpov

viz graf 2 

Pacienty z jednotlivých skupin jsme 

vyjádřením, ze kterého jsme následn

 

Graf 1: Příklad typického průbě
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ých skupinách jsme sečetli a výsledky vložili do tabulek 

tabulkách jsme doplnili procentuálním vyjádřením, ze kterého jsme 

grafy 3,4,5,6).  

ěh protilátkové odpovědi proti Bb u opakovan

ů vyšetřených metodou ELISA v letech 2008

protilátkové odpovědi u pacientů jsme založili nový list v

Microsoft Excel a nazvali ho ‚Pozitivní případy‘. Do tohoto souboru jsme za

ě pozitivními výsledky vyšetření protilátek proti Bb 

. Údaje jsme seřadili opět podle rodných čísel. U každého pacienta 

ěh protilátkové odpovědi a následně jsme je rozdělili do t

Typická protilátková odpověď, kde nejprve stoupá koncentrace protilátek IgM 

ě klesá a přesmykuje se na protilátky IgG, ukázka viz graf 1

séru se vyskytují pouze protilátky IgM 

Atypická protilátková odpověď, nezapadá do předchozích dvou skupin

jednotlivých skupin jsme sečetli a zadali do tabulky spolu s

ením, ze kterého jsme následně vytvořili graf (viz tab. 10 v příloze, g

íklad typického průběhu protilátkové odpovědi proti Bb: 

etli a výsledky vložili do tabulek (viz tab. 6, 

řením, ze kterého jsme 

opakovaně pozitivních 

letech 2008-2010 

 jsme založili nový list v dokumentu 

. Do tohoto souboru jsme zařadili data 

 (označení ‚BORG‘ 

čísel. U každého pacienta 

ělili do třech skupin: 

, kde nejprve stoupá koncentrace protilátek IgM 

, ukázka viz graf 1 

edchozích dvou skupin, ukázka 

etli a zadali do tabulky spolu s procentuálním 

graf 7).  
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Graf 2: Příklad atypického průběhu protilátkové odpovědi proti Bb: 

 

 

10.3. Posuny v titru borreliových protilátek (test ELISA)  v závislosti 

na čase  

Pro sledování změn v titru protilátek IgG a IgM u pacientů jsme použili již založený list 

v dokumentu Microsoft Excel s názvem ‚Pozitivní případy‘. U jednotlivých pacientů jsme 

zjišťovali významnost posunu hodnot titru (v tabulce číselně vyjádřená pozitivita v závorce za 

slovním hodnocením pozitivního výsledku vyšetření) mezi nejbližšími odběry.  

Za významný posun titru považujeme přechod z negativních hodnot indexu pozitivity 

do pozitivních, dále přechod z jednoho intervalu pozitivity do jiného. Zvolili jsme čtyři 

intervaly pozitivity (dle hodnocení pozitivních výsledků pracovníky OSL NHB): 

• Normální hodnoty indexu pozitivity: 0,9- 1,1  

• Slabá pozitivita: 1,15- 1,5  

• Pozitivita: 1,5- 2,0  

• Silně pozitivní výsledek vyšetření: nad 2,0  

U významného posunu titru jsme zjistili časový interval mezi danými vyšetřeními. 

Všechny tyto intervaly (udávané v týdnech) jsme sečetli a zapsali do tabulky. Stejně jsme 

postupovali u nevýznamných posunů titrů. Vzorovou tabulku jsme volili stejnou jako Jitka 

Kratochvílová (1999): 
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1 2 3 

Čas (týdny) Počet odběrů v jednotlivých 

časových obdobích bez 

významného posunu v titru 

Počet odběrů v jednotlivých 

časových obdobích s 

významným posunem v titru 

1   

2   

3   

4  atd.   

 

Do sloupku číslo 1 jsou zapsané týdny, ve kterých určujeme posun v titru. Ve druhém 

sloupku najdeme počet pacientů, kteří v daný týden měli zaznamenaný nevýznamný posun 

titru a ve sloupku číslo tři s významným posunem v titru protilátek. V tabulce výsledků (viz 

tab. 11 v příloze) jsou navíc vedle sloupků 2 a 3 ještě sloupky s počty pacientů vyjádřenými 

v procentech.  

V ideálním případě dochází k měření protilátkové reakce pacienta s již 

diagnostikovanou LB v přesně stejných časových intervalech. Vzhledem k tomu, že pacienti 

nejsou reálně takto sledováni (intervaly mezi jednotlivými odběry jsou velmi nepravidelné), 

zavedli jsme předpoklady k zapisování hodnot do tabulky: 

• Jestliže M ˂  N, pak pokud nedochází k významnému posunu titru za dobu N, 

pak ani v předchozí dobu M k významnému posunu titru nedojde 

• Jestliže M ˂  N, pak pokud se vzestup, případně pokles, protilátek udál po době 

M, poté nastane i po době N  

Díky tomuto předpokladu jsme ve sloupci č. 3 přičítali hodnotu daného řádku k 

celkové hodnotě předchozího řádku. V předchozím sloupci (č. 2) jsme sčítali odspodu tabulky 

stejným způsobem (tzn. opačným způsobem než ve sloupku č. 3). (Kratochvílová, 1999) 

Výsledný graf jsme vytvořili z procentuálního vyjádření počtu pacientů s významným 

resp. nevýznamným posunem v titru protilátek IgG a IgM (viz grafy 8, 9). V místě protnutí 

obou křivek dochází k rovnováze mezi počty významných a nevýznamných titrů, kde počty 

významných titrů nadále stoupají a počty nevýznamných klesají. Je tedy vyšší šance od toho 

bodu zaznamenat významný posun v nemoci (rozvoj nemoci, účinnost terapie, přirozené 

utlumení nemoci). Jedná se proto o časový bod, od kterého je pro lékaře výhodné zadávat 

vyšetření séra pacientů na protilátky proti borreliím. V kratším intervalu klesá 

pravděpodobnost relevantní informace o stavu protilátek proti Bb. 
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10.4. Počet případů s pozitivním výsledkem vyšetření protilátek proti 

borreliím metodou ELISA v jednotlivých měsících roku 2008 až 

2010 

V listě ‚BOR-NHB‘ jsme seřadili všechna vyšetření podle data, založili jsme si tři nové 

záložky: ‚2008‘, ‚2009‘, ‚2010‘, do kterých jsme zařadili vyšetření z jednotlivých let. 

V každém roce jsme odstranili vyšetření s negativními výsledky, tím nám zbyli pouze pacienti 

s pozitivními nálezy protilátek proti borreliím. Vytvořili jsme ale pouze jednu tabulku, do 

které jsme zapsali počet vyšetření s pozitivním výsledkem v jednotlivých měsících daného 

roku (viz tab. 12 v příloze). Celková data jsme pro přehlednost zadali do grafu (viz graf 10). 

Při tomto postupu jsme neuvažovali, že jeden pacient by mohl být vyšetřovaný 

několikrát v různých časech s pozitivním výsledkem. Ve výsledné tabulce a následně v grafu 

je tedy uvedený počet vyšetření, nikoliv počet pacientů. Vzhledem k tomu, že jsme s daty 

všech tří let postupovali stejně, můžeme tuto odchylku zanedbat. 

 

10.5. Rozdělení pozitivních pacientů dle věku a pohlaví (ELISA) 

v letech 2008- 2010 

Při rozdělování pacientů s pozitivním výsledkem vyšetření protilátek proti borreliím do 

skupin určitého rozmezí věku a podle pohlaví jsme využili záložky ‚2008‘, ‚2009‘ a ‚2010‘. 

V každé záložce jsme pro lepší přehlednost barevně označili ženy. Poté jsme pro každý rok 

zvlášť rozpočítali pacienty podle věku a pohlaví do tabulek s časovými rozmezími. Použili 

jsme metodu z práce Jitky Kratochvílové (viz tab. 13,14,15 v příloze). Kvůli dobré orientaci 

jsme vytvořili pro každý rok samostatný graf s vyobrazením počtu pacientů rozdělených dle 

věku a pohlaví (viz grafy 11,12, 13). Poté jsme zpracovali jednu celkovou tabulku a následně 

graf pro všechny tři roky zároveň, kde jsou pacienti rozděleni pouze podle věku (viz tab. 16 v 

příloze, graf 14). 
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10.6. Rozdělení pacientů s diagnózou A69.2 a pozitivním výsledkem 

vyšetření protilátek proti borreliím podle věku v letech 2008- 

2010 

K rozdělení pacientů s pozitivními výsledky vyšetření protilátek proti borreliím jsme 

opět využili záložky ‚2008‘, ‚2009‘ a ‚2010‘ v dokumentu Microsoft Excel. V jednotlivých 

záložkách jsme seřadili pacienty podle jejich diagnóz, vybrali jsme ty s diagnózou A69.2 a 

rozdělili je podle rodných čísel do věkových rozmezí (stejných jako v předchozích případech 

zpracování dat). Pacienty v jednotlivých rozmezích v posuzovaných letech jsme spočítali a 

zadali součty do tabulky (viz tab. 17 v příloze). Následně jsme vytvořili sloupcový graf, 

abychom výsledky ze sledovaných let mohli mezi sebou lépe porovnávat (viz graf 15).  

 

10.7. Rozdělení pacientů s diagnózou jinou než A69.2 a pozitivním 

výsledkem vyšetření protilátek proti borreliím v letech 2008- 

2010 

V záložkách ‚2008‘, ‚2009‘ a ‚2010‘ dokumentu Microsoft Excel jsme vyčlenili 

pacienty s diagnózami jinými než A69.2. Z nich jsme vybrali nejfrekventovanější diagnózy 

dle Kratochvílové (1999, např. nemoci dýchací soustavy, infekční onemocnění, poranění, 

nemoci pojivové, kosterní a svalové soustavy apod.) a pacienty s jednotlivými diagnózami 

sečetli. Abychom nezanedbali méně frekventované diagnózy, zahrnuli jsme je do kategorie 

‚ostatní‘. Součty jsme zadali do tabulky a vytvořili grafy pro příslušné roky (viz tab. 18 v 

příloze, grafy 16,17,18).  

 

10.8. Rozdělení pacientů mezi lékaře, žádající vyšetření k průkazu 

LB v letech 2008- 2010 

Díky rozdělení pacientů mezi lékaře posílající je na vyšetření protilátek proti Bb jsme 

získali přehled o úspěšnosti lékařů (z různých oborů) v diagnostice LB. Lékařské obory 

důležité pro naše účely jsou stejné jako u Kratochvílové (1999): praktický lékař, pediatr, 

infekcionista, dermatolog, neurolog, internista, ortoped a otolaryngolog (ORL). Zbylé lékaře 

jsme zahrnuli do kategorie ostatní. 

Potřebovali jsme pacienty s pozitivním i negativním výsledkem vyšetření, proto jsme 

použili záložku ‚BOR-NHB‘ dokumentu Microsoft Excel. Vyčlenili jsme pacienty 

s negativním výsledkem vyšetření, založili jsme si pro ně nový list v dokumentu s názvem 
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‚Lékaři – neg‘. V tomto listě jsme seřadili pacienty podle data odběru, vybrali data nejprve 

z roku 2008 a uspořádali je podle sloupce lékařů. Sečetli jsme pacienty u jednotlivých oborů a 

zadali je do tabulky. Stejným způsobem jsme postupovali i s daty z roku 2009 a 2010. 

Pacienty s pozitivními výsledky vyšetření jsme přiřadili k lékařům v listech ‚2008‘, 

‚2009‘ a ‚2010‘. Data v listu ‚2008‘ jsme seřadili podle sloupce lékařů a, stejně jako u 

negativních pacientů, zjistili počet osob u jednotlivých lékařských oborů a zapsali je do 

tabulky. V listu ‚2009‘ a ‚2010‘ jsme postupovali stejným způsobem. Nakonec jsme sečetli 

pacienty s pozitivními i negativními výsledky jednotlivých oborů a zapsali je do posledních 

sloupků tabulek. 

Spočítali jsme procentuální vyjádření počtu pozitivních i negativních výsledků vyšetření 

protilátek proti Bb v jednotlivých lékařských oborech a zadali je do tabulek pro každý rok 

zvlášť. Následně jsme vytvořili grafy (viz tab. 19,20,21 v příloze, grafy 19,20,21). 

 

10.9. Doplňková vyšetření 

V dokumentu Microsoft Excel využijeme záložku ‚BOR-NHB‘, kde jsme vyčlenili 

pacienty s  pozitivním vyšetřením séra, barevně jsme si označili osoby s opakovaně 

pozitivními výsledky vyšetření. Pro tato data jsme založili nový list v dokumentu s názvem 

‚doplňková vyš.‘ a pacienty seřazenými podle sloupce ‚rodné číslo‘ podle abecedy a vyhledali 

jsme doplňková vyšetření. Pro naše účely jsme vybírali vyšetření na přítomnost protilátek 

proti EBV (Epstein-Barr virus), HSV (Herpes simplex virus), IgA, IgM, IgG, RF (revmatoidní 

faktor) a CIK (cirkulující imunokomplexy). Hodnoty vyšetření u jednotlivých protilátek jsme 

zařadili do skupiny hodnot fyziologických, nebo patologických (mimo fyziologické rozmezí): 

Fyziologické hodnoty:  

• IgM: 0- 2 g/l 

• IgG: 0- 15 g/l 

• IgA: 0- 3,5 g/l 

• CIK: 0- 43 (arbitrární jednotky) 

• RF: do 1:80 (titr) 

• HSV: jsou-li vyšetření IgM negativní 

• EBV: je-li vyšetření anti-EA IgG (časná reinfekce EBV) pod 1:40, nebo IgM 

negativní 

Vyhodnocovali jsme doplňková vyšetření jak u pacientů s opakovaně pozitivními 

výsledky, tak s jedním pozitivním výsledkem vyšetření séra z jednoho či více odběrů. Data 
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jsme shrnuli do tabulek (viz tab. 22,23 v příloze) a zadali grafy (viz grafy 22,23). 

Pacienty s negativním výsledkem vyšetření protilátek proti borreliím jsme zde 

nezahrnuli z důvodu možného jiného onemocnění, které by mohlo vyvolat falešnou pozitivitu 

těchto nespecifických testů. Vyvarovali jsme se tím zkreslení výsledků. 

Z listu ‚doplňková vyš.‘ jsme zpracovali i tabulku 1, kde poukazujeme (stejně jako J. 

Kratochvílová, 1999) na možnou souvislost výsledků doplňkových vyšetření s hodnotami 

základních testů ‚BORM‘ a ‚BORG‘. Spojitost s výsledky základních vyšetření jsme sledovali 

u pacientů s alespoň jedním pozitivním výsledkem ‚BORM‘ nebo ‚BORG‘. Vzhledem 

k nejednotnosti dat (tj. různým časovým intervalům mezi jednotlivými vyšetřeními, 

atypickými průběhy protilátkových odpovědí, nedostatkem dalších odběrů doplňkových 

vyšetření) jsme, stejným způsobem jako J. Kratochvílová (1999), pro zjednodušení rozdělili 

protilátkové odpovědi základních vyšetření na tři skupiny: 

• Pozitivní výsledek vyšetření ‚BORM‘, negativní ‚BORG‘ 

• Pozitivní výsledky vyšetření ‚BORM‘ i ‚BORG‘ 

• Pozitivní výsledek vyšetření ‚BORG‘, negativní ‚BORM‘ 

Zaznamenali jsme u nich typ a výsledek doplňkových vyšetření provedených pracovníky OSL 

NHB do měsíce od základních vyšetření protilátek IgM a IgG. 

Do tabulky jsme zaznamenali jak součet pacientů s patologickými hodnotami 

jednotlivých doplňkových vyšetření, tak i součet pacientů s hodnotami fyziologickými. Tím 

jsme získali v této retrospektivní studii ke zkoumané skupině i skupinu kontrolní. 
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11. Výsledky  

K laboratorní diagnostice lékaři přistupují při podezření na LB, opírají se zejména o 

klinický obraz pacienta, případně přítomnost klíštěte na těle postiženého (i během několika 

uplynulých měsíců). Grafy 3 a 4 (tab. 6, 7 v příloze) znázorňují rozložení výsledků všech 

vyšetření na protilátky proti borreliím v séru (metodou ELISA i westernblot), které byly 

v rozmezí tří let (2008-2010) provedeny. U metody ELISA převažuje počet pacientů, u nichž 

byly výsledky vyšetření séra vždy negativní. Důvodů může být několik (stejně jako u J. 

Kratochvílové, 1999): 

• Lékařem špatně určená diagnóza  

• Pacient nereaktivní buď spontánně, nebo při předchozí léčbě pacienta antibiotiky 

• Sérum odebráno příliš brzy (při jednom odběru séra) po vzniku infekce 

• Laboratorní chyba 

 

Druhou největší skupinou pacientů v grafu (tabulce), vyšetřených metodou ELISA, jsou 

pacienti s jedním pozitivním výsledkem vyšetření z jednoho odběru séra. Důvodů, proč nebyli 

opakovaně vyšetřeni na protilátky proti borreliím, může být několik: 

• Bylo jim diagnostikováno jiné onemocnění (výsledek vyšetření protilátek proti 

borreliím mohl být falešně pozitivní), přestože zkřížené reakce s jinými 

onemocněními jsou spíše teoretickou záležitostí 

• Pacienti byli přeléčeni antibiotiky a nedošlo k dalšímu rozvoji klinických 

příznaků 

• Došlo k ukončení spolupráce pacienta s lékařem (pacient vícekrát nepřišel, příp. 

se léčí u jiného lékaře, který nespadá do kompetence OSL NHB) 

 

Nejméně pacientů bylo ve skupině vícečetných vyšetření s výsledkem jednou či 

vícenásobně pozitivním. Zde došlo během uplynulých deseti let ke změně, dle Kratochvílové 

(1999) byla skupina pacientů s vícenásobně pozitivními výsledky druhá v zastoupení (15 %). 

Na rozdíl od metody ELISA, u metody WB převládají pacienti s jedním pozitivním 

výsledkem vyšetření séra z jednoho odběru. Je to možné, protože: 

• Metodu WB, vzhledem k její vysoké citlivosti, lékaři volí jako potvrzení 

pozitivních testů ELISA 

• Metoda WB je citlivější a díky tomu odhalí infekci v časnějším stádiu než 

ELISA 



 

Druhou skupinou osob jsou pacienti 

Bb (infekce samovolně odezně

Nejméně zastoupeni byli pacienti s

vyšetření z několika odběrů. Opakovan

prokázána LB. U nich můžeme p

 

 

Graf 3: Rozdělení pacientů s

v letech 2008 až 2010: 
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Druhou skupinou osob jsou pacienti s negativním výsledkem vyšetř

odezněla, nepotvrdila se, nebo došlo k laboratorní chyb
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Graf 4: Rozdělení pacientů s

v letech 2008 až 2010: 
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lení pacientů s vyšetřením protilátek proti borreliím v séru

et pacientů s negativním výsledkem u všech vyšetření protilátek proti 

et pacientů, kteří měli jeden pozitivní výsledek z jednoho odb

ření protilátek proti borreliím 

et pacientů s jedním pozitivním výsledkem vyšetření protilátek proti 

ěkolika odběrů 

et pacientů, kteří měli opakovaně pozitivní výsledky vyšet

 

přílohy) znázorňují rozložení výsledků u pacient

řítomnost protilátek proti borreliím. Pouze menšina z

ení pozitivní při jednom odběru. Metodou ELISA bylo pouze u dvou pacient

moku opakováno, jeden z nich měl vyšetření opakovan

blot byli po jednom pozitivním výsledku opakovaně vyšetř

l výsledek vyšetření likvoru na protilátky proti Bb opakovan

Negativní

17%

Pozitivní 1 z 1

62%

eliím v séru metodou WB 

 

 s negativním výsledkem u všech vyšetření protilátek proti 

jednoho odběru u 

ření protilátek proti 

 pozitivní výsledky vyšetření protilátek 

ů u pacientů, kterým byl 

ítomnost protilátek proti borreliím. Pouze menšina z nich měla 

ru. Metodou ELISA bylo pouze u dvou pacientů 

ření opakovaně pozitivní. 

ě vyšetřeni dva pacienti a 

ení likvoru na protilátky proti Bb opakovaně pozitivní.  



 

Graf 5: Rozdělení pacientů s 
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Graf 6: Rozdělení pacientů s

westernblot v letech 2008 až 2010:
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Legenda: 

neg. počet pacientů s negativním výsledkem u všech vyšetření protilátek proti 

borreliím 

poz. 1 z 1 počet pacientů, kteří měli jeden pozitivní výsledek z jednoho odběru u 

vyšetření protilátek proti borreliím 

poz. 1 z A počet pacientů s jedním pozitivním výsledkem vyšetření protilátek proti 

borreliím z několika odběrů 

poz. M z A počet pacientů, kteří měli opakovaně pozitivní výsledky vyšetření protilátek 

proti borreliím 

 

Průběh protilátkové odpovědi se může v různých případech lišit. Pro přehlednost jsme 

zachovali rozdělení Jitky Kratochvílové, která dělí odpovědi na typickou, atypickou a výskyt 

pouze protilátek IgM. Graf 7 (tab. 10 v příloze) znázorňuje rozložení těchto tří druhů 

protilátkových odpovědí při vyšetření séra metodou ELISA. Typickou protilátkovou odpověď 

vykazovalo 28% (v roce 1996- 97 zaznamenala J. Kratochvílová 65%) pacientů. Atypická 

odpověď na patogena byla prokázána u 40% pacientů (v roce 1996-97 to činilo 24%) a pouze 

protilátky IgM se objevily u 32% vyšetřovaných pacientů (v letech 1996- 97 to bylo 12%). 

Vysoké zastoupení pacientů s atypickou protilátkovou odpovědí lze vysvětlit několika 

způsoby:  

• Protilátky IgG se u nemocného vyskytly před pozitivitou IgM 

• Odběry byly pořízeny až v době, kdy se tvořily už jen protilátky typu IgG 

• Protilátky IgM se vůbec neobjevily 

• Došlo k reinfekci pacienta 

 

Zvýšený výskyt pouze protilátek IgM může být způsoben: 

• Odběry v krátkých intervalech po sobě v době tvorby IgM, naopak bez odběru 

v době, kdy už se IgG tvořilo 

• Pacient byl hned zpočátku přeléčen úspěšně antibiotiky 

• Dlouhé období tvorby IgM  

 

 

 

 



 

Graf 7: Průběh protilátkové odpov

metodou ELISA, vyjádřeno v 

 

Stejně jako J. Kratochvílová 

co nejvyšší pravděpodobnosti relevantních výsledk

protilátek IgG a IgM nastávají, dle graf

inkubace infekce. 
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odpovědi proti Bb u opakovaně pozitivních pacient

 procentech:  

 jako J. Kratochvílová (1999) jsme zjišťovali čas, vhodný k odbě
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protilátek IgG a IgM nastávají, dle grafů 8 a 9 (tab. 11 v příloze), zhruba po osmi týdnech 
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Graf 8: Vyjádření významných a nevýznamných posunů v titru borreliových protilátek (test 

ELISA) typu IgM v závislosti na čase u opakovaně pozitivních pacientů, vyjádřeno 

v procentech: 

 

 

 

 

Graf 9: Vyjádření významných a nevýznamných posunů v titru borreliových protilátek (test 

ELISA) typu IgG v závislosti na čase u opakovaně pozitivních pacientů, vyjádřeno 

v procentech: 
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Na grafu 10 (tab. 12 přílohy) můžeme pozorovat počty pozitivních pacientů v průběhu 

let 2008 až 2010. V roce 2008 bylo testováno výrazně více osob, než v následujících letech, 

což může být způsobeno: 

• Počasím, vhodným pro rozmnožování klíšťat (a tím i borrelií) 

• Zvýšenou nakažlivostí klíšťat 

• Vyšším počtem zadávaných vyšetření  

• Větší rozlohou regionu, který v roce 2008 spadal pod OSL NHB 

V roce 2008 byl nejvyšší výskyt pozitivních testů v červenci, srpnu a září, v roce 2009 

v srpnu až říjnu a v roce 2010 v září až listopadu.  

 

Graf 10: Počet případů s pozitivním výsledkem vyšetření protilátek proti borreliím (metodou 

ELISA) v jednotlivých měsících roku 2008, 2009, 2010: 

 

 

K onemocnění LB byly v roce 2008 náchylnější ženy ve věku 55- 64 let. U mužů se 

jednalo o stejnou věkovou kategorii, avšak celkově jich bylo téměř o polovinu méně, viz graf 

11 (tab. 13 v příloze). V roce 2009 měly převahu pozitivních výsledků opět ženy, tentokrát ve 

věku 65 a více let. U mužů bylo nejvyšší zastoupení pozitivních vyšetření séra ve stejném 

rozmezí věku jako v roce 2008, viz graf 12 (tab. 14 přílohy). Rok 2010 se nejvýraznějšími 

píky pozitivních výsledků příliš nelišil od roku 2009, viz graf 13 (tab. 15 přílohy).  

Kromě věkového rozmezí 0- 4, 10-14 a 55- 64 let v roce 2009, 10- 14 a 25- 34 let v roce 

2010 měly ve všech věkových kategoriích více pozitivních výsledků vyšetření protilátek proti 
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borreliím ženy. 

Graf 14 (tab. 16 v příloze) znázorňuje rozdělení všech pacientů ve sledovaných letech 

podle věku. V roce 2008 byl jednoznačně nejvyšší počet pacientů ze všech tří let. Během let 

2008- 2010 bylo největší zastoupení pacientů s pozitivním vyšetřením séra metodou ELISA 

ve věku 55 a více let. 

 

Graf 11: Rozdělení pozitivních pacientů z roku 2008 dle věku a pohlaví (ELISA): 

 

Graf 12: Rozdělení pozitivních pacientů z roku 2009 dle věku a pohlaví (ELISA): 
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Graf 13: Rozdělení pozitivních pacientů z roku 2010 dle věku a pohlaví (ELISA): 

 

 

Graf 14: Rozdělení pozitivních pacientů z roku 2008, 2009 a 2010 podle věku (ELISA): 
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Graf 15:  Rozdělení pacientů s pozitivním výsledkem vyšetření protilátek proti borreliím 

metodou ELISA a s diagnózou A69.2 podle věku v roce 2008, 2009 a 2010:  

 

 

 

Výběr diagnóz jsme zachovali totožný jako J. Kratochvílová (1999), abychom mohli 

porovnat změnu jejich zastoupení po deseti letech. Diagnózy, které byly méně frekventované, 

jsme zahrnuli do kategorie ostatní. Vzhledem k tomu, že existuje velmi mnoho různých 

diagnóz, výsek v koláčovém grafu 16 (hodnoty v tab. 18 v příloze), odpovídající kategorii 

ostatní, je největší. V letech 1996-97 převažovaly diagnózy L (nemoci kůže a vaziva), Z 

(podezření na nemoci a patologické stavy), W (vnější příčiny náhodných poranění) a M 

(nemoci pojivové a kosterní soustavy), stejně tomu bylo i v roce 2008. V roce 2009 dle grafu 

17 (tab. 18 přílohy) převládají diagnózy Z, W, J (nemoci dýchací soustavy) a ostatní. O rok 

později dle grafu 18 (tab. 18 v příloze) bylo nejvíce pacientů s diagnózami Z, W a ostatní. 
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Graf 16: Rozdělení pacientů

metodou ELISA u jiných diagnóz než A69

 

 

 

Graf 17: Rozdělení pacientů

metodou ELISA u jiných diagnóz než A69
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lení pacientů s pozitivním výsledkem vyšetření protilátek proti bor

u jiných diagnóz než A69.2 v roce 2008:  

lení pacientů s pozitivním výsledkem vyšetření protilátek proti borreliím 

metodou ELISA u jiných diagnóz než A69.2 v roce 2009: 
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Graf 18: Rozdělení pacientů
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Během let 2008 až 2010 bylo nejvíce pacientů odesláno na vyšetření protilátek proti 

borreliím praktickými lékaři. Z grafu 19,20,21 (tab. 19,20,21 přílohy) můžeme vidět, že 

nejvyšší zastoupení pacientů s pozitivními výsledky vyšetření séra mají dermatologové, lékaři 

z ORL, praktici a ortopedi. Přesto v žádném roce počet pozitivních pacientů nedosáhl 50%ní 

hranice.  

 

Graf 19: Rozdělení pacientů, s pozitivním a negativním výsledkem (ELISA), mezi jejich 

lékaře, žádající vyšetření k průkazu LB, rok 2008: 
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Graf 20: Rozdělení pacientů, s pozitivním a negativním výsledkem (ELISA), mezi jejich 

lékaře, žádající vyšetření k průkazu LB, rok 2009: 

 

 

 

 

Graf 21: Rozdělení pacientů, s pozitivním a negativním výsledkem (ELISA), mezi jejich 

lékaře, žádající vyšetření k průkazu LB, rok 2010: 
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Z celkového počtu 267 pacientů s opakovaně pozitivními výsledky základních vyšetření 

BORG a BORM byla u 25 z nich provedena doplňková vyšetření. Jednou pozitivní výsledky 

základních vyšetření mělo 911 pacientů, z toho u 127 z nich provedli pracovníci OSL NHB 

doplňková vyšetření. Z grafů 22,23 (viz tab. 22,23 v příloze) můžeme vidět rozložení 

fyziologických a patologických hodnot těchto vyšetření během let 2008 až 2010. Patologické 

hodnoty z více jak 50 % vykazovala pouze doplňková vyšetření na přítomnost revmatoidního 

faktoru (jednou pozitivní pacienti). 

V tab. 5 jsou rozděleni pacienti podle vztahu mezi základními vyšetřeními séra a 

vyšetřeními doplňkovými. I zde se potvrzuje zvýšená pozitivita RF. Tento parametr se 

v patologických hodnotách vyskytuje více, jsou-li pozitivní i základní vyšetření ‚BORM‘ 

a ‚BORG‘.  

 

Graf 22: Doplňková vyšetření u pacientů s opakovaně pozitivním výsledkem vyšetření 

protilátek proti borreliím:  
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Graf 23: Doplňková vyšetření u pacientů s jedním pozitivním výsledkem vyšetření protilátek 

proti borreliím:  

 

 

 

 

Tab. 5:  Výsledek doplňkových vyšetření při infekci Bb v souvislosti s typem protilátkové 

odpovědi 

 

Doplňková 

vyšetření 

Protilátková odpověď proti borreliím 

Pozitivní výsledek 

vyšetření proti borreliím 

v IgM, negativní v IgG 

Pozitivní výsledek 

vyšetření proti borreliím 

v IgM i IgG 

Negativní výsledek 

vyšetření proti borreliím 

v IgM, pozitivní v IgG 

 n % n % n % 

IgM 

zvýšené 

6 35,29 0 0 2 8,33 

IgM 

v normě 

11 64,71 10 100,00 22 91,67 

IgG 

zvýšené 

0 0 1 9,09 3 12,50 

IgG           

v normě 

17 100,00 10 90,91 21 87,50 
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CIK 

zvýšené 

5 29,41 4 36,36 4 17,39 

CIK 

v normě 

12 70,59 7 63,64 19 82,61 

Protilátky 

proti EBV 

pozitivní 

10 45,45 6 31,58 5 22,73 

Protilátky 

proti EBV 

negativní 

12 54,54 13 68,42 17 77,27 

Protilátky 

proti HSV 

pozitivní 

1 50,00 0 0 0 0 

Protilátky 

proti HSV 

negativní 

1 50,00 0 0 0 0 

IgA 

zvýšené 

2 11,11 1 9,09 3 12,50 

IgA            

v normě 

16 88,89 10 90,91 21 87,50 

RF 

zvýšený 

1 33,33 3 50,00 0 0 

RF            

v normě 

2 66,67 3 50,00 5 100,00 
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12. Diskuze 

12.1. Detekce protilátek v séru a likvoru 

Negativní výsledek vyšetření protilátek proti Bb nemusí znamenat nepřítomnost 

onemocnění. Může se jednat o důsledek příliš brzkého odběru séra (resp. likvoru), 

nereaktivitu pacienta (esenciální či po časném zaléčení antibiotiky), nebo laboratorní chybu. 

Z tohoto důvodu je třeba důkladná klinická a epidemiologická analýza stavu pacienta před 

odběrem vzorku. (Bartůněk, 1996; Kratochvílová 1999) 

Zaznamenali jsme vysoké zastoupení případů s opakovaně negativními výsledky 

laboratorních vyšetření, což může značit mimo jiné i nesprávné určení diagnózy lékařem, 

popřípadě krátký interval mezi náběry testované krve. V daném případě by bylo vhodné dbát 

na přesnější anamnézu a obeznámit lékaře s životním cyklem přenašeče i vektora. Dle Staňka 

a Strleho (2009) není u typických kožních lézí třeba laboratorní vyšetření. Docílili bychom 

tak nižšího počtu vyšetření a tím i snížení finanční a pracovní zátěže laboratoře. 

U asi šestiny pacientů byl zjištěn pozitivní výsledek testů ELISA na přítomnost 

protilátek v séru, ale ke kontrolnímu odběru nedošlo. U WB jde o dvě třetiny pacientů. Mohlo 

se jednat o pacienty, kteří byli dostatečně klinicky vyšetřeni a laboratorní test jen potvrdil 

diagnózu (resp. pozitivní test WB potvrdil závěry testu ELISA), nebo u nich mohlo dojít 

k vymizení příznaků a kontrolní testy nebyly nutné, případně pacienti nebyli ochotni dále 

navštěvovat lékaře. Pokud nejsou tito pacienti dostatečně zaléčeni, hrozí vysoké riziko 

pozdních chronických komplikací.  

Zjistili jsme, že další odběry séra mají smysl až po osmi týdnech od propuknutí 

choroby. V tomto čase došlo u pacientů k významnému posunu v titrech protilátek proti Bb. 

Dle návodu diagnostické soupravy EIA Borrelia recombinant IgM/IgG (2011) by se mělo 

kontrolní vyšetření opakovat po 3 až 6 týdnech, pokyn návodu pro WB (EUROIMMUN, 

2011) se s tímto doporučením shoduje. Doba, za kterou je možné detekovat protilátky je 

závislá na citlivosti použité metody. Bartůněk (1996) uvádí, že specifické protilátky se tvoří 

nejvíce mezi 6. až 8. týdnem od prvních příznaků (v roce 2006 ale uvádí 3.- 5. týden). Tím 

jsme potvrdili názor, že kontrolní vyšetření séra před uplynutím dvou měsíců od objevení 

symptomů nemusí mít náležitou výpovědní hodnotu. 

V případě závažných klinických obtíží pacienta se kromě séra vyšetřuje i mozkomíšní 

mok. Stanovuje se nejen hladina protilátek, ale i jejich syntéza uvnitř mozkových plen tj. 

počet lymfocytů (přímou metodou) a stav hematoencefalické bariéry (Roháčová, 2001). Po 

prvním pozitivním výsledku vyšetření byli opakovaně vyšetřováni dva pacienti metodou 



50 
 

ELISA (z toho u jednoho byly opětovně prokázány protilátky) a dva metodou WB , kde žádný 

ze vzorků nebyl pozitivní více než jednou. 

Další průběh onemocnění byl sledován u šestiny pozitivních pacientů v testu ELISA a 

pětiny v testu westernblot. Ideálně bychom potřebovali získat data od prvních příznaků až 

k úplnému vyléčení v krátkých časových intervalech, abychom s jistotou určili dynamiku 

onemocnění. Typický průběh infekčních onemocnění, tedy primární sekreci IgM a následný 

přesmyk na sekundární sekreci IgG (Bartůňková, Paulík a kol., 2005), vykazovala třetina 

pacientů s opakovaně pozitivními testy na LB. U dalších dvou třetin byl průběh atypický 

(objevily se pouze protilátky IgM, jen IgG apod.). Problémem nadále zůstává, že nelze zjistit 

závažnost a aktivitu infekce, dobu jejího trvání, ani její budoucí průběh z typu tvořené 

protilátky ani velikosti titru zjištěného testem ELISA. (Dlouhý, 1996) 

 

12.2. Epidemiologie 

Díky životnímu cyklu klíšťat můžeme pozorovat sezónní charakter onemocnění.  

Bartůněk (2006) uvádí, že nejvyšší promořenost borreliemi se vyskytuje u druhého larválního 

stádia tzn. nymf, které sají krev nejvíce na přelomu jara a léta (Steer, 2008). Během roku jsme 

zjistili několik vrcholů zvýšeného výskytu LB. První bod byl zpočátku léta, tj. v červnu, 

druhý v srpnu a září, což odpovídá dvouměsíční inkubační době bakterií od období nejvyšší 

aktivity klíšťat. Třetím zvýšeným bodem byl leden, kdy se vyskytují pozdní reakce 

imunitního systému na přítomnost spirochet v organismu. Naším výzkumem jsme tedy 

potvrdili výsledky uváděné v literatuře (Bartůněk, 2006).  

Pacienty jsme rozdělili do skupin podle věku a pohlaví. Literatura uvádí, že nejvíce 

ohroženy LB jsou děti ve věku od 5 do 9 let a starší lidé od 60 do 69 let. V dětském věku je 

vyšší incidence u chlapců, v dospělosti (zde myšleno nad 30 let věku) u žen (O‘Meyerhoff J., 

2011). Bartůněk (2006) uvádí zvýšený vzestup případů ve věku 45- 49 let, ohrožené jsou více 

ženy. Naše studie ukázala vyšší výskyt LB u dětí ve věku 10- 14 let a skutečně převládali 

chlapci (ovšem pouze v tomto věku, v ostatních věkových kategoriích dominují děvčata resp. 

ženy). Nejmenší rozdíly v incidenci borreliózy dle pohlaví jsme zaznamenali ve věku 20- 24 

let. Nejohroženější jsou lidé ve věku 55- 64 let. Pravděpodobně je rozdíl v nemocnosti dán 

rozdílnou mírou aktivity osob, různého pohlaví a věku, pohybujících se v oblastech výskytu 

klíšťat. (O‘Meyerhoff J., 2011) 

Během zpracování studie jsme narazili stejně jako J. Kratochvílová (1999) na velké 

množství diagnóz uváděných jako důvod vyšetření protilátek proti borreliím. Během let 2008 

až 2010 byla s pozitivním výsledkem vyšetřena pouze asi jedna třetina pacientů 
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s diagnostikovanou lymeskou borreliózou. Může to svědčit o nepřesnosti při psaní diagnóz u 

požadavku na sérologické vyšetření, či možnosti zkřížené reaktivity sérologických testů 

s jinými onemocněními. (Kratochvílová, 1999) 

U zbylých dvou třetin pozitivních pacientů uváděli lékaři nejvíce diagnózy: nemoci 

kůže, podezření na nemoc a kousnutí nejedovatými členovci. Na rozdíl od J. Kratochvílové 

jsme zaznamenali pouze minimální počet pacientů s diagnózou X, tj. bodnutí sršněm, vosou 

(u kterých se podle dostupných zdrojů Bb nenachází). Ovšem diagnóza W, tj. kousnutí 

nejedovatými členovci nebo hmyzem, se objevuje stále velice často. Pouze s touto diagnózou, 

bez dalších klinických příznaků, je zbytečné žádat o vyšetření séra na protilátky proti 

borreliím, neboť klinické příznaky případného onemocnění je možné zaznamenat dříve, než 

protilátky v plazmě. (Kratochvílová, 1999) 

Pacienti se mohou obracet na různé specialisty z důvodů širokého spektra symptomů 

LB. Nejčastěji odesílali požadavek na sérologické vyšetření praktičtí lékaři, pediatři, 

dermatologové a internisté. Přesto nejúspěšnějšími v klinické diagnostice a následné sérologii 

byli otolaryngologové, pediatři a dermatologové (nad 40%). Mezi nejčastější projevy LB patří 

typické kožní léze (dle Bartůňka, 2006, až 97%). Dermatologové by je měli rozeznat a bez 

sérologického vyšetření jednoznačně diagnostikovat borreliózu. Pediatři odesílají dětské 

pacienty k vyšetření séra také díky prokázanému transplacentárnímu přenosu, příp. podezření 

na juvenilní oligoartritidu. Otolaryngologové, zejména pak ušní lékaři, mohou pojmout 

podezření na borreliózu při zduření místních uzlin pacienta, protože v časné fázi infekce 

dochází k šíření spirochet z kožních lézí právě do uzlin. (Julák, 2006) Nad hranici 50- ti 

procentní úspěšnosti se neposunuli žádní lékaři. 

 

12.3. Doplňková vyšetření a zkřížené reakce 

Imunitní systém je rozsáhlý mechanismus reagující na podněty (antigeny) jak 

specifickou, tak nespecifickou reakcí. Ani při infekci LB nedochází pouze k tvorbě 

specifických protilátek IgM a IgG, proto lze průběh diagnostikovaného onemocnění sledovat i 

pomocí některých nespecifických infekčních sérologických markerů.  

Nejvíce pacientů s pozitivním výsledkem testů na specifické protilátky bylo vyšetřeno 

na přítomnost EBV v séru. EB virus vyvolává polyklonální aktivaci lymfocytů B a tím 

hypergamaglobulinémii, k jeho reaktivaci může dojít i vniknutím Bb do organismu. Zjistili 

jsme dvacetipěti procentní přítomnost EBV u vyšetřovaných pacientů, kterým byla prokázána 

pozitivita IgM, nebo IgG. Díky vysoké promořenosti populace tímto virem (Muntau, 2009, 

uvádí téměř 100% po 30. roce života) může jít zčásti o falešně pozitivní nález. Zvýšená 
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hladina IgM- HSV byla zaznamenána u poloviny testovaných pacientů, ale vzhledem k velmi 

nízkému počtu pacientů, není možné dospět k relevantnímu hodnocení. 

Čtrnáct pacientů s jedním pozitivním vyšetřením protilátek proti Bb bylo vyšetřováno 

na přítomnost RF, více než polovině byl RF v séru prokázán. Z toho tři pacienti byli pozitivní 

na přítomnost specifických protilátek IgM a zároveň IgG tj. v rozvinuté fázi onemocnění. 

Přítomnost RF u LB lze vysvětlit jako odpověď na častá muskuloskeletální onemocnění 

spojená s vysokou perzistencí borrelií v kloubech. Je vhodné vyloučit přítomnost jiných 

autoimunitních chorob zvyšujících sérové RF. 

Nedostali jsme přesvědčivé důkazy o korelaci hladin sérových imunoglobulínů a CIK 

během infekce borreliemi. Proto na rozdíl od J. Kratochvílové (1999) nemůžeme jednoznačně 

doporučit kontrolu činnosti imunitního systému pomocí těchto markerů během prvních dvou 

týdnů, tj. před nástupem specifické imunitní odpovědi. Lze ale kontrolovat přítomnost RF (po 

vyloučení jiných revmatických chorob) v séru. Stejně jako před deseti lety se stále jedná o 

metodu levnější, než test ELISA, westernblot či immunoblot. 
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13. Závěr 

V naší diplomové práci jsme zpracovali údaje z OSL Nemocnice Havlíčkův Brod z let 

2008- 2010. Zaměřili jsme se na pacienty, kteří byli v této době vyšetřováni na přítomnost 

specifických protilátek proti borreliím v séru nebo v mozkomíšním moku.  

Porovnávali jsme specifitu testů ELISA a westernblot. Dle pozitivního záchytu 

v metodách plyne, že WB potvrzoval specifitu asi v jedné třetině případů. Lze tedy doporučit 

užití citlivějších testů westernblot pro potvrzení pozitivního výsledku méně specifického testu 

ELISA. 

 Potvrdili jsme závěr J. Kratochvílové a dalších autorů, kteří doporučují opakování 

vyšetření protilátek proti Bb nejdříve po osmi týdnech od posledního odběru. Autoři publikací 

o problematice LB doporučují během těchto dvou měsíců kontrolovat pacientův stav (resp. 

reakce jeho imunitního systému) pomocí doplňkových vyšetření (koncentrace cirkulujících 

imunokomplexů a sérových imunoglobulínů IgG, IgM, IgA), která jsou méně ekonomicky 

náročná. Můžeme konstatovat, že naše studie neprokázala užitečnost těchto vyšetření. 

Incidence lymeské borreliózy je nejvyšší u žen ve věku 55 let a více. Přičemž nejvíce 

pozitivních případů zaznamenává imunologická laboratoř NHB v červnu, srpnu, září a lednu. 

Nejvyšší úspěšnost při psaní diagnózy LB vykazují otolaryngologové, dermatologové a 

praktičtí lékaři. Díky nepřesnému určování diagnóz a často atypickému průběhu onemocnění 

dochází ke značnému pracovnímu a ekonomickému zatížení OSL NHB. 

Mimo cíle práce jsme zjistili posun průběhu onemocnění LB od typického (J. 

Kratochvílová, 1999) pro infekční choroby (zpočátku IgM, později přesmyk na IgG) 

k atypickému (2008- 2010). Rozdíl jsme zaznamenali i v zastoupení pozitivních doplňkových 

vyšetření na sérové imunoglobuliny (IgM, IgG) a CIK. U J. Kratochvílové (1999) dosahovaly 

pozitivity až v 80% případů, v naší práci některé z nich nedosáhly ani k 30% hranici. Může to 

být dáno vyšší specifitou diagnostických metod (rekombinantními antigeny apod.). 

Doplňková vyšetření ztratila během posledních deseti let na významu. 
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14. Přílohy 

Tab. 6: Rozdělení pacientů s vyšetřením protilátek proti bakterii Bb v séru metodou ELISA 

v letech 2008 až 2010: 

 

Skupina Počet pacientů Počet v % 

Negativní  2794 70,34 

Pozitivní 1 z 1 607 15,28 

Pozitivní 1 z A 304 7,66 

Pozitivní M z A 267 6,72 

Celkem  3972 100,00 

 

 

Tab. 7: Rozdělení pacientů s vyšetřením protilátek proti bakterii Bb v séru metodou WB 

v letech 2008 až 2010: 

 

Skupina Počet pacientů Počet v % 

Negativní 199 16,88 

Pozitivní 1 z 1 731 62,00 

Pozitivní 1 z A 18 1,53 

Pozitivní M z A 231 19,59 

Celkem 1179 100,00 

 

Legenda: 

neg. počet pacientů s negativním výsledkem u všech vyšetření protilátek proti 

borreliím 

poz. 1 z 1 počet pacientů, kteří měli jeden pozitivní výsledek z jednoho odběru u 

vyšetření protilátek proti borreliím 

poz. 1 z A počet pacientů s jedním pozitivním výsledkem vyšetření protilátek proti 

borreliím z několika odběrů 

poz. M z A počet pacientů, kteří měli opakovaně pozitivní výsledky vyšetření protilátek 

proti borreliím  
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Tab. 8: Rozdělení pacientů s vyšetřením protilátek proti Bb v likvoru metodou ELISA 

v letech 2008 až 2010: 

 

Skupina Počet pacientů Počet v % 

Negativní 162 86,17 

Pozitivní 1 z 1 24 12,77 

Pozitivní 1 z A 1 0,53 

Pozitivní M z A 1 0,53 

Celkem 188 100,00 

 

 

Tab. 9: Rozdělení pacientů s vyšetřením protilátek proti Bb v likvoru metodou WB v letech 

2008 až 2010: 

 

Skupina Počet pacientů Počet v % 

Negativní 118 64,13 

Pozitivní 1 z 1 64 34,78 

Pozitivní 1 z A 2 1,09 

Pozitivní M z A 0 0 

Celkem 184 100,00 

 

Legenda: 

neg. počet pacientů s negativním výsledkem u všech vyšetření protilátek proti 

borreliím 

poz. 1 z 1 počet pacientů, kteří měli jeden pozitivní výsledek z jednoho odběru u 

vyšetření protilátek proti borreliím 

poz. 1 z A počet pacientů s jedním pozitivním výsledkem vyšetření protilátek proti 

borreliím z několika odběrů 

poz. M z A počet pacientů, kteří měli opakovaně pozitivní výsledky vyšetření protilátek 

proti borreliím  
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Tab. 10: Průběh protilátkové odpovědi proti Bb u všech opakovaně pozitivních pacientů 

vyšetřených metodou ELISA: 

 

Průběh titru Počet pacientů Počet v % 

Typické 149 27,49 

Atypické 219 40,41 

Pouze IgM 174 32,10 

Celkem 542 100,00 

 

Tab. 11: Četnost posunů významných a nevýznamných titrů u protilátek IgM a IgG: 

 

týdny IgG IgM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 146 100 1 0,94 118 100 2 2,02 

2. 142 97,26 6 5,66 115 97,46 6 6,06 

3. 137 93,84 15 14,15 111 94,07 10 10,10 

4. 131 89,73 29 27,36 102 86,44 26 26,26 

5. 111 76,03 35 33,02 87 73,73 35 35,35 

6. 88 60,23 40 37,74 77 65,25 41 41,41 

7. 80 54,79 48 45,28 72 61,02 45 45,45 

8. 75 51,37 59 55,66 69 58,47 56 56,56 

9. 62 42,47 60 56,60 57 48,31 59 59,59 

10. 54 36,97 61 57,55 51 43,22 63 63,63 

11. 49 33,56 67 63,21 46 38,98 67 67,67 

12. 46 31,51 70 66,04 44 37,29 72 72,72 

13. 31 21,23 74 69,81 39 33,05 76 76,76 

14. 27 18,49 77 72,64 34 28,81 78 78,78 

15. 26 17,81 79 74,53 31 26,27 79 79,79 

16. 26 17,81 81 76,42 28 23,73 81 81,81 

17. 24 16,44 82 77,36 25 21,19 83 83,83 

18. 22 15,07 84 79,25 24 20,34 84 84,84 

19. 20 13,70 84 79,25 24 20,34 84 84,84 

20. 20 13,70 87 82,08 24 20,34 84 84,84 
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21. 14 9,59 89 83,96 24 20,34 85 85,85 

22. 14 9,59 89 83,96 19 22,42 86 86,86 

23. 12 8,22 90 84,91 16 13,56 86 86,86 

24. 12 8,22 95 89,62 13 11,02 89 89,89 

25. 10 6,85 95 89,62 8 6,78 89 89,89 

26. 9 6,16 96 90,57 7 5,93 90 90,90 

27. 7 4,79 96 90,57 6 5,08 90 90,90 

28. 5 3,42 101 95,28 5 4,24 97 97,97 

29. 3 2,05 101 95,28 5 4,24 97 97,97 

30. 3 2,05 104 98,11 4 3,39 98 98,98 

31. 2 1,37 104 98,11 2 1,69 98 98,98 

32. 2 1,37 104 98,11 2 1,69 98 98,98 

33. 1 0,68 104 98,11 2 1,69 98 98,98 

34. 0 0 104 98,11 2 1,69 98 98,98 

35. 0 0 105 99,06 1 0,85 98 98,98 

36. 0 0 106 100 1 0,85 99 100 

37. 0 0 106 100 0 0 99 100 

 

Vysvětlivky: 

Sloupec 1 a 5- počet pozitivních testů bez významného posunu v titru za danou dobu 

Sloupec 2 a 6- počet pozitivních testů bez významného posunu v titru za danou dobu 

vyjádřený v % 

Sloupec 3 a 7- počet pozitivních testů s významným posunem v titru za danou dobu 

Sloupec 4 a 8- počet pozitivních testů s významným posunem v titru za danou dobu vyjádřený 

v % 
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Tab. 12: Počet případů s pozitivním výsledkem vyšetření protilátek proti borreliím v průběhu 

roku 2008: 

 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2008 30 36 32 53 87 122 109 145 123 67 56 25 

2009 40 18 19 21 13 33 37 57 46 56 24 7 

2010 11 19 21 13 16 39 32 32 45 52 54 39 

 

Tab. 13: Rozdělení pozitivních pacientů z roku 2008 dle věku a pohlaví: 

 

 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65˂ 

Muži 7 17 18 11 16 32 45 41 50 44 

Ženy 9 19 25 33 17 45 53 54 92 71 

celkem 16 36 43 44 33 77 98 95 142 115 

 

V roce 2008 bylo celkem 699 pacientů s pozitivním výsledkem vyšetření (ELISA) 

protilátek proti Bb. 

 

Tab. 14: Rozdělení pozitivních pacientů z roku 2009 dle věku a pohlaví: 

 

 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65˂ 

Muži 6 4 8 5 4 6 16 17 33 24 

Ženy 4 9 5 8 5 12 21 21 27 41 

celkem 10 13 13 13 9 18 37 38 60 65 

 

Celkem bylo v roce 2009 pozitivních 276 pacientů v testech ELISA na protilátky proti 

Bb. 
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Tab. 15: Rozdělení pozitivních pacientů z roku 2010 dle věku a pohlaví: 

 

 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65˂ 

Muži 3 7 9 4 4 13 9 20 34 27 

Ženy 4 8 6 7 5 13 17 24 41 42 

celkem 7 15 15 11 9 26 26 44 75 69 

 

V roce 2010 bylo celkem 297 pacientů vyšetřeno testem ELISA na přítomnost protilátek 

proti borreliím s pozitivním výsledkem. 

 

Tab. 16: Srovnání počtu pacientů s pozitivním výsledkem vyšetření protilátek proti Bb dle 

věku v jednotlivých letech: 

 

 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65˂ 

2008 16 36 43 44 33 77 98 95 142 115 

2009 10 13 13 13 9 18 37 38 60 65 

2010 7 15 15 11 9 26 26 44 75 69 

 

V letech 2008- 2010 bylo na Havlíčkobrodsku celkem 1272 pacientů s pozitivním 

výsledkem vyšetření protilátek proti borreliím (ELISA). 

Dle databáze EPIDAT Státního zdravotnického ústavu (2011) byla incidence LB na 

100 000 obyvatel v České republice v roce 2008 41,7, v roce 2009 36,8 a v roce 2010 34,2. 

 

Tab. 17: Rozdělení pacientů s pozitivním výsledkem vyšetření protilátek proti borreliím a 

s diagnózou A69.2 podle věku v roce 2008, 2009 a 2010:  

 

Věk 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65˂  

2008 12 16 20 12 8 23 34 29 56 37 

2009 4 3 7 7 1 3 7 14 18 16 

2010 2 3 4 1 2 6 4 8 19 19 

 

S diagnózou A69.2 a pozitivním výsledkem testů ELISA bylo celkem 395 pacientů      

(v roce 2008 247 pacientů, v roce 2009 80 pacientů a v roce 2010 68 pacientů). 



60 
 

Tab. 18: Rozdělení pacientů s pozitivním výsledkem vyšetření protilátek proti borreliím u 

jiných diagnóz než A69.2 v roce 2008 až 2010: 

 

Dg L 

(L53) 

Z 

(Z03,Z00) 

W 

(W57) 

X  T 

(T63) 

B 

(B88) 

G 

(G44) 

J 

(J03) 

M 

(M25) 

ostatní 

2008 65 99 73 2 21 18 19 27 46 160 

2009 30 69 24 0 14 7 7 21 13 53 

2010 18 78 33 0 5 9 6 12 18 95 

 

V letech 2008 až 2010 bylo s pozitivním výsledkem vyšetření protilátek proti borreliím 

a diagnózou jinou než A69.2 celkem 1042 pacientů (tj. 530 v roce 2008, 238 v roce 2009, 274 

v roce 2010). 

 

Tab. 19: Rozdělení pacientů, s pozitivním a negativním výsledkem, mezi jejich lékaře, 

žádající vyšetření k průkazu LB, rok 2008: 

 

Lékař Počet 

negativních 

výsledků 

Procentuálně 

% (neg.) 

Počet 

pozitivních 

výsledků 

Procentuálně 

% (poz.) 

 Celkový 

počet 

případů 

Praktik 597 62,38 360 37,62 957 

Pediatr 219 59,67 148 40,33 367 

Dermatolog 67 57,26 50 42,74 117 

Ortoped 107 65,64 56 34,36 163 

Infekcionista 106 67,09 52 32,91 158 

Neurolog 29 70,73 12 29,27 41 

Internista 136 70,47 57 29,53 193 

ORL 38 55,88 30 44,12 68 

Ostatní 276 71,88 108 28,12 384 
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Tab. 20: Rozdělení pacientů, s pozitivním a negativním výsledkem, mezi jejich lékaře, 

žádající vyšetření k průkazu LB, rok 2009: 

 

Lékař Počet 

negativních 

výsledků 

Procentuálně 

% (neg.) 

Počet 

pozitivních 

výsledků 

Procentuálně 

% (poz.) 

 Celkový 

počet 

případů 

Praktik 612 78,97 163 21,03 775 

Pediatr 250 83,06 51 16,94 301 

Dermatolog 81 70,43 34 29,57 115 

Ortoped 70 76,08 22 23,91 92 

Infekcionista 75 78,95 20 21,05 95 

Neurolog 18 94,74 1 5,26 19 

Internista 128 82,05 28 17,95 156 

ORL 22 81,48 5 18,52 27 

Ostatní 275 85,67 46 14,33 321 

 

Tab. 21: Rozdělení pacientů, s pozitivním a negativním výsledkem, mezi jejich lékaře, 

žádající vyšetření k průkazu LB, rok 2010: 

 

Lékař Počet 

negativních 

výsledků 

Procentuálně 

% (neg.) 

Počet 

pozitivních 

výsledků 

Procentuálně 

% (poz.) 

 Celkový 

počet 

případů 

Praktik 542 74,15 189 25,85 731 

Pediatr 202 80,80 48 19,20 250 

Dermatolog 68 64,76 37 32,24 105 

Ortoped 46 77,97 13 22,03 59 

Infekcionista 57 78,08 16 21,92 73 

Neurolog 21 75,00 7 25,00 28 

Internista 116 81,12 27 18,88 143 

ORL 21 63,64 12 36,36 33 

Ostatní 226 85,61 38 14,39 264 
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Tab. 22: Doplňková vyšetření u pacientů s opakovaně pozitivním výsledkem vyšetření 

protilátek proti borreliím v letech 2008 až 2010: 

 

Vyšetření Patol. hodnoty (+) Fyziol. hodnoty (-) % + % - 

IgM 2 9 18,18 81,82 

IgG 3 7 30,00 70,00 

IgA 0 9 0 100,00 

CIK 2 9 18,18 81,82 

EBV 6 20 23,08 76,92 

RF 0 0 0 0 

 

Tab. 23: Doplňková vyšetření u pacientů s jedním pozitivním výsledkem vyšetření protilátek 

proti borreliím v letech 2008 až 2010: 

 

Vyšetření Patol. hodnoty (+) Fyziol. hodnoty (-) % + % - 

IgM 5 37 11,90 88,10 

IgG 4 38 9,52 90,48 

IgA 5 38 11,63 88,37 

CIK 13 28 31,71 68,29 

EBV 20 61 24,69 75,31 

RF 8 6 57,14 42,86 
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15. Souhrn  

 

Autor: Lucie Kohoutová 

Název: Lymeská borrelióza (diplomová práce) 

Vysoká škola: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Studijní obor: farmacie 

 

Cíl práce: V této práci jsme zjišťovali výskyt lymeské borreliózy (LB) v okolí Havlíčkova 

Brodu na základě laboratorní diagnostiky specifických a nespecifických protilátek v séru a 

v likvoru. Za cíl jsme si tedy kladli stanovení charakteristických laboratorních znaků 

onemocnění a určení racionálního postupu diagnostiky.  

Metody: Zpracovali jsme data z databáze imunologické laboratoře Nemocnice Havlíčkův 

Brod. Pacienti byli rozděleni do skupin podle výsledků základních testů 

(přítomnost/nepřítomnost protilátek IgM a IgG v séru/likvoru), pohlaví, věku, data odběru, 

diagnózy, zadavatele vyšetření a metody vyšetření (ELISA, westernblot). Skupiny byly 

porovnány v jednotlivých kategoriích. Dále byli vyčleněni pacienti s minimálně jedním 

pozitivním výsledkem základního vyšetření a s přítomností doplňkových vyšetření a 

roztříděni podle výsledku a vztahu doplňkového vyšetření k základnímu. Příspěvkovou 

metodou jsme se snažili určit vhodný odstup při vyšetřování párových vzorků při sledování 

dynamiky onemocnění. 

Výsledky: Bylo zjištěno, že LB se vyskytuje více v pokročilém věku (nad 55 let) a to u žen. 

Nejvyšší počet vyšetření protilátek proti borreliím byl zaznamenán v srpnu 2008. Průběh 

onemocnění je oproti ostatním infekčním chorobám častěji atypický. Nejlepšími diagnostiky 

lymeské borreliózy byli během let 2008 až 2010 dermatologové a otolaryngologové. 

Vzhledem k pomalejšímu rozvoji protilátkové odpovědi je vhodné přistoupit k odběrům séra a 

jejich testování od osmého týdne po vniknutí infekce do těla. Mimo diagnózu A69.2 (LB) 

přicházeli pacienti k odběrům nejvíce s diagnózou W (drobná poranění) a Z (podezření na 

patologický stav pacienta). Pacienti s pozitivními odezvami vyšetření na přítomnost protilátek 

proti borreliím měli v nadpoloviční většině také zvýšené hodnoty testů na přítomnost 

revmatoidního faktoru v séru. 

Závěry: Retrospektivní studie pacientů NHB ukázala zvýšenou incidenci onemocnění více u 

starších žen a to v období nejvyššího výskytu přenašečů (rod Ixodes) resp. vektorů (B. 

burgdorferi) tj. od června do září. Dalším kulminujícím bodem výskytu nových případů je 
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leden, kdy dochází k plnému propuknutí symptomů pozdních stádií choroby. V jedné třetině 

westernblot potvrdil pozitivitu testů ELISA. Pro dobrou diagnózu je tedy vhodné vyšetřit 

pozitivní sérum pacienta (vyšetřované metodou ELISA) i metodou blotovací. Vyšetření 

protilátek v séru má opodstatnění po osmi týdnech od průniku spirochety do těla pacienta. Při 

celkové diagnóze onemocnění je nutné vzít v úvahu také klinické projevy onemocnění a 

zkřížené reakce borrelií s herpetickými viry, autoimunitními, či revmatickými chorobami. 
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16. Abstract 

 

Author: Lucie Kohoutova 

Title: Lyme borreliosis (Diploma thesis) 

University: Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove 

Field of study: Pharmacy 

 

Background: We investigated the presence of Lyme disease in the area of Havlickuv Brod 

based on laboratory diagnostics of specific or non- specific antibodies in the blood serum and 

in the liquor. The aim was to define typical laboratory signs of illness and recommend 

racional methods in diagnosis of Lyme disease.  

Methods: We used the data from Havlickuv Brod hospital laboratory of immunology. Patients 

were dividend into the groups according to the results of basic tests (if there were 

immunoglobulines type M and type G in serum or liquor), sex, age, the day of blood 

collection, code of diagnosis, patient’s doctor and the type of running tests (ELISA, 

westernblot). These groups were compared. Patients with at least one positive result in basic 

tests and with any of additional test at the same time were divided in compliance with 

relations amongst these types of tests. We tried to determine appropriate interval between 

taking samples during monitoring the dynamics of the disease by contribution- based method. 

Results: More threatned by Lyme borreliosis are older women and people over the age of 

fifty- five. The highest number of new cases appeared in August 2008. We could have seen 

mostly atypical running of disease compared to the other infectious diseases during our 

research. The most succesful in recognising Lyme disease in 2008, 2009 and 2010 were 

dermatologists and otolaryngologists. With regards to the slower immunity response it is 

advisable to collect and test the blood serum eight weeks later after the penetration. Other 

numerous diagnoses investigated for the presence of borrelia pathogens are W (means small 

wounds) or Z (for suspiction to patient’s pathological state). Patients with positive antibodies 

against this pathogen in blood  samples had higher values of rheumatoid factor tests. 

Conclusions: The retrospective study of patients from Havlickuv Brod region showed higher 

incidence in elderly people, mostly women in the period of the highest occurence of carrier 

(genus Ixodes) and vector (Borrelia burgdorferi) in the nature, i.e. from June to September. 

Another intensive point of new manifestation is in January due to full onset of late phase 

symptoms. ELISA tests were confirmed by westernblot in one third cases. So it is suitable to 
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check every positive serum (tested by ELISA) by blotting methods for the right diagnosing. 

Tests which confirme Lyme disease are meaningful eight weeks after the penetration of 

bakteria. It is nescessary to consider clinical manifestation as well as laboratory results during 

the diagnostics. Lyme borreliosis also have cross- reactions with some other pathogens as 

Herpes viruses, autoimmune or rheumatic diseases.  
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17. Seznam použitých zkratek 

A69.2 diagnóza lymeská borrelióza (dle Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky ČR, 1999) 

Ag antigen 

Bb Borrelia burgdorferi 

Bbsl Borrelia burgdorferi sensu lato 

Bbss Borrelia burgdorferisensu stricto 

CIK cirkulující imunokomplexy 

DNA deoxynukleová kyselina 

EBV virus Epstein- Barrové  

ELISA Enzyme- Linked Immunosorbent Assay 

EM erythema migrans 

Fc fragment crystrallizable, koncová část protilátky  

HSV Herpes simplex virus 

IgA imunoglobulin A 

IgG imunoglobulin G 

IgM imunoglobulin M 

IL- 1β (6,10, 12) interleukiny 

IT informační technika 

kDa hmotnostní jednotka proteinového řetězce- 

kilodalton  

LB lymeská borrelióza 

NHB Nemocnice Havlíčkův Brod 

ORL otolaringologie 

OSL Oddělení společných laboratoří (Nemocnice 

Havlíčkův Brod) 

Osp A- F outer surface proteins- povrchové proteiny (Bbsl) 

PCR polymerázová řetězová reakce 

RF revmatoidní faktor 

TNFα tumor nekrotizující faktor α 

WB westernblot 
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