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Cíl práce: V této rigorózní práci jsme zjišťovali situaci v laboratorní a klinické diagnostice na 

Havlíčkobrodsku v letech 2011 a 2012. V první půli jsme hodnotili dodržování doporučených 

laboratorních postupů a zastoupení pacientů s pozitivními výsledky sérologických a 

likvorových vyšetření na přítomnost protilátek proti boréliím. Cílem bylo také poukázat na 

komplexnost vyšetření prokazující neuroborreliózu. V druhé půli jsme zjišťovali reálný stav 

diagnostiky a léčby lymeské borreliózy ve spádové oblasti Nemocnice Havlíčkův Brod. Cílem 

bylo zjistit, zda jsou dodržované doporučené postupy diagnostiky a léčby, které vydává Česká 

infektologická společnost a jaké je celkové povědomí lékařů o této chorobě.  

Metody: Data pro vyhodnocování laboratorních výsledků jsme získali z imunologie Oddělení 

společných laboratoří Nemocnice Havlíčkův Brod. Pacienty jsme hodnotili v několika 

kategoriích: dle výsledku jednotlivých vyšetření (ELISA, westernblot, immunoblot) v čase, 

pohlaví, dle data odběru vzorku (případně opakovaného odběru), dle lékaře, který o vyšetření 

žádal a v případě neuroborreliózy komplexně i dle cytologie likvoru. V druhé části jsme 

rozesílali dotazník lékařům, kteří spadají pod kompetenci naší imunologie. Odpovídali na 

otázky týkající se jejich vědomostí o borrelióze, způsobu diagnostiky a způsobu léčby 

onemocnění. 

Výsledky: Zjistili jsme vyšší výskyt pozitivních případů borreliózy v roce 2011. Častěji se 

nechaly testovat ženy, ale počet pozitivních případů byl zastoupen v obou pohlavích zhruba 

stejně. Při testování likvoru jsme zjistili podezření na neuroborreliózu u 138 pacientů, z toho 

jednoznačně prokázána byla neuroborrelióza u 20 z nich. Během let 2011 a 2012 jsme zjistili 

nejvyšší úspěšnost v diagnostice u ortopedů, dermatologů a praktických lékařů. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že se dotazovaní lékaři vzdělávají v tématu lymeské 

borreliózy, ale pouze několik z nich má přehled o České infektologické společnosti. Lékaři se 

shodli, že se s boreliózou setkávají maximálně desetkrát do měsíce a nejčastěji je na 

onemocnění upozorní erytém. U laboratorní diagnostiky se dotazovaní lékaři spoléhají na 

komentář z laboratoře, případně se v základních hodnotách orientují sami. Pokud se 

rozhodnou pacienta poslat na opakované vyšetření protilátek v krvi, pak je posílají 



v doporučeném odstupu a to mezi 7. a 9. týdnem od počátku onemocnění. Lékaři nasazují 

antibiotika dříve, než dostanou výsledky sérologie, přičemž dodržují doporučené postupy 

České infektologické společnosti. 

Závěry: Retrospektivně jsme hodnotili laboratorní diagnostiku lymeské boreliózy v letech 

2011 a 2012. Prokázali jsme vyšší množství testů na boreliózu u žen, přestože incidence byla 

u obou pohlaví přibližně stejná. V laboratorních metodách jsme představili novinku, kterou je 

plně automatická metoda immunoblot, sloužící k potvrzení diagnózy po předchozím 

screeningovém testu ELISA. Poukázali jsme na komplexnost hodnocení pacientů 

s podezřením na neuroboreliózu. V druhé části rigorózní práce jsme prokázali edukační 

působení MVDr. Fejta a celého Oddělení společných laboratoří Nemocnice Havlíčkův Brod 

na lékaře jak v nemocnici, tak v terénu. Lékaři, přestože ve většině případů nevěděli o 

možnosti nalézt doporučené postupy diagnostiky a léčby na internetových stránkách České 

infektologické společnosti, tyto postupy dodržují a dále se vzdělávají. 

 

 

 


