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1. Úvod 

Lymeská choroba je infekční onemocnění způsobené spirochétou rodu Borrelia, v Čes-

ké republice nejčastěji Borrelia afzelii, Borrelia garinii a Borrelia burgdorferi sensu stricto. 

Přenašečem lymeské borreliózy (LB) je klíště rodu Ixodes.  

V diagnostice LB hraje hlavní roli především klinické hodnocení stavu pacienta. K potvr-

zení onemocnění, zejména u klinicky nejasných případů, slouží laboratorní diagnostické me-

tody. I v této oblasti medicíny dochází k rychlému rozvoji a zdokonalování laboratorních po-

stupů. 

V naší práci jsme se zaměřili jak na laboratorní diagnostiku LB, včetně neuroboreliózy, 

tak na klinické hodnocení onemocnění ve spádové oblasti Nemocnice Havlíčkův Brod (NHB) 

v letech 2011 a 2012.  

K potvrzení LB slouží laboratorní metoda ELISA, v případě pozitivity či hraničního vý-

sledku i metoda westernblot. Od konce roku 2010 je v Oddělení spojených laboratoří (OSL) 

Nemocnice Havlíčkův Brod plně funkční a automatizovaná metoda immunoblot. Proto byla 

zahrnuta v naší práci do laboratorního hodnocení stavu pacientů spolu s klasickými metodami 

ELISA a westernblot. Vyšetření se provádí ze vzorku séra či likvoru nabíraného od pacientů 

buď přímo na OSL, nebo na odděleních NHB. V diskuzi se zmíníme i o porovnání výsledků z 

předchozích let (viz diplomová práce na téma Lymeská Borrelióza, Kohoutová, 2011). 

V druhé části rigorózní práce jsme se zaměřili na klinické hodnocení LB zejména prak-

tickými lékaři a dermatology na Havlíčkobrodsku. Velkým přínosem byla jejich ochota spo-

lupracovat a umožnit tak přímý pohled lékaře na hodnocení a léčbu choroby. 

Zároveň jsme v práci věnovali prostor volbě a užívání léčiv a dodržování doporučených 

postupů léčby České infektologické společnosti.  
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2. Zadání rigorózní práce, cíl práce 

Cílem naší práce bylo zhodnocení laboratorní a klinické diagnostiky lymeské borreliózy 

v letech 2011 a 2012 ve spádové oblasti Nemocnice Havlíčkův Brod.  

Pomocí retrospektivního rozboru dat z databáze Nemocnice Havlíčkův Brod jsme sta-

novovali charakteristické znaky LB a dodržování doporučených postupů laboratorní diagnos-

tiky.  

Dotazníkovým šetřením jsme zjišťovali situaci v klinické diagnostice LB v nemocnici i 

v terénu. Zhodnotili jsme jak povědomí lékařů o onemocnění, jeho diagnostice, tak i raciona-

litu nasazované léčby. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Patogeneze 

 

2.1. Vznik onemocnění 

Lymeská choroba je zánětlivé onemocnění vyvolávané bakteriemi rodu Borrelia. Je 

nejčastějším onemocněním přenášeným klíšťaty v mírném pásu severní polokoule i v České 

republice. (Dlouhý a kol., 2011; Berkow, Fletcher, 1996) 

 

3.1.1. Bakterie rodu Borrelia, vektor onemocnění 

Název lymeská borrelióza jasně poukazuje na etiologii onemocnění. Původcem této 

multiorgánové infekční choroby je bakterie spirochéta, pojmenovaná podle svého objevitele 

Willyho Burgdorfera. (Biesiada a kol., 2012; Donta, 2012) 

Borrelia burgdorferi (čeleď Treponemataceae) je nesporulující, mikroaerofilní, těžko 

kultivovatelná a barvitelná bakterie. Je jedním z 32 druhů rozsáhlého rodu Borrelia a sama se 

dělí na dalších 11 genomospecies (Bb sensu lato), ale ne všechny genomospecies jsou pato-

genní. V Evropě je původcem LB Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii (častěji způ-

sobuje neuroborreliózu), B. afzelii (způsobuje acrodermatitis chronica atrophicans). Mezi ev-

ropské patogenní druhy patří i B. lusitaniae, B. valaisiana a B. spielmani. Ve vnější membrá-

ně bakterie se nachází antigeny lipoproteiny označované jako Osp A až Osp F. Vzhledem ke 

schopnostem změnit své povrchové antigeny během života bakterie uniká již vytvořeným pro-

tilátkám a dochází k relapsu onemocnění. (Biesiada a kol. 2012; Julák, 2006) 

K přenosu Bb dochází pomocí členovců, zejména klíštěte Ixodes ricinus. Jako vektor 

saje krev rezervoárových zvířat tj. ptáků, hlodavců či vysoké zvěře. Klíště prochází čtyřmi 

vývojovými stádii: vajíčko, larva, nymfa a dospělec. Kromě vajíčka a dospělce (samce) 

všechna stádia sají krev. Klíště je díky svým zvláštním smyslovým orgánům schopné zjistit 

chvění a otřesy okolí, změnu koncentrace oxidu uhličitého a zdroj a směr infračerveného zá-

ření. Tímto si usnadňuje nalezení hostitele, na kterém poté ještě poměrně dlouho vyhledává 

vhodné místo k přisátí. Hostitel má ztížené hledání klíštěte tím, že v místě vpichu klíště vy-
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pouští znecitlivující látky. Spolu se znecitlivující látkou se do těla oběti dostávají i sliny s pa-

togenem, který se před tím stihl pomnožit v trávicím ústrojí členovce. (Votava, 2006; Daneš, 

2003) 

3.1.2. Vliv počasí na rozšíření onemocnění 

To, že se nakažení LB vyskytuje od jara do podzimu, mají na svědomí jeho přenašeči, 

klíšťata. Aktivita těchto členovců je z velké míry daná aktuálním počasím a denní dobou. 

Chladno a déšť způsobí, že zalezou do úkrytu a čekají na lepší podmínky. Při oteplení stačí 

jeden či dva dny a klíšťata opět vylézají na svá stanoviště na stoncích trav. Ovšem přílišné 

horko jejich aktivitě také nesvědčí, proto je jejich výskyt v létě zvýšen v ranních a večerních 

hodinách. (Daneš, 2003) 

To, že výskyt klíšťat úzce souvisí s teplotou jejich biotopu, dokázala ve své diplomové 

práci i Gabriela Fruhbauerová. (2010) 

 

2.2. Lokalizace infekce 

Dle lokalizace a tíže onemocnění lze dělit LB na tři stádia. První stádium se projevuje 

vždy jako místní infekce v kůži, konkrétně v místě napadení klíštětem. Infikované klíště, dle 

dostupných zdrojů, musí na hostiteli sát alespoň 24 hodin. Teprve po této době doputují Bb ze 

střeva klíštěte do jeho slinných žláz. (Bartůněk, 1996) 

Mezi kožní projevy I. stádia LB patří erythema chronicum migrans (EM), lymphadenitis 

cutis benigna (LCB), případně mnohočetné či atypické EM. (Daneš, 2003) 

Druhé stádium infekce se projevuje postižením orgánů. K tomuto stádiu dochází zejmé-

na v případě nedostatečné reakce imunitního systému. Aktivita borélií je vyšší než aktivita 

makrofágů a Bb pronikají do krevního oběhu, kde jsou transportovány do orgánů. Ve II. stá-

diu stoupá význam protilátek. (Daneš, 2003) 

Projevy druhého stádia jsou zejména neuroborrelióza (záněty mozku i periferních ner-

vů), borreliová artritida a karditida. (Daneš, 2003) 

III. stádium je chronická infekce vnitřních orgánů postiženého. Vzhledem k rafinované 

obraně borélií mohou být příčinou dalších obtíží skryté (na hůře dostupných místech těla např. 

v synoviální tekutině) živé bakterie. (Daneš, 2003) 
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2.3. Průběh onemocnění (role imunitního systému) 

Ne každý, kdo je napaden infikovaným klíštětem, onemocní. Daneš (2003) uvádí, že až 

95 % napadených lidí samo nákazu zlikviduje díky vlastní silné imunitě. Ze zbývajících 5% 

se dle autora rozvine 80% případů pouze v první, tedy kožní, stádium a u méně než 10% pří-

padů se projeví další stádia. (Daneš, 2003) 

Po vniknutí spirochét do podkoží borélie aktivují proteinázu fibrinolysin, která štěpí 

bílkoviny okolní tkáně. Dochází k uvolnění cesty a Bb může putovat dále od místa bodnutí 

klíštětem. (Daneš, 2003) 

I přes relativně malý počet cizorodých bakterií je imunitní zánětlivá reakce silná. Bar-

tůňková (2002) to přičítá povrchovému lipoproteinu borélií OspA, který v makroorganismu 

aktivuje monocyty a makrofágy. Monocyty poté produkují klíčové prozánětlivé cytokiny 

(zejm. IL-1β, IL-6, IL-12 a TNF) včetně regulačního IL-10. Tímto je v různé míře
1
 nastarto-

ván specifický imunitní systém hostitele. Jsou to právě cytokiny, které aktivací adhezivních 

molekul a zvýšením propustnosti kapilár (podpora zánětlivých procesů) paradoxně pomáhají 

boréliím pronikat do dalších tkání lidského těla. Zároveň mohou i za vnější příznaky infekce 

(únava, bolesti kloubů apod.). Fagocyty (makrofágy) borélie pohlcují a usmrcují nitrobuněč-

ně. (Bartůňková, 2002; Daneš, 2003) 

V časné fázi se lidský organismus opírá především o nespecifickou imunitu (zejm. fa-

gocytóza, příp. komplementový systém). Pokud tato infekci nezdolá, nastupují reakce speci-

fické imunity, tj. obrana pomocí protilátek, která má v boji s boréliemi zásadní význam. Proti-

látky se v organismu objeví dle Daneše (2003) za 2 - 3 týdny, dle Greenwooda (1999) za 3 - 4 

týdny. Diferencované lymfocyty B (plazmatické buňky) produkují imunoglobuliny (Ig) M 

(počáteční fáze) a následně Ig G
2
, které obalují Bb a usnadňují tak její likvidaci. Reakce je 

tedy nezávislá na T buňkách. (Greenwod, 1999; Daneš, 2003; Bartůňková, 2003) 

Používáním tzv. molekulární mimikry může dojít k autoimunitním reakcím a rozvoji 

dalších poškození v rámci chronické LB. Jako příklad mimiker uvádí Bartůňková (2002) po-

dobnost boréliového flagelinu p41 a myokardiálních buněk příp. axonálních proteinů. Jako 

                                                           
1  Vše je závislé na schopnosti imunitního systému hostitele přizpůsobit produkci cytokínů, variabilitě 
povrchových antigenů borrelií, které se během infekce několikrát mění. 
2  Platí při ‚typickém‘ průběhu infekce. Jak bylo ale prokázáno v diplomové práci na téma LB (Kohoutová, 
2012), tak častěji dochází k velmi brzkému přesmyku protilátek, případně některý typ chybí. 
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důkaz autoimunitního charakteru pak přítomnost revmatoidních faktorů, či autoprotilátek pro-

ti kardiolipinu. Uvádí i příklad, kdy může dojít k obalení borélie protilátkou IgM nespecific-

kou vazbou a tudíž k úniku imunitě. (Bartůňková, 2002) 

 

3. Laboratorní diagnostika 

Ačkoliv se u většiny bakteriálních onemocnění setkáváme s vysokým podílem diagnos-

tiky metodami přímými (kultivace, izolace původce apod.), u borreliózy převládají metody 

nepřímé. Důvodem je problematická kultivace a identifikace patogena. Laboratorní metody je 

třeba hodnotit v kontextu s klinickým obrazem choroby. 

 

3.1. Metody přímé 

Přímý průkaz patogena se využívá zejména u pacientů, u kterých selhaly sérologické 

metody. Jedná se o metody obtížnější, časově náročnější a nákladnější. (Votava, 2003) 

Dělení dle Votavy (2003): 

 

Kultivace Bb 

Kultivace je možná pouze na speciálních živných půdách (tzv. Barburovo-

Stoennerovo-Kellyho medium) a dle Bartůňka trvá 1 - 14 dní, dle Votavy 7 - 14 dní. Takto 

připravené kmeny Bb lze využít i k přípravě antigenů pro nepřímé metody diagnostiky. (Bar-

tůněk, 2006; Julák, 2006; Votava, 2003) 

Elektronová mikroskopie 

Předností elektronové mikroskopie je vyšší citlivost, než u ostatních přímých metod. 

Hodnotí se morfologie spirochét (počet bičíků, rozměry). Jako materiál se využívá krev, kůže 

z okraje lézí, z lymfocytomu, případně punktát z kloubu. (Bartůněk, 2006; Votava, 2003) 
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Mikroskopie v zástinu 

Vzhledem k malým rozměrům spirochét a nízkému počtu borélií ve vzorcích, může 

docházet k chybným diagnózám LB. Problémem v diagnostice může být i temné pozadí. Vý-

hodou je rychlost metody. (Bartůněk, 2006; Votava, 2003) 

Polymerázová řetězová reakce (PCR)  

Je založena na cyklickém zmnožování sekvence DNA borélií a následném rozdělení 

gelovou elektroforézou. Metoda je citlivá a specifická, ale díky různorodosti druhů borélií ne-

ní vždy přesná.  Jedná se o manuálně, časově a finančně náročné určení Bb, proto se rutinně 

neprovádí. (Bartůněk, 2006; Votava, 2003) 

 

3.2. Metody nepřímé 

Tyto metody jsou založené na interakci lidských protilátek proti Bb (IgM, IgG) 

s antigeny spirochét (laboratorně se využívají synteticky připravené protilátky těch druhů, kte-

ré se v dané lokalitě vyskytují statisticky nejvíce). Vyšetřovanými materiály jsou sérum, 

likvor, či kloubní tekutina.  

První protilátky (IgM) se v těle hostitele začínají tvořit v 3. až 5. týdnu po přisátí klíště-

te (Bartůněk, 2006), po 8. týdnu se přesmykávají na IgG (Kohoutová, 2012). Nepřímé určení 

přítomnosti Bb v organismu tedy slouží zejména jako konfirmační metoda klinické diagnózy. 

Nejčastěji využívané metody: 

 

ELISA (Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay) 

U základního sérologického testu ELISA se používají rozpustné antigeny. Množství 

protilátek ve vzorku je určováno fotometricky po proběhlé barvící reakci. (Kimming, Hassler; 

2003). Testem zjistíme přítomnost, nebo nepřítomnost protilátek ve vzorku. V případě pozi-

tivního výsledku lze pozorovat slabší, či silnější intenzitu barvy (respektive vyšší hodnoty ab-

sorbance vzorku), což může poukázat na vyšší množství protilátek ve vzorku. 
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Imunofluorescence (IFT) 

Jako antigen se zde využívají kompletní těla původce. Ke zviditelnění reakce se využívá 

fluorescentní barvivo a množství protilátek ve vzorku se určuje titrací. (Kimming, Hassler; 

2003) Stejně jako u testu ELISA se zde můžeme pouze dozvědět, jestli ve vzorku jsou, nebo 

nejsou přítomny protilátky. Množství lze určit opět pouze orientačně dle ředícího poměru 

z titrace. 

Westernblot (WB) 

Jedná se především o ověřovací metodu po proběhlém ELISA testu. Při WB se určuje 

reakce proti každému jednotlivému vybranému antigenu (Ag). Ag (vybrané na základě čet-

nosti v dané zeměpisné oblasti) jsou předem elektroforeticky rozdělené a fixované na stripech 

(papírové proužky) v laboratorní soupravě dodávané výrobcem. Význam jednotlivých prouž-

ků se může lišit př. p41 (flagelin), nespecifický Ag pro borélie, p25 (Osp C), specifický anti-

gen aktuálního onemocnění borreliózou. (Kimming, Hassler; 2003) 

Imunnoblot (IB) 

Metoda IB je zde zmiňována v užším slova smyslu (protože dle literatury se někdy pou-

žívá jako nadřazený pojem k metodě westernblot). Jedná se o plně automatizovanou metodu 

k detekci reakce Ag, fixovaných na nitrocelulózových papírcích, s protilátkami séra (vzorku). 

Antigeny pochází od více kmenů Bb a z více stádií onemocnění. 

 

4. Klinický obraz 

Projevy LB jsou různorodé a závislé na čase, který uplynul od nákazy. Podle této doby 

se v literatuře dělí stádia do tří fází. Toto dělení ale v praxi ne vždy vyhovuje.  Dle Beneše 

(2009) se u jedince mohou postupně objevit všechna stádia boreliózy, ale také každý ze zná-

mých klinických příznaků může být prvním a zároveň jediným projevem onemocnění. Záro-

veň i závažnost stejných projevů u různých pacientů může být značně rozdílná. (Beneš, 2009) 
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4.1.  Objektivní projevy lymeské borreliózy 

V popisu LB se zaměříme na projevy v místech napadených boréliemi.  

 

Kožní manifestace 

Mezi 3. a 30. dnem po nákaze vzniká erythema migrans (EM). Začíná jako červená  

macula, která může mít ve středu výbled. Dosahuje velikosti až několik desítek centimetrů, 

nesvědí, nebolí a ztrácí se nejpozději do několika měsíců. EM je provázena chřipkovými pří-

znaky a je třeba ho odlišit od lokálního podráždění kůže po bodnutí hmyzem či přímo klíště-

tem. (Beneš, 2009) 

U mladších mužů a dětí se může vyskytnout kožní infiltrát tzv. lymphadenosis benigna 

cutis. Lokalizovaná je na ušním boltci, prsní bradavce či skrotu. (Beneš, 2009) 

 Na končetinách se v pozdějším stádiu objevuje acrodermatitis chronica atrophicans. 

Začíná změnou barvy do modročervena, kůže na této končetině se navíc ztenčuje a končetina 

(včetně nervů) atrofuje. (Beneš, 2009) 

 

Neurologické obtíže 

Dle Beneše (2009) mohou být postiženy periferní nervy, mozkový parenchym a pleny 

až u 10 - 40%  neléčených pacientů s EM. Mezi typické projevy neuroborreliózy patří lymfo-

cytární meningitida, neuritida mozkových nervů (nejčastěji n. facialis) a radikuloneuritida. 

Pacienti jsou často ohroženi na životě a trpí silnými bolestmi. (Beneš, 2009) 

Obtíže se mohou vyskytovat i po měsících a letech. Často je těžké určit, zda se opravdu 

jedná o potíže způsobené boréliemi. 
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 Revmatologické projevy 

Postižení kloubů se vyskytuje už při časné borelióze, přibližně za 6 měsíců od nákazy. 

Projevem je artralgie a myalgie (či fibromyalgie). Zejména bolesti velkých kloubů (zejména 

kolenního) a otoky. (Beneš, 2009) 

 

Kardiální postižení 

Lymeská karditida se projevuje poruchami rytmu, zánětem srdečního svalu, či perikar-

du. Nejčastěji dochází k blokádám atrioventrikulárního vedení vzruchů. (Beneš, 2009) 

 

Ostatní projevy   

Je dokázáno, že borélie mohou postihnout i oko. Projevuje se jako keratitida, uveitida 

nebo papilitida. Dále bylo popsáno zvýšení aminotransferáz, proteinurie, hematurie, suchý 

kašel, případně splenomegalie. Ne vždy lze ale rozlišit, zda se jedná o komplikace boreliózy, 

či vliv jiné choroby. (Beneš, 2009) 

 

4.2.  Subjektivní vnímání 

Většina pacientů zničí nákazu sama, bez projevů onemocnění či protilátkové odpovědi. 

Ti, u kterých se projeví symptomy, si nejčastěji stěžují na kožní projevy. V místě vpichu se 

objeví barevná skvrnka s ostrým ohraničením, která se během pár dnů rychle zvětšuje. Paci-

enti trpí zvýšenou teplotou, bolestí svalů a dalšími projevy běžného onemocnění dýchacích 

cest. Z tohoto důvodu je třeba vyloučit streptokokové nákazy, či chřipku. Později se ztenčuje 

kůže a vznikají v ní vazivové pruhy. (Daneš, 2003) 

Při zanedbání, či přehlížení první fáze boreliózy se mohou rozvinout další stádia. 

Zejména starší pacienti mohou zaměnit příznaky LB s revmatismem. Dochází ke značnému 

omezení hybnosti při poměrně malé bolestivosti, při neléčení může dojít až k trvalému poško-

zení kloubů a invaliditě. (Daneš, 2003)  
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Při neuroborrelióze si pacienti stěžují na poruchy citlivosti v bedrech a úporné noční bo-

lesti. Je třeba tyto bolesti rozlišovat od ploténkového syndromu utlačení kořenů a virových 

meningitid. Dochází k tuhnutí šíje a případně až k těžkým obrnám. Borélie mohou postihovat 

i všechny části oka, zpočátku se projevují jako zánět spojivek. Později jako obrna očních ner-

vů, zánět rohovky a optického nervu či svalu. (Daneš, 2003) 

 

5. Léčba lymeské borreliózy 

5.1. Prevence 

Vakcína proti boréliím není k dispozici
3
, proto je nejúčinnější předcházet v první řadě 

přisátí klíštěte. Doporučuje se používání repelentů, pevné obuvi a oblečení vhodného pro po-

byt v přírodě. Po návratu je důležitá prohlídka celého těla a případně včasné odstranění klíště-

te. Podle odborných publikací dochází k přenosu spirochét až po 24 hodinách po přisátí infi-

kovaného klíštěte. (Dlouhý a kol., 2011) 

Klíště se doporučuje odstraňovat pomocí pinzety (případně speciálních kleštiček, ne ho-

lýma rukama) a místo přisátí dezinfikovat. Není třeba návštěva lékaře, sérologická vyšetření 

ani preventivní podávání antibiotik. Bohatě postačuje během následujících 30 dní kontrolovat 

místo přisátí a pouze v případě komplikací vyhledat lékaře. (Dlouhý a kol., 2011) 

 

5.2. Kauzální léčba 

Vzhledem k tomu, že borrelióza je bakteriální nákazou (typ gramnegativní bakterie), 

reaguje dobře na léčbu antibiotiky (zejména penicilíny, cefalosporíny, tetracyklíny a makroli-

dy). Dle Berkowa a Fletchera (1996) je nejúspěšnější léčba časného stádia. Další stádia LB 

jsou spojena i s nevratným postižením některých orgánů, proto pozdní léčba zpravidla postup 

onemocnění pouze zastaví, ale borreliózu již nevyléčí. V časné fázi nasazujeme perorální te-

rapii, v pozdních stádiích parenterální ATB. Dle většiny autorů se doporučuje s terapií začít 

co nejdříve po prvních příznacích onemocnění a vytrvat dva až čtyři týdny minimálně (dle 

                                                           
3  V USA byla k dispozici vakcína založená na OspA, která zahrnovala pouze jeden sérotyp Bb. Bohužel 
byla z trhu stažena. (Daneš, 2003; Beneš, 2009) 
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Mulleggera (2008) trvá léčba EM 2 týdny, lymfocytomu 3  - 4 týdny a akrodermatitidy 4 týd-

ny); (Bartůněk, 1996; Votava, 2006) 

Při nasazení antibiotické léčby je třeba počítat s Herxheimerovou reakcí (př. u infuzní 

léčby cefalosporíny). Reakce se spouští uvolněním TNF (tumor nekrotizujícího faktoru) a IL-

1 (interleukinu 1) z makrofágů. K profylaxi se používají i. v kortikoidy (př. triamcinolon). 

(Kimming, Hassler, Braun, 2003) 

 

Penicilíny 

Mechanismem účinku těchto antibiotik (ATB) je inhibice syntézy buněčné stěny vaz-

bou na penicilin-vázající proteiny (PBP). Způsobují tím lýzu a následnou smrt bakterie, jejich 

účinek je tedy baktericidní. Jejich bezpečnostní profil je velmi příznivý tj. toxicita penicilínů 

je velmi malá, nebezpečí představuje zejména alergická reakce. (Lincová, Farghali, 2007) 

Vzhledem ke stavbě Bb se používají širokospektrá perorální penicilínová ATB (amo-

xicilin), případně parenterálně benzylpenicilin v pozdějších stádiích. (Votava, 2006) 

Cefalosporíny 

Stejně jako penicilíny patří cefalosporíny ke skupině beta-laktamových antibiotik, me-

chanismus účinku je tedy společný, baktericidní. Jsou široce využívána v praxi pro svoji bez-

pečnost. Může se zde objevit zkřížená alergická reakce s penicilínovými ATB. (Lincová, 

Farghali, 2007) 

K léčbě borreliózy se užívají zejména cefalosporiny 2. a 3. generace (cefuroxim-axetil 

p.o., ceftriaxon i.v.), u kterých je zvýšená účinnost vůči gramnegativním bakteriím. (Votava, 

2006; Lincová, Farghali, 2007) 

Tetracyklíny 

Tetracyklíny inhibují syntézu bílkovin bakterií vazbou na jejich ribozomy (30S jed-

notku). Účinek je tedy bakteriostatický. Používají se k léčbě bakterióz u dospělých pacientů. 

Díky chelataci vápníku mají nepříznivé účinky na zubní sklovinu a kloubní chrupavky dětí. 

Mají významný postantibiotický efekt. (Lincová, Farghali, 2007) 
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Doxycyklin se osvědčil zejména u kožních projevů LB, snižuje riziko přechodu do 

chronicity. U dospělých pacientů je lékem volby, není-li přítomná kontraindikace. (Votava, 

2006) 

Makrolidy, azalidy 

Mechanismem účinku je stejně jako u tetracyklínů inhibice syntézy bílkovin bakterií 

(ale vazbou na podjednotku 50S ribozomu). Účinek je opět bakteriostatický. Jsou používána 

zejména při přecitlivělosti na penicilíny. (Lincová, Farghali, 2007) 

Nejčastěji užívaným ATB z této skupiny k léčbě boreliózy je azitromycin. 

Účinky terapie nemusí být vždy vidět, proto je třeba pacienta kontrolovat zhruba 

v tříměsíčním intervalu a to po dobu dvou let. U chronických forem nelze očekávat zhojení již 

vytvořených patologických změn. (Beneš, 2009) 

 

5.3. Protizánětlivá a imunosupresivní léčba 

K tlumení bolesti a zánětu u pozdních stádií boreliózy
4
 používáme antirevmatika, 

zejména nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID) a chorobu modifikující léčiva (DMARDs). 

(Lincová, Farghali, 2007) 

NSAID zlepšují především nepříjemné projevy choroby, jako je bolest a kloubní ztuh-

lost. Výběr konkrétního léčiva je individuální. Mezi nejčastěji používaná v praxi patří kyseli-

na acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen, meloxicam a nimesulid. 

Do skupiny DMARD patří imunosupresiva (methotrexát, leflunomid, ciclosporin atd.), 

biologická léčiva (etanercept), sulfasalazin a ještě méně užívané chinoliny a soli zlata. Tyto 

látky tlumí imunitní procesy a tím snižují aktivitu onemocnění. (Lincová, Farghali, 2007) 

 

                                                           
4  Uváděná léčiva jsou užívána i obecně k léčbě zánětu. U borreliózy jde zejména pozdní kloubní stádi-
um. V případě postižení srdce či nervové soustavy se tato léčiva zpravidla neužívají. 
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5.4. Doporučené postupy v léčbě LB 

V naší rigorózní práci jsme vycházeli z platných postupů České společnosti infekčního 

lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně schválených na zasedání přednostů a pri-

mářů infekčních klinik a oddělení v dubnu roku 2011.  

 

Kožní projevy 

Léčba se zpravidla zahajuje po klinickém zhodnocení stavu pacienta a to bez odkladu. 

Stejnými antibiotiky ve stejných dávkách se léčí jak počáteční stádium (EM), tak i mnohočet-

né migrující erytémy, boréliový lymfocytom a Acrodermatitis chronica atrophicans. Kožní 

projevy léčíme pomocí většiny antibiotik 14 dní (doxycyklinem lze 10 dní, azitromycinem i 

méně). Pouze u posledně zmíněné komplikace LB probíhá léčba po dobu 21 dní. Léčbu neo-

pakujeme. Atrofie kůže u pozdních stádií zůstane, ale zánět po terapii ustoupí. 

Antibiotiky první volby jsou: 

 Doxycyklin 200mg (v jedné, nebo dvou denních dávkách 10 až 14 dní), u dětí 

nad 8 let dávkujeme 4mg/kg, maximálně však 200mg, je kontraindikován u tě-

hotných, kojících a dětí do 8 let 

 Amoxicilin 500 - 1000mg (po 8 hodinách), u dětí dávkujeme 50mg/kg/den, nej-

výše 500mg/dávka 

 Cefuroxim-axetil 500mg (po 12 hodinách), u dětí dávkujeme 30mg/kg/den, ma-

ximálně 500mg/dávka 

 Phenoxymethylpenicilin 1 - 1,5 mil. j. (po 8 hodinách), u dětí dávkujeme 0,5 

mil. j./kg/den (P. Dlouhý a kol., 2011) 

Druhou volbou jsou antibiotika ze skupiny makrolidů. Měla by se používat pouze 

v případě nesnášenlivosti, alergie, či kontraindikace antibiotik první volby. 

 Azitromycin 500mg (po 24 hodinách 5-10 dní), první den nasazujeme dvojná-

sobnou dávku, u dětí dávkujeme 10mg/kg/den, nejvýše 500mg/den 
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 Klarithromycin 500mg (po 12 hodinách), u dětí dávkujeme 7,5mg/kg/den, ma-

ximálně 500mg/dávka (P. Dlouhý a kol., 2011) 

Neuroborrelióza 

Lékem volby jsou dle doporučených postupů cefalosporiny 3. generace podávané po 

dobu 14 dní až 3 týdnů intravenózně. U pozdní neuroboreliózy se intravenózní léčba prodlu-

žuje až na 4 týdny. Léčba se užívá jak u postižení centrálního, tak i periferního nervového 

systému. Pokud nedojde k relapsu, terapie se neopakuje. Zlepšení je postupné a nemusí dojít 

k úplnému vyléčení. 

 Ceftriaxon 2g (po 24 hodinách), u dětí dávkujeme 50 - 75mg/kg/den, nejvýše 2g 

denně 

 Cefotaxim 2g (po 8 hodinách), u dětí dávkujeme 150 - 200mg/kg/den, maximál-

ně 6g/den (Dlouhý a kol., 2011) 

Druhou volbou je intravenózní penicilin G. Jeho negativem je bolestivost vpichu, kratší 

dávkovací interval, horší průnik do CNS a výskyt flebitid při aplikaci do periferní žíly. 

V případě kontraindikace betalaktamů je vhodné podávat doxycyklin. Případné další kompli-

kace (př. edémy) se léčí dle obecně platných zásad. 

 Penicilin G 5mil. j. (po 6 hodinách), u dětí dávkujeme 200 000 – 400 000 

j./kg/den 

 Doxycyklin 200 - 400mg (jednou až dvakrát denně), u dětí nad 8 let dávkujeme 

4-8mg/kg/den (Dlouhý a kol., 2011) 

 

Lymeská karditida 

Pacienti se zánětlivými komplikacemi v oblasti srdce jsou léčení stejnými antibiotiky 

jako nemocní s neuroboreliózou. U symptomatických pacientů dochází nejčastěji k poruchám 

srdečního převodu, proto je nezbytné pacienty hospitalizovat a neustále monitorovat. (P. 

Dlouhý a kol., 2011) 
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Lymeská artritida 

Léčba se nasazuje po vyloučení jiných kloubních onemocnění. První volbou jsou stejná 

perorální antibiotika ve stejných dávkách jako u kožních komplikací, pouze délka terapie je 

28 dní. Při přetrvávajících obtížích se doporučuje léčbu zopakovat, případně nasadit 2 - 4 tý-

denní kůru ceftriaxonem, nebo cefotaximem. Ústup obtíží je postupný a u některých pacientů 

vůbec nenastane. Poté se doporučuje nasadit léčbu paliativní, protizánětlivou a imunosupre-

sivní. (Dlouhý a kol., 2011) 

 

Lymeská borrelióza v těhotenství 

Léčba lymeské boreliózy těhotných a kojících probíhá stejně jako mimo těhotenství 

s výjimkou použití doxycyklinu, který je u gravidních žen kontraindikován. Borélie mohou 

pronikat placentou, ale klinické, sérologické ani epidemiologické studie neprokázaly souvis-

lost infekce LB s poškozením plodu. Do mateřského mléka tyto spirochéty nepronikají. 

(Dlouhý a kol., 2011) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

6. Výpočetní technika 

 Hardware:  notebook Hewlett-Packard Pavilion dm1 

 Software:  operační systém Windows 7 

 Microsoft Office (Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2007-

2010) 

 Adobe Acrobat Reader XI. 

 Internetový prohlížeč Mozilla Firefox 

 Nemocniční informační systém Amis*H, laboratorní modul 

 

7. Laboratorní diagnostické metody používané v laboratořích 

Nemocnice Havlíčkův Brod 

 

Tato kapitola byla dostatečně popsána již v diplomové práci na téma Lymeská borrelió-

za (Kohoutová, 2012), proto jsme se věnovali shrnutí a zejména popisu nejmodernější labora-

torní metody OSL NHB, imunoblotu. 

ELISA 

Ve spojených laboratořích NHB je tato metoda používána k běžnému ověření či vyvrá-

cení diagnózy A69.2 tj. boreliózy. Vyšetřovacím materiálem je nejčastěji sérum a likvor (ale 

vyšetřit lze i plasmu, synoviální tekutinu). Pracovníci využívají imunoenzymatickou soupravu 

firmy TEST-LINE s.r.o. EIA Borrelia recombinant IgM (IgG). 

Složení soupravy: 

 Mikrotitrační destička s vázaným antigenem (12x8 jamek) 
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 Negativní kontrola: lidské sérum bez protilátek proti Bb 

 CUT-OFF: lidské sérum obsahující protilátky proti boréliím v hraniční koncent-

raci 

 Pozitivní kontrola: lidské sérum s protilátkami proti Bb 

 Konjugát: zvířecí imunoglobulin proti lidským IgM (IgG) značený peroxidázou 

 Ředící roztok vzorků: pufr se stabilizátory bílkovin 

 TMB: Complete, jednosložkový chromogenní substrátový roztok obsahující 

TMB a H2O2 

 Promývací roztok: koncentrovaný pufr 

 Zastavovací roztok obsahuje kyselinu sírovou 1mol/l 

Principem metody je vazba imobilizovaných antigenů (na mikrotitrační destičce) a pro-

tilátek (pozitivní kontrola, sérum pacienta). Druhým krokem je vazba konjugátu na komplex 

antigen-protilátka. Pomocí TMB-Complete se detekuje peroxidázová aktivita tohoto většího 

komplexu (má modré zbarvení), následuje vkápnutí Zastavovacího roztoku (barva se mění na 

žlutou). Intenzita zbarvení se měří pomocí fotometru při vlnové délce 450nm. (Anonym, 

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

Dle návodu EIA Borrelia recombinant IgM (IgG) je test validní, jestliže: 

 Absorbance blank (prázdná kontrolní jamka) je menší než 0,150. 

 Absorbance Negativní kontroly je menší než polovina průměru absorbance 

CUT-OFF (nechávají se dvě jamky v destičce). 

 Průměrná absorbance CUT-OFF je v rozmezí 0,250 - 0,900. 

 Absorbance Pozitivní kontroly je větší než dvojnásobek průměrné absorbance 

CUT-OFF. 

K vyhodnocení se využívá výpočet tzv. Indexu pozitivity (IP): 
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IP = absorbance séra (likvoru, plasmy, synoviální tekutiny) / průměrná absorbance CUT-OFF 

 

Tab. č. 1: Interpretace výsledků v séru, plasmě a likvoru: 

 

Index pozitivity (IP) Hodnocení 

Menší než 0,9 Negativní 

0,9 až 1,1 Hraniční 

Větší než 1,1 Pozitivní 

 

Výsledky vyšetření synoviální tekutiny se hodnotí odlišně. Pro naši práci je toto nepod-

statné, vyšetření se v OSL NHB neprovádí. Při hraničním výsledku doporučuje výrobce test 

zopakovat po 3 - 6 týdnech. (Anonym, TEST-LINE s.r.o.,2011) 

 

Westernblot 

Jedná se o druh blotovací techniky, kterou pracovníci OSL NHB používají k ověření 

výsledku po metodě ELISA. Poslední dva roky je používaná stále méně, protože je 

v laboratořích k dispozici plně automatická a specifičtější metoda immunoblot (v užším slova 

smyslu). 

Složení soupravy: 

 Testovací proužky: s elektroforeticky navázanými antigeny borélií 

 Kontrolní proužek: proužek inkubovaný v pozitivním kontrolním séru 

 Enzymový konjugát: bazická fosfatáza označená kozí protilátkou IgG (IgM) 

 Univerzální pufr 

 Roztok substrátu 
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 Inkubační plato (2x8 kanálků) 

 Kontrolní protokol, instrukce k testu 

Protilátky (ze séra, likvoru) se váží na antigeny (fixované na určitých místech testova-

cích proužků) a díky vazbě tohoto komplexu na enzymový konjugát je celá reakce viditelná 

(proužky s navázaným antigenem jsou barevné). (Anonym, EUROIMMUN, 2011) 

Tab. č. 2: Specifita a obsah jednotlivých antigenů dle firmy EUROIMMUN: 

Proužek (dle veli-

kosti molekuly) 
Antigen Specifita Kategorie 

83 kDa Membránový protein p83 
Vysoce specifický (vzniká 

rozpadem p100) 
3 

75 kDa Heat shock protein p75 Nespecifický 1 

62 kDa Heat shock protein p62 Nespecifický 1 

57/ 59 kDa p57 a p59 Nespecifický 1 

50 kDa p50 Nespecifický 1 

47 kDa p47 
Pravděpodobně rodově 

specifický 
1 

43 kDa p43 Nespecifický 1 

41 kDa flagelin  p41 

Rodově specifický, možné 

zkřížené reakce s ostatními 

spirochetami a bakteriemi 

s bičíkem 

2 

39 kDa Bmp A p39 Vysoce specifický 3 

37 kDa p37 Nejasná specifita 1 

30 kDa p30 Specifický 3 

29 kDa OspA p29 Vysoce specifický 3 

28 kDa p28 Nespecifický 1 

25 kDa OspC p25 Vysoce specifický 3 

21/22 kDa p21/ 22 Vysoce specifický 3 

19 kDa p19 Specifický 3 

 

Kategorie je rozdělení dle důležitosti (specifity) pro potřeby dalšího hodnocení. Výsle-

dek se hodnotí podle obsahu jednotlivých proužků na stripu WB a právě jejich specifity. 
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Tab. č. 3: Hodnocení pro IgG proužky: 

Výsledek Charakteristika 

Negativní 
Žádné proužky, nebo slabá intensita proužků skupiny 1 a 

2. 

Hraniční 
Charakteristický proužek z kategorie 3 a několik proužků 

z kategorie 1 a 2. 

Pozitivní 
Více než jeden specifický proužek z kategorie 3. Může se 

vyskytovat jeden a více proužků z kategorie 1 a 2. 

 

Tab. č. 4: Hodnocení pro proužky IgM: 

Výsledek Charakteristika 

Negativní Žádné proužky, nebo slabá intensita proužků skupiny 1. 

Hraniční 
Charakteristický proužek z kategorie 2, slabý proužek 

z kategorie 3 a případně několik proužků z kategorie 1. 

Pozitivní 
Více než jeden specifický proužek z kategorie 3. Může se 

vyskytovat jeden a více proužků z kategorie 1 a 2. 

 

V případě hraničních výsledků firma EUROIMMUN doporučuje zopakovat vyšetření 

WB po několika týdnech. (Anonym, EUROIMMUN, 2011) 

 

Imunoblot 

Jedná se o blotovací techniku založenou na stejném principu jako metoda westernblot, 

ale je prováděna automaticky. Pracovníci spojených laboratoří využívají testovací přístroj 

WE224/WE225 / Borrelia Europe LINE / plus TpN17 LINE Immunoblot od firmy Sekisui Vi-

rotech GmbH.  

Obsah sady pro určování přítomnosti protilátek proti borrelióze v séru pacienta: 

 Nitrocelulózové papírky s antigeny rozmístěnými v proužcích. 

 Promývací pufr. 

 Substrát. 

 Konjugát. 
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 CUT-OFF kontrola. 

Po vložení vzorku do přístroje trvá asi 100 minut, než se odečtou výsledky z reakce an-

tigenu a protilátky, probíhající na nitrocelulózových papírcích. Brány v potaz jsou přitom 

pouze proužky výraznější než CUT-OFF kontrola. Interpretace dat probíhá pomocí softwaru, 

který je firmou Virotech dodáván. Hlavní zhodnocení výsledku v kontextu s dalšími vyšetře-

ními přesto zůstává na pracovnících OSL NHB. 

 

Proužky na nitrocelulózových papírcích se hodnotí v případě IgM následovně dle  

tab. č. 5: 

Pozorované proužky Výsledek 

Minimálně 2 z následujících proužků: BmpA (p39), OspC (p23), DbpA-

Mix, VslE-Mix, nebo samostatně OspC (p23) 
pozitivní 

Pouze jeden z následujících proužků: BmpA (p39), DbpA-Mix, VslE-Mix hraniční 

Žádný z předchozích proužků není viditelný negativní 

 

Tab. č. 6: Hodnocení vyšetření IgG v séru pacienta: 

Pozorované proužky Výsledek 

Minimálně 2 z následujících proužků: p83/100, p58, BmpA (p39), OspC 

(p23), DbpA-Mix a/nebo DbpA-PKo (jsou hodnoceny jako jeden prou-

žek), VslE-Mix 

pozitivní 

Pouze jeden z předchozích proužků  hraniční 

Žádný z předchozích proužků není viditelný negativní 
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8. Zpracování laboratorních dat 

Laboratorní data, potřebná ke zpracování této části práce, jsme nechali vyzvednout z ar-

chivu pracovníkem počítačového oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod. Výsledky vyšetření 

metodou ELISA, westernblot i imunoblot jsme dostali v programu Microsoft Excel (ME). 

V tomto programu jsme data dále třídili a zpracovávali. 

Podle potřeby jsme rozdělili pacienty do 12 listů v programu ME. V prvním listu jsme 

nechali původní soubor z IT oddělení (pod názvem ‚ZÁKLAD‘), ten sloužil jako výchozí pro 

všechna další zpracování. Dělili jsme pacienty např. podle roku, kdy byla vyšetření provedena 

(‚2011‘, ‚2012‘), či podle typu vyšetření séra/ likvoru (‚ELISA‘, westernblot ‚WB‘, kde byl 

zahrnutý i IB - immunoblot) apod. 

V listu ‚ZÁKLAD‘ jsme ponechali původní tabulku s 11sloupci: identifikační číslo žá-

danky, datum odběru, zkratka názvu laboratorního vyšetření, výsledek vyšetření číselně, slov-

ní výsledek, zkratka diagnózy, lékař (vč. zdravotnického zařízení) žádající testy, datum naro-

zení pacienta, jméno pacienta, příjmení pacienta a komentář k výsledku vyšetření. V tomto 

listu se nacházela jak vyšetření séra, tak i likvoru. K oddělení pacientů vyšetřovaných v séru 

jsme založili dva nové listy: ‚2011‘ a ‚2012‘, kde jsme je zároveň vytřídili dle roku, ve kterém 

byly testy uskutečněny. 

Pacienty, u kterých se vyšetřoval mozkomíšní mok, jsme vydělili od souboru ‚ZÁ-

KLAD‘ do souboru ‚LIKVORY‘. U těchto pacientů jsme také zjišťovali možnou přítomnost 

neuroboreliózy, proto byli rovněž zkopírováni do listu ‚NiS NHB‘ spolu s výsledky vyšetření 

séra, cytologie a s celkovým komentářem stavu dle všech laboratorních výsledků pacienta 

(nejen LB). 

 

8.1. Rozdělení pacientů vyšetřovaných metodou ELISA,              

westernblot a immunoblot v séru v letech 2011 a 2012 

 

V záložce ‚2011‘, ‚2012‘, ‚WB 2011‘ a ‚WB 2012‘ dokumentu Microsoft Excel jsme 

seřadili pacienty dle data narození, abychom zjistili počet pacientů a případná opakovaná vy-
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šetření jednotlivých pacientů. Dle výsledku vyšetření protilátek proti borreliím jsme pacienty 

rozdělili do čtyř skupin: 

 Vždy negativní výsledek vyšetření. 

 Jeden pozitivní výsledek vyšetření při jednom odběru vzorku. 

 Jeden pozitivní výsledek vyšetření při více než jednom odběru vzorku. 

 Opakovaně pozitivní výsledky vyšetření při více odběrech. 

Po sečtení pacientů v jednotlivých skupinách jsme výsledky vložili do tabulek (viz tab. 

11-13). Hodnoty jsme vyjádřili v procentech a vytvořili grafy (viz graf 1-3). 

 

8.2. Výsledky vyšetření likvoru v letech 2011 a 2012 

Výsledky jsme třídili v záložce ‚LIKVORY‘ dle data narození, čímž jsme vytřídili opa-

kovaná vyšetření jednoho pacienta.  

Zajímala nás data ve třech kategoriích dle provedeného vyšetření tj. ELISA, WB a IB, 

zvlášť u žen a u mužů. Spočítali jsme počet pacientů dle výsledku vyšetření protilátek proti 

boréliím: negativní, hraniční, pozitivní v jednom či více případech.  

Data jsme vložili do tabulky (viz tab. č. 14) a v případě westernblotu vytvořili graf 

(graf. č. 4). Vše jsme vyjádřili i procentuálně. 

 

8.3. Hodnocení vyšetření likvoru při podezření neuroboreliózu (NB) 

Pro posouzení pacientů s podezřením na NB jsme museli získat data z nemocničního 

systému Nis pro detailní prozkoumání dalších vyšetření. Pacienty jsme zkopírovali ze složky 

‚LIKVORY‘ do složky ‚Nis NHB‘ a tuto složku jsme rozšířili o další sloupce. Zajímaly nás 

zejména výsledky vyšetření cytologie (včetně komentáře).  
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Hodnocení nálezu lymfocytů v mozkomíšním moku (dle interního návodu OSL NHB; 

Fejt, 2010) v tab. č. 7: 

0-10 / 3   Oligocytosa (normální nález) 

10-20 Slabá pleocytosa 

Nad 20  Pleocytosa 

   

Ke každému jednomu pacientovi jsme doplnili všechny výsledky jejich vyšetření (ať už 

séra, nebo likvoru) týkající se LB, abychom získali kompletní přehled a mohli pacienta zařa-

dit do jedné ze čtyř kategorií: 

 aseptická meningitida včetně encefalitidy,  

 NB prokázaná, 

  NB neprokázaná eventuelně diseminovaná,  

 bez zánětu CNS. 

 

Neuroborrelióza prokázaná 

Do této skupiny jsme zahrnuli pacienty s pozitivním výsledkem sérologických vyšetření 

metodou ELISA (pod zkratkou BORG, BORM), blotovací technikou (BORWG, BORWM, I-

BM, I-BG) a zejména pozitivní výsledky vyšetření likvoru těmito metodami (L-BORG, L-

BORM, L-BORWG, L-BORWM, L-IBM, L-IBG). Vzhledem ke komplexnímu hodnocení 

sem byli řazeni i pacienti, kteří v několika málo případech z těchto vyšetření měli hranič-

ní/negativní výsledek (a zároveň vše ostatní ukazovalo jasně k NB). 

 

Neuroborrelióza neprokázaná ev. diseminovaná 

Pokud měl pacient jasně prokázanou přítomnost borélií v likvoru a v séru, ale cytolo-

gické vyšetření bylo v normě, pak byl zařazen do této skupiny. 
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Aseptická meningitida 

Pro zařazení pacienta do této skupiny bylo nutné znát zmiňovanou cytologii. Pacient 

měl negativní výsledky vyšetření na protilátky proti Bb, případně hraniční, a zároveň pozitiv-

ní výsledky cytologie. Tj. zvýšený výskyt lymfocytů v krvi, celkově zvýšený počet bílkovin a 

segmentů v krvi nad běžnou normu (pleocytóza). Často bývají původcem viry a pacient měl 

v anamnéze pozitivní výsledky testů např. na enteroviry, případně byla u pacienta diagnosti-

kována encefalitida a testy na borreliózu byly pouze formální. 

Pacient bez zánětu CNS 

Zde jsou zařazeni pacienti s vykonanými vyšetřeními likvoru, ale s jasně negativním 

výsledkem. Ostatní vyšetření séra mohou být pozitivní. Toto zařazení nevylučuje nemeninge-

ální borreliózu. 

Všechny pacienty jsme zařadili do tabulky (viz tab. č. 15), vyjádřili jsme počty v pro-

centech a vytvořili graf (viz graf č. 5). 

 

8.4. Počet pacientů s pozitivním výsledkem vyšetření protilátek  

proti boréliím (metodami ELISA, WB, IB v séru) v jednotlivých 

měsících let 2011 a 2012 

 

V záložkách ‚2011‘, ‚2012‘, ‚WB 2011‘ a ‚WB 2012‘ jsme pacienty seřadili dle data 

odběru vzorku ze séra. Dále jsme vyřadili všechna vyšetření, jejichž výsledek byl negativní, 

případně hraniční. Do tab. č. 16 v příloze jsme zapsali počet pozitivních vyšetření 

v jednotlivých měsících let 2011 a 2012 a vytvořili jsme graf (viz graf č. 6). 

Vzhledem k stejné metodice v diplomové práci (Kohoutová, 2012), jsme i zde počítali 

množství vyšetření a zanedbali možnost opakovaných vyšetření jednoho pacienta. Tabulka 

resp. graf tedy udávají počet pozitivních vyšetření v daných letech, nikoliv počet pacientů. 
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8.5. Rozdělení pacientů dle lékaře žádajícího o vyšetření séra   

(ELISA, WB, IB) k průkazu LB v letech 2011 a 2012 

Stejně jako v diplomové práci J. Kratochvílové (1999) a L. Kohoutové (2012) jsme se i 

v této práci zaměřili na tyto lékařské obory: praktický lékař, pediatr, infekcionista, dermato-

log, neurolog, internista, ortoped a otolaryngolog (ORL). V kategorii ostatní byli zahrnuti lé-

kaři zbylých odborností. 

Data jsme vybrali z původní záložky ‚Základ‘ dokumentu Microsoft Excel a rozdělili je 

podle času odběru do dvou nových záložek ‚Lékaři 2011‘ a ‚Lékaři 2012‘. V záložkách jsme 

rozdělili pacienty dle sloupku lékařů a na pozitivní a negativní výsledky vyšetření. Pacienty 

jsme sečetli v jednotlivých kategoriích a zadali výsledky do tabulek č. 17-19 resp. grafů 7-9. 

Výsledky jsme vyjádřili i procentuálně. 

 

9. Dotazníkové šetření 

V dotazníkovém šetření jsme zjišťovali vědomosti a praktickou stránku diagnostiky a 

léčby LB v okruhu lékařů z okresu Havlíčkova Brodu. Cílovou skupinou byli lékaři jak přímo 

z nemocnice (dermatologové), tak lékaři z terénu (zejména praktici). Geografické rozložení 

lékařů je zpracováno v otázce č. 1, odbornost v otázce č. 2 a vše je vloženo do grafů a tabulky 

(viz graf č. 10 a tab. č. 10). Pokud lékaři ordinují na více místech, uvedli jsme v grafu všech-

ny ordinace. 

Na vzdělávání a teoretické znalosti jsme se zaměřili v otázkách č. 3 a č. 13. Lékaři od-

povídali, zda se účastní vzdělávacích akcí s tématem Lymeská borrelióza, případně s tématem 

chorob přenášených klíštětem. V druhé otázce nás zajímalo, zda mají přehled o infektologické 

společnosti a jejich internetových stránkách. Výsledky jsme vložili do grafů č. 11 a č. 17. 

Způsob klinické diagnostiky jsme zjišťovali v otázkách č. 4, 5 a 6. Ptali jsme se, jak čas-

to se lékaři s LB setkávají, jestli je pacienti upozorňují, že měli klíště, a jaké symptomy kon-

krétně borreliózu prozrazují. Zahrnuli jsme do grafu č. 13 všechny symptomy, které lékaři 

uváděli.  Četnost výskytu LB dle odhadu lékařů jsme shrnuli do grafu č. 12.  

Otázky č. 7, 8, 9 jsme věnovali problematice laboratorní diagnostiky. Zajímalo nás, jest-

li se lékaři orientují v terminologii a hodnotách výsledků z OSL NHB , nebo se spoléhají na 



 

 

32 

 

odborníky z laboratoří (zejména Dr. Fejta) a jejich popis hodnocení výsledků. Otázka č. 8 

sloužila k potvrzení ochoty konzultovat laboratorní výsledky v případě nejasností 

v diagnostice. Poslední z této série otázek byla zaměřená na opakování vyšetření na přítom-

nost boréliových protilátek v séru (krvi, likvoru). Zjišťovali jsme, jestli lékaři dodržují dopo-

ručenou dobu k opakování vyšetření. Otázku č. 7 a č. 9 jsme zpracovali do grafu č. 14 a 15. 

Na léčbu LB jsme se zaměřili v otázkách č. 10 - 12. Dotazovali jsme se na způsob léč-

by, zda lékaři nasazují antibiotika ještě před zjištěním výsledků z laboratoře. V druhé otázce 

jsme byli konkrétnější a zajímalo nás, zda lékaři dodržují doporučené postupy infektologické 

společnosti, tedy jaká antibiotika nasazují. Do grafu č. 16 jsme zahrnuli všechna antibiotika, 

která lékaři uváděli. V otázce č. 12 nás zajímaly doplňky stravy, či jiná léčiva, která lékaři 

doporučovali k antibiotické léčbě nekomplikované LB. 

Vzor dotazníku jsme vložili do přílohy této práce. 
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10. Výsledky 

V této kapitole jsme shrnuli výsledky jak laboratorních vyšetření, tak i dotazníkového 

šetření. 

 

10.1. Laboratorní vyšetření 

V první části jsme zhodnotili rozdělení pacientů vyšetřovaných na přítomnost borélio-

vých protilátek v séru a likvoru. Graf č. 1 (tab. č. 11 v příloze) znázorňuje rozložení pacientů, 

kteří byli vyšetřováni metodou ELISA v rozmezí let 2011 až 2012. Je zde vidět větší zastou-

pení žen v počtu vyšetření, co může být dáno větší opatrností a starostlivostí o své zdraví 

(muži chodí k lékaři méně často, ignorují některé symptomy, nechtějí se zabývat svým zdra-

vím). Nejvyšší počet pacientů mělo výsledek tohoto screeningového vyšetření na protilátky 

proti Bb v krvi negativní. Důvodů může být několik (z doby diplomových prací J. Kratochví-

lové, 1999, a L. Kohoutové, 2012, se nezměnily): 

 Sérum bylo odebráno příliš časně 

 Pacient je nereaktivní buď po léčbě antibiotiky, nebo spontánně 

 Lékař určí špatně diagnózu, nebo posílá pacienta na vyšetření preventivně 

 Laboratorní chyba 

Hraničních případů bylo nalezeno minimum, což je důsledek citlivějších antigenů testu 

ELISA a vhodné doby odběru vzorku. 
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Graf. č. 1: Rozdělení pacientů vyšetřovaných metodou ELISA v séru v letech 2011 a 

2012 dle pohlaví a výsledku vyšetření. 

 

 

 

Graf č. 2 (tab. č. 12 v příloze) znázorňuje rozdělení pacientů vyšetřovaných na přítom-

nost protilátek proti boréliím v séru metodou westernblot v letech 2011 a 2012. Jedná se o 

techniku, která se používá k potvrzení výsledku vyšetření předchozí metody ELISA, proto 

převažuje počet pacientů s pozitivním výsledkem. Asi 63% pacientů bylo vyšetřováno jeden-

krát a s pozitivním výsledkem. Vyšetření nebylo opakováno, což může mít několik důvodů:  

 Lékař (zejména dermatologové) nepovažuje za důležité, aby se laboratorní vyšet-

ření opakovalo. 

 Pacient je úspěšně přeléčen antibiotiky. 

 Pacient se přestěhoval, nebo přešel k jinému lékaři, který spadá pod laboratoř 

v jiném okrese/kraji.  

 Vyšetření bylo falešně pozitivní, pacient byl diagnostikován na jinou chorobu. 

Zbytek pozitivních pacientů bylo vyšetřováno opakovaně, aby se potvrdila diagnóza a 

zjistil se sérologický průběh onemocnění. 
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Pacienti s negativním výsledkem byli zastoupeni v 11%. Metoda WB je citlivější než 

ELISA, proto může odhalit falešně pozitivní výsledky metody ELISA. Případně je pacient již 

zaléčen antibiotiky a zbytkové protilátky nejsou metodou zachyceny. 

 

 

Graf č. 2: Rozdělení pacientů vyšetřovaných metodou westernblot v séru v letech 2011 a 

2012 dle výsledku vyšetření. 

 

 

Legenda: 

Poz. 1 z 1  počet pacientů s jedním pozitivním výsledkem vyšetření z jednoho odběru 

vzorku séra 

Poz. 1 z N počet pacientů s jedním pozitivním výsledkem z více vyšetření protilátek pro-

ti Bb 

 Poz. M z N počet pacientů s jedním či více pozitivních výsledků vyšetření protilátek proti 

boréliím z více odběrů vzorků séra 

Neg.  počet pacientů s negativním výsledkem všech vyšetření odebraných vzorků 

séra 
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Poprvé v historii společných laboratoří NHB jsme byli schopni relevantně zhodnotit vý-

sledky vyšetření immunoblot. Viz graf č. 3 (tab. č. 13 v příloze). V letech 2011 a 2012 tato 

metoda začala nahrazovat metodu westernblot díky své vyšší citlivosti a rozmanitosti antige-

nů. Téměř polovina pacientů měla negativní výsledek tohoto vyšetření (47%), příčinou může 

být: 

 Specifičtější metoda, schopná odhalit falešně pozitivní výsledky testu ELISA 

 Zavádění metody, širší použití 

 Důsledné a úspěšné zaléčení pacienta antibiotiky 

 Nereaktivní pacient, spontánní odeznění choroby 

 Brzké odebrání vzorku 

 Laboratorní chyba 

Hraniční případy se téměř vůbec nevyskytovaly dle našeho názoru právě díky specifitě 

metody. 

Pozitivní případy i u této metody převažují (přes 48%) a potvrzují diagnózu 

(z klinického hodnocení lékaře a testu ELISA) či sérologický průběh onemocnění. 

 

Graf č. 3: Rozdělení pacientů vyšetřovaných metodou immunoblot v séru v letech 2011 a 

2012 dle výsledku vyšetření. 

 

39,8 

8,16 4,76 0 

47,28 

pozitivní 1 z 1 

pozitivní 1 z N 

pozitivní M z N 

hraniční 

negativní 



 

 

37 

 

 

Legenda: 

Poz. 1 z 1  počet pacientů s jedním pozitivním výsledkem vyšetření z jednoho odběru 

vzorku séra 

Poz. 1 z N počet pacientů s jedním pozitivním výsledkem vyšetření z více odběrů vzorků 

séra 

Poz. M z N počet pacientů s jedním či více pozitivních výsledků vyšetření protilátek proti 

boréliím z více odběrů vzorků séra 

Neg.  počet pacientů s negativním výsledkem všech vyšetření odebraných vzorků 

séra 

 

 

V naší práci jsme hodnotili i přítomnost protilátek proti Bb v mozkomíšním moku. Stej-

ně jako u séra jsme zjišťovali výsledky u metod ELISA, WB i immunoblot. 

U vyšetření ELISA převažoval negativní výsledek. Pouze u 23 pacientů byl nález pozi-

tivní a ani u jednoho nebylo vyšetření opakováno. Viz tab. č. 8 

V grafu č. 4 (tab. č. 14 v příloze) jsme zobrazili rozložení pacientů dle výsledku vyšet-

ření westernblotem. Většina případů byla opět negativní. Pozitivních případů bylo pouze 25, 

což koresponduje s vyšetřením metodou ELISA. U většiny pacientů tedy došlo k potvrzení 

výsledků vyšetření. 

Stejně jako WB i metoda immunoblot mohla potvrzovat předešlá vyšetření metodou 

ELISA. V tab. č. 9  lze vidět 4 pozitivní případy neuroborreliózy a 167 negativních výsledků 

vyšetření. 

Tab. č. 8: Rozdělení pacientů vyšetřovaných na přítomnost protilátek proti boréliím 

v likvoru (odebraném v roce 2011 a 2012) metodou ELISA.  

 

  Muži Ženy Celkem % 

ELISA poz 1 z 1 17 4 23 11,68 

poz M z N 0 0 0 0 

Neg 93 81 174 88,32 

Hraniční 0 0 0 0 

 Celkem 110 85 197 100 
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Legenda: 

Poz. 1 z 1  počet pacientů s jedním pozitivním výsledkem vyšetření z jednoho odběru 

vzorku likvoru 

Poz. M z N počet pacientů s jedním či více pozitivních výsledků vyšetření protilátek proti 

boréliím z více odběrů vzorků likvoru 

Neg.  počet pacientů s negativním výsledkem všech vyšetření odebraných vzorků 

likvoru 

 

Graf č. 4: Výsledky vyšetření likvoru konfirmační metodou WB v letech 2011 a 2012 

 

 

Legenda: 

Poz. 1 z 1  počet pacientů s jedním pozitivním výsledkem vyšetření z jednoho odběru 

vzorku likvoru 

Poz. M z N počet pacientů s jedním či více pozitivních výsledků vyšetření protilátek proti 

boréliím z více odběrů vzorků likvoru  

Neg.  počet pacientů s negativním výsledkem všech vyšetření odebraných vzorků 

likvoru 
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Tab. č. 9: Rozdělení pacientů vyšetřovaných na přítomnost protilátek proti boréliím 

v likvoru (odebraném v roce 2011 a 2012) metodou imunoblot.  

 

  Muži Ženy Celkem % 

Immunoblot poz 1 z 1 3 1 4 2,34 

poz M z N 0 0 0 0 

Neg 81 86 167 97,66 

Hraniční 0 0 0 0 

 Celkem 84 87 171 100 

 

Legenda: 

Poz. 1 z 1  počet pacientů s jedním pozitivním výsledkem vyšetření z jednoho odběru 

vzorku likvoru 

Poz. M z N počet pacientů s jedním či více pozitivních výsledků vyšetření protilátek proti 

boréliím z více odběrů vzorků likvoru 

Neg.  počet pacientů s negativním výsledkem všech vyšetření odebraných vzorků 

likvoru 

 

 

Při podezření na neuroborreliózu jsou pacienti hodnoceni komplexně z  pohledu vyšet-

ření protilátek v séru a v likvoru, zároveň je třeba mít k dispozici cytologické vyšetření likvo-

ru. 

 Do grafu č. 5 (tab. č. 15 v příloze) jsme shrnuli pacienty ve čtyřech kategoriích. NB 

jsme jednoznačně laboratorně prokázali v necelých 15% ze všech případů. V přibližně stejně 

velkém vzorku pacientů se NB neprokázala, eventuálně se vyskytuje diseminovaná forma 

onemocnění. V 26% se jednalo o zánět mozkových blan, ten ale nebyl způsoben boréliemi, 

možnými příčinami zánětu jsou např. virové infekce nebo klíšťová encefalitida. Ve zbylých 

43% vyšetření nebyl zánět v likvoru zachycen vůbec. 
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Graf č. 5: Hodnocení vyšetření likvoru při podezření na neuroborreliózu (NB). 

 

 

 

Pro přehled o výskytu LB na Havlíčkobrodsku v průběhu dvou předchozích let jsme 

zpracovali graf č. 6 (tab. č. 16 v příloze). Z grafu lze vyčíst, že počet pacientů v roce 2011 byl 

výrazně vyšší než v roce 2012. Může to být dáno vhodnějším počasím (klíšťatům se daří 

zejména v teplém počasí), zvýšenou nakažlivostí klíšťat, případně vyšším počtem zadaných 

vyšetření. 

 Nejvyšší četnost pacientů s pozitivním výsledkem vyšetření séra můžeme pozorovat 

v srpnu, září a říjnu. Výrazný vzestup pozitivních testů jsme zaznamenali i v lednu (zejména 

v roce 2012 je nárůst dobře viditelný), což je způsobeno dlouhou dobou od počátku infekce 

po tvorbu protilátek v krvi, případně pozdním určením diagnózy. 
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Graf č. 6: Rozdělení pacientů s pozitivním výsledkem vyšetření ELISA v séru v jednotlivých 

měsících roku 2011 a 2012. 

  

 

 

V grafech 7 - 9 (tab. č. 17-19 v příloze) jsme se zaměřili na úspěšnost lékařů při dia-

gnostice LB pomocí sérologie. V prvním grafu je znázorněna metoda ELISA. Nejúspěšnější-

mi lékaři jsou praktici, ortopedi, dermatologové a lékaři z ORL, všichni dosáhli nad hranici 

50% pozitivních případů. 

Do následujícího grafu jsme zahrnovali pozitivní a negativní výsledky vyšetření meto-

dou westernblot zadávané lékaři ze spádové oblasti OSL NHB. Zde byli v diagnostice nejú-

spěšnější praktičtí lékaři a infekcionisté, přičemž praktici překročili hranici 60% pozitivních 

případů. 

V grafu č. 9 můžeme zjistit úspěšnost lékařů při diagnostice LB pomocí vyšetření meto-

dou immunoblot. Úspěšnými byli neurologové, internisté, praktičtí lékaři a ortopedi, všichni 

dosáhli 50% a vyšší úspěšnosti. 
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Graf. č. 7: Úspěšnost lékařů při diagnostice LB pomocí sérologických testů ELISA v roce 

2011 a 2012. 

 

 

Graf č. 8: Úspěšnost lékařů při potvrzení ELISA testu pomocí testů WB v roce 2011 a 2012. 
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Graf č. 9: Úspěšnost lékařů při potvrzení ELISA testu pomocí testů immunoblot v roce 2011 

a 2012. 

 

10.2. Dotazníkový průzkum 

 

Našeho dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 20 lékařů, kteří spadají do kompe-

tence společných laboratoří Nemocnice Havlíčkův Brod. Největší zastoupení měli lékaři pří-

mo z Havlíčkova Brodu. To, že je okresní nemocnice kvalitním a žádaným pracovištěm je 

znát právě z okruhu lékařů, kteří posílají vzorky pro vyšetření. Často se stává, že i lékaři 

z okolních krajů posílají na vyšetření protilátek proti boréliím pacienty (případně vzorky séra) 

právě sem. 

V grafu č. 10 jsme znázornili rozložení lékařů dle obcí na Havlíčkobrodsku, kde vyko-

návají svojí praxi. Nejčastěji nám na dotazník odpovídali praktičtí lékaři z terénu (18 lékařů), 

zbylí dva lékaři byli dermatologové (tab. č. 10).  
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Graf č. 10: Obce, kde lékaři vykonávají svojí praxi 

 

 

 

Tab. č. 10 : Odbornost dotazovaných lékařů 

 

Odbornost Počet lékařů 

Praktický lékař 18 

Dermatolog 2 

 

 

 

Výsledky vzdělávání jsme shrnuli do grafu č. 11. Většina lékařů udala, že se neustále 

vzdělává, 16 z nich bylo na vzdělávací akci, či přednášce, zaměřené přímo na lymeskou bor-

reliózu.  

 

 

Otázka č. 4: Podíl pacientů na diagnostice LB: všichni lékaři se shodli, že je pacienti ve 

většině případů na přisáté klíště upozorní, jeden navíc uvedl, že se sám aktivně ptá. 
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Graf č. 11: Účast lékařů na vzdělávacích akcích týkajících se LB 

  

 

 

Četnost odhalených pozitivních případů jsme vložili do grafu č. 12. Zde je vidět, že 9 

z 20 lékařů se s pacientem s LB setkává méně než desetkrát měsíčně.  
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Graf č. 12: Počet pozitivních případů LB dle odhadu lékařů: 

 

 

 

Pro porovnání symptomů uváděných nejrůznějšími autory publikací o LB s realitou, 

jsme položili lékařům otázku na toto téma. Nejčastější příznaky jsme shrnuli do grafu č. 13. 

Lékaři nejčastěji popisovali jako symptomy erytém, bolesti kloubů a únavu. Klíště 

v anamnéze, na které se dle předchozí otázky lékaři ptají, uváděli dotazovaní lékaři až na 4. 

místě. 
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Graf č. 13: Nejčastější symptomy, které lékaře upozorní na chorobu 

 

 

 

 

V našem dotazníkovém šetření nás zajímala i spolupráce lékařů s OSL NHB. Všichni 

lékaři se shodli, že je třeba hodnoty znát, ale většina se spoléhá na interpretaci výsledků, kte-

rou jim zasílají pracovníci laboratoří. Rozložení lékařů dle vědomostí ohledně laboratorních 

výsledků jsme zahrnuli do grafu č. 14  

Pozitivním signálem je jednoznačně ochota poradit se s pracovníky OSL NHB, jestliže 

se objeví ve výsledcích nejasnosti. 

 

 

Otázka č. 8: Ochota spolupracovat s pracovníky laboratoře: Všichni lékaři s výjimkou 

dvou odpověděli, že v případě nejasností v laboratorních výsledcích, jsou připraveni kontak-

tovat laboratoř a výsledky konzultovat. 

  

0 5 10 15 20 25 

erytém 

bolest kloubů 

únava 

klíště v anamnéze 

poruchy zraku 

neosvětlené arytmie 

teplota a bolesti kloubů 

neurologické obtíže 

lymfadenitida 



 

 

48 

 

Graf č. 14: Orientace lékařů v laboratorních výsledcích 

 

 

 

Po zveřejnění výsledků diplomové práce Lymeská borrelióza (Kohoutová, 2012) došlo 

k další osvětě mezi lékaři z Havlíčkobrodska. Z grafu č. 15 je jasně vidět, že lékaři dodržují 

doporučený odstup pro opakování vyšetření jak od České infektologické společnosti, tak i 

místní laboratoře. Většina z lékařů považuje za vhodné opakovat vyšetření na protilátky proti 

Bb v krvi po 7 - 9 měsících. 
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Graf č. 15: Časový odstup vhodný pro opakované vyšetření pacienta s LB 

 

 

 

Otázka č. 10: Vhodná doba k prvnímu nasazení antibiotik: Většina lékařů (19 z 20 dota-

zovaných) se shodla, že je třeba nasadit ATB dříve, než dostanou výsledky laboratorních vy-

šetření. 

 

V grafu č. 16 je vidět rozložení nejčastěji nasazovaných antibiotik na léčbu LB na 

Havlíčkobrodsku. Pokud lékaři zadávali do dotazníku více druhů, uvedli jsme je všechny. 

Jednoznačně převažují tetracyklinová antibiotika, což je v souladu s doporučením infektolo-

gické společnosti. Předepisování ostatních antibiotik může být dáno: 

 Alergií na tetracyklíny (případně pak penicilíny, které jsou druhou volbou) 

 Nízkým věkem pacientů (tetracyklíny jsou kontraindikované u dětí, které stále 

rostou, dle ČSL-JEP do 8 let) 

 Vysokými nežádoucími účinky tetracyklínů u citlivých jedinců (průjem, foto-

senzibilizace apod.) 

Žádné další léky ani doplňky stravy lékaři nedoporučují, pokud je LB nekomplikovaná. 

Zde jsme očekávali nasazení probiotik, která prokazatelně zabraňují průjmům z ATB léčby u 
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dětí. Pravděpodobně lékaři nepovažovali za důležité je v dotazníku uvádět, přestože je často 

doporučují. 

Graf č. 16: Preference ATB v léčbě LB v okrese Havlíčkův Brod. 

 

 

 

Otázka č. 12: Užití jiných léčiv krom ATB: Žádný z lékařů pacientům s nekomplikovanou 

LB nenabízí jinou formu léčby, resp. léčiv/ doplňků stravy. 

 

 

Poslední otázka našeho průzkumu byla zaměřená na seznámení lékařů s možností in-

formovat se na jakoukoliv infekční chorobu na odborných stránkách infektologické společ-

nosti. V grafu č. 17 je vidět, že většina lékařů o této možnosti doposud nevěděla. 
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Graf č. 17: Povědomí o webových stránkách infektologické společnosti. 
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11. Diskuze 

11.1. Detekce protilátek v séru 

Spolu s rozvojem onemocnění probíhají v krvi imunitní reakce. Zpočátku převažují ne-

specifické procesy, po 2 až 4 týdnech (Beneš, 2009) začíná tvorba protilátek, tedy odezva spe-

cifická. Převažující množství negativních výsledků základního ELISA testu může být dáno 

nedostatečnou analýzou stavu pacienta, nebo špatně určenou diagnózou. Problémem může být 

i časný odběr vzorku (séra nebo likvoru), nereaktivní pacient (po antibiotické léčbě, nebo 

spontánně), případně laboratorní chyba. Celkový počet pacientů může být vyšší, než jsme 

zjistili dle počtu vyšetření, což je mimo jiné dáno i tím, že někteří pacienti nejsou posíláni na 

sérologické vyšetření (např. dermatologům v okolí Havlíčkova Brodu k nasazení antibiotik 

stačí průkazný erytém). Dle Kimminga, Hasslera (2003) při kožních projevech nemusí být 

sérologické vyšetření dostatečně citlivé. Dostatečným klinickým a epidemiologickým vyšet-

řením pacienta mohou lékaři snížit finanční i pracovní zatížení laboratoře. 

U testů ELISA jsme zjistili vyšší procento žen, které bylo posíláno na vyšetření. To mů-

že být dáno většími obavami o své zdraví, zvýšenou aktivitou žen v oblastech výskytu klíšťat 

(chození do lesa na houby, sbírání bylin na loukách, zahradničení apod.) či vyšším dožitým 

věkem.  

U vyšetření WB jsme prokázali nejvyšší počet pacientů s pozitivním výsledkem, kde 

vyšetření nebylo znovu opakováno. Může to být dáno charakterem testu, jedná se o citlivější 

metodu, která je využívána k potvrzení diagnózy, případně potvrzení pozitivního testu ELI-

SA. Pacienti mohli být dostatečně zaléčeni antibiotiky a další laboratorní testy nebyly nutné. 

Je také možné, že pacient přestal s lékaři z Havlíčkobrodska spolupracovat (odstěhoval se, 

nepřišel na další kontrolu).  

U vyšetření imunoblotem převažovalo procento negativních případů. Tato metoda se 

v letech 2011 a 2012 teprve zaváděla do praxe, proto byl test dělaný i vyššímu počtu pacientů, 

u kterých se pozitivní výsledek neočekával (dle předchozí diagnostiky, negativního testu 

ELISA, WB). Může to být dáno i vyšší specifitou metody (odhalí falešně pozitivní případy), 

nebo částečně laboratorní chybou (personál se s přístrojem učil zacházet). 
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Borrelióza je sezónní onemocnění díky životnímu cyklu klíštěte. Infikovaná mohou být 

všechna stádia (larvy, nymfy i imaga). Vliv na rozšíření klíšťat má především teplota (Fru-

hbauerová, 2010). Vliv vlhkosti, kterou řada literatury uvádí, nebyl prokázán. Zjistili jsme 

výrazně vyšší počet pacientů s pozitivním výsledkem vyšetření na protilátky proti Bb v séru 

metodou ELISA v roce 2011, zejména v srpnu, září a říjnu. Zde Musíme zohlednit dobu před 

tvorbou protilátek (zpožděná specifická reakce imunity), tj. 8 týdnů (Kohoutová 2012). Z toho 

můžeme usoudit, že nejčastěji byli pacienti napadáni infikovanými klíšťaty mezi červnem a 

srpnem 2011. Dalším píkem se zvýšeným výskytem pozitivních pacientů byl leden obou let. 

Důvodem může být právě opožděná reaktivita pacienta, pozdní diagnostika, případně neúčin-

né zaléčení antibiotiky a nutnost léčbu opakovat (nevhodná antibiotika, nereaktivní pacient).  

Při hodnocení úspěšnosti lékařů v diagnostice LB jsme zahrnuli pouze lékaře, kteří se 

LB setkávají nejčastěji. Nejúspěšnější byli ortopedi, dermatologové a praktičtí lékaři, z toho 

k praktickým lékařům přišlo nejvíce pacientů. Ortopedi se zaměřují na druhé stádium one-

mocnění, které pro ně má charakteristické znaky, obzvláště pokud pacient uvedl přítomnost 

klíštěte na těle. Dle Roháčové (2004) se bolesti kloubů, artritida drobných kloubů vyskytují až 

v 17% případů, Beneš (2009) uvádí až 60% v USA. Vzhledem k malému počtu pacientů 

(oproti praktickým lékařům) se může jednat o chybu malých čísel. Dermatologové řeší přede-

vším první stádium a pacienty s erytémem často k odběrům ani neposílají. Dle Roháčové 

(2004) je EM jednou z mála indikací k léčbě bez znalostí laboratorních výsledků. Praktické 

lékaře upozorní na LB nejčastěji právě erytém, případně chřipkové stavy s klíštětem 

v anamnéze. Nad 50% úspěšnost se dostali ve všech třech typech testů, které byly pacientům 

udělány: ELISA, WB (dokonce nad 60%) i IB.  

 

11.2. Diagnostika neuroborreliózy 

Dle Beneše (2009) vzniká v Evropě neuroborrelióza u 10 - 40 % pacientů s neléčeným 

erythema migrans. Při základním vyšetření likvoru metodou ELISA jsme zjistili u většiny pa-

cientů negativní odezvu. Je to dáno tím, že infekční onemocnění mozku se ve většině případů 

projevuje akutním stavem (Beneš, 2009) a lékaři je proto nechají testovat i na LB, přestože jí 

nepředpokládají. K podobným výsledkům jsme došli i u testu immunoblot, který potvrdil po-

zitivní výsledek pouze u 2% vyšetřovaných pacientů (ELISA u 12%, IB je tedy specifičtější).  
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U metody WB byl nejvyšší počet pacientů s jedním pozitivním výsledkem z jednoho 

vyšetření. Pacienti nebyli vyšetřováni opakovaně, protože lékaři to nepovažovali za důležité 

(WB sloužil k ověření diagnózy testu ELISA), nebo byl pacient dostatečně zaléčen. Tři paci-

enti byli opakovaně vyšetřeni s pozitivním výsledkem WB. Mohlo se jednat o ověření účin-

nosti terapie, zbytkový titr protilátek, či laboratorní chybu. 

Dle doporučených postupů v diagnostice (Dlouhý, Honegr a kol., 2011) by k diagnóze 

neuroborreliózy měla být splněna tři kritéria: klinický neurologický nález, biochemické a 

cytologické vyšetření likvoru s přítomností lymfocytární pleocytózy a průkaz intratekální syn-

tézy protilátek proti Bb v likvoru. Všechna tato kritéria jsme zohlednili při rozdělování paci-

entů s podezřením na neuroborreliózu. Klinický nález měli všichni, což byl podnět k odběru 

mozkomíšního moku a jeho odeslání na imunologii OSL NHB. Po zhodnocení zbylých krité-

rií jsme neuroborreliózu jasně prokázali pouze u 14 % pacientů, v 16 % se nám onemocnění 

nepodařilo prokázat. Můžeme tedy konstatovat, že na Havlíčkobrodsku se vyskytuje neuro-

borrelióza ve stejné míře, jako to uvádí odborná literatura: dle Beneše (2009) 10-40%, dle 

Berkowa, Fletchera (1996) 15%, dle Roháčové (2004) 12%. 

 

11.3. LB z pohledu lékařů v terénu a nemocnici 

Na dotazníkové šetření nám odpovědělo 20 lékařů, z toho 18 praktických lékařů a 2 

dermatologové. Mezi nimi byli i lékaři ordinující v Jihlavě, Ledči nad Sázavou či Humpolci, 

kteří by mohli posílat svá data do jiných spádových laboratoří (se stejným laboratorním vyba-

vením). To svědčí o kvalitní práci celého týmu OSL NHB, jeho vysoké odbornosti a ochotě 

konzultovat. Právě konzultace využívají téměř všichni lékaři.  

Při dotazu na vzdělávání v tématu lymeské borreliózy se 18 lékařů vyjádřilo, že se zú-

častnilo akce zaměřené buď na LB přímo, nebo na onemocnění přenášená klíšťaty. Což uka-

zuje na dostupnost informací a vzdělávacích akcí. Podílí se na tom i OSL NHB, které konti-

nuálně zpracovává (i prostřednictvím bakalářských, diplomových a rigorózních prací) toto 

téma a lékařům výsledky zprostředkovává. Většina lékařů nevěděla o internetových stránkách 

ČSL JEP s doporučenými postupy v diagnostice, léčbě a prevenci. To může být dáno tím, že 

tyto postupy měli lékaři možnost slyšet na vzdělávacích akcích, či při jiných příležitostech a 

neměli motivaci hledat si psanou internetovou variantu.  
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Při diagnostice lékaři nejčastěji uváděli jako symptomy pacientů, které je na chorobu 

upozorní, erytém, bolesti kloubů a únavu. Přičemž na klíště je pacienti ve většině případů 

upozorňují. Roháčová (2004) uvádí, že v 65% případů je přítomný erytém, v 17% se projevují 

muskuloskeletální obtíže, ve 12% neurologické potíže a zbytek připadá na postižení oka, srd-

ce a dalších. Počet pacientů odhadli lékaři mezi 1 a 10 měsíčně. 

K opakovanému odběru vzorku posílají dotazovaní lékaři pacienty po 7-9 týdnech. 

V diplomové práci na téma Lymeská borrelióza (Kohoutová, 2012) jsme prokázali, že ideální 

doba k opakování vyšetření je po 8 týdnech. V základních laboratorních hodnotách se většina 

lékařů buď vyzná, nebo věří odborníkům z imunologie a spokojí se s jejich komentářem. I 

tento fakt poukazuje na kvalitní a spolehlivou spolupráci. 

 

11.4. Léčba LB 

Lékaři se shodli, že nasazují léčbu ještě před výsledky sérologie. Dle doporučených po-

stupů ČSL JEP (Dlouhý, Honegr, 2011) i ostatních autorů postupují lékaři správně. Kromě 

antibiotik lékaři nedoporučují žádnou doplňkovou léčbu u nekomplikované LB. Ani odborná 

literatura neuvádí nutnost nasazovat jakoukoliv další léčbu, ani doplněk stravy. 

Doporučený postup v léčbě (Dlouhý, Honegr, 2011) určuje, že antibiotikem první volby 

u erytému (I. stádia LB) by měly být tetracyklíny. V případě kontraindikací se nasazuje amo-

xicilin či cefuroxim-axetil. Lékem třetí volby jsou makrolidy (azitromycin, clarithromycin). 

Lékaři na Havlíčkobrodsku nejčastěji indikují tetracyklíny, penicilíny a případně makrolidy. 

Cefalosporíny nasazuje pouze 1 z 20 lékařů. Malá oblíbenost cefalosporínů na Havlíčkobrod-

sku může být způsobená negativními zkušenostmi lékařů, nedostatečnou znalostí a ochotou 

dodržovat doporučené postupy, či častou zkříženou reaktivitou penicilínů a cefalosporínů u 

alergiků. 
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12. Závěr 

V naší rigorózní práci jsme se zaměřili na dvě oblasti týkající se lymeské borreliózy, na 

laboratorní diagnostiku a klinické hodnocení včetně léčby LB. Zpracovávali jsme data 

z Oddělení společných laboratoří Nemocnice Havlíčkův Brod, konkrétně jsme se zaměřili na 

pacienty s podezřením na borreliózu, kterým byl odebrán vzorek séra/ likvoru v letech 2011 a 

2012 jednou, nebo opakovaně. V druhé části jsme provedli průzkum mezi lékaři jak přímo 

z nemocnice, tak i z Havlíčkobrodska. 

Při vyšetřování séra jsme potvrdili vyšší specifitu metod westernblot a immunoblot 

oproti metodě ELISA. Záchyt pozitivních pacientů byl u ELISA testu výrazně nižší, slouží 

jako screeningová metoda. Celkově bylo touto metodou vyšetřeno více žen, než mužů při 

stejném množství pozitivních nálezů u obou pohlaví. 

Podobně i u vyšetření likvoru slouží testy WB a IB jako potvrzení výsledků screeningo-

vé metody. Zejména WB potvrdil pozitivitu v téměř polovině případů. 

U vyšetření likvoru pacientů jsme rozlišili neuroborreliózu jednoznačně ve 14% přípa-

dů. Ostatní pozitivní případy ukazovaly dle cytologie k aseptickým meningitidám (včetně 

klíšťové encefalitidy), nebo nebyly jednoznačně prokázány (mohlo se jednat i o diseminova-

nou formu choroby). 

Rozložení pozitivních případů během let 2011 a 2012 při vyšetření metodou ELISA byl 

velmi podobný jako v předchozích letech (Lymeská borrelióza, Kohoutová, 2012). Nejvyšší 

záchyt pozitivních pacientů byl v měsících srpen, září a říjen, což potvrzuje sezónní charakter 

onemocnění. Druhý vysoký pík záchytu je pozorován v lednu, kdy můžeme očekávat opoždě-

nou tvorbu protilátek proti Bb.  

Při hodnocení úspěšnosti lékařů musíme ocenit edukační působení MVDr. Fejta a OSL 

NHB na téma LB. Oproti minulým rokům se výrazně zlepšil poměr úspěšných a neúspěšných 

záchytů. Nejlépe si vedli ortopedi, dermatologové a praktičtí lékaři.  

V dotazníkové části jsme potvrdili kvalitu OSL NHB, kde se ukázalo, že i lékaři spada-

jící pod jiné laboratoře posílají vzorky na analýzu právě sem. Nejčastěji nám na dotazy odpo-

vídali praktičtí lékaři, ve dvou případech dermatologové. 
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Většina lékařů navštívila vzdělávací akci zaměřenou na problematiku LB, ale pouze ně-

kolik jich znalo internetové stránky Společnosti pro infekční lékařství, kde se mohou dále in-

formovat o tématu. Naším cílem bylo je na tyto stránky upozornit a to se povedlo.  

Diagnostiku v praxi lékaři příliš nezakládají na přítomnosti klíštěte na těle pacienta, 

přestože jsou na něj upozorňováni přímo nemocným. Nejčastěji je na chorobu upozorní typic-

ké symptomy jako je erytém nebo chřipkové příznaky s výraznou bolestivostí kloubů. Většina 

lékařů uvedla méně než 10 pacientů měsíčně. V případě laboratorní diagnostiky důvěřují in-

terpretaci výsledků OSL NHB a bez obav konzultují jakoukoliv nejasnost ve výsledcích. Po-

kud vyžadují opakování odběrů vzorků, drží se doporučení Dr. Fejta a žádají o ně v intervalu 

7 - 9 týdnů po propuknutí infekce. 

V léčbě LB se drží lékaři doporučených postupů a nasazují v první řadě tetracyklinová 

ATB (pokud není kontraindikace). Léčbu začínají vždy při důvodném podezření na borreliózu 

a na výsledky vyšetření krve nečekají. Doplňky stravy a další léčiva k nekomplikované LB 

nepovažují lékaři na Havlíčkobrodsku za nezbytné. 
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13. Přílohy 

13.1.  Laboratorní výsledky 

 

Tab. č. 11: Počet pacientů vyšetřovaných na přítomnost protilátek proti boréliím metodou 

ELISA v roce 2011 a 2012:  

 

 Muži Ženy Celkem % 

Pozitivní 537 551 1088 32,36 

Negativní 931 1332 2263 67,31 

Hraniční 4 7 11 0,33 

Celkem  1472 1890 3362 100 

 

Legenda: 

Pozitivní: 

pozitivní výsledek vyšetření BORM a zároveň pozitivní BORG 

pozitivní výsledek vyšetření BORM resp. BORG a zároveň hraniční výsledek BORG resp. 

BORM 

pozitivní výsledek vyšetření BORM resp. BORG a zároveň negativní výsledek BORG resp. 

BORM 

Hraniční: 

Hraniční výsledek vyšetření BORM a zároveň BORG 

Negativní: 

Negativní výsledek vyšetření BORM a zároveň BORG 

Negativní výsledek vyšetření BORM resp. BORG a zároveň hraniční BORG resp. BORM 

 



 

 

59 

 

Tab. č. 12: Rozdělení pacientů vyšetřovaných na přítomnost protilátek proti boréliím v séru 

metodou westernblot v roce 2011 a 2012: 

 

2011, 2012 Počet pacientů % 

Negativní 66 11,44 

Hraniční 44 7,63 

Pozitivní 1 z 1 366 63,43 

Pozitivní 1 z N 18 3,12 

Pozitivní M z N 83 14,38 

Celkem 577 100 

 

 

Tab. č. 13: Rozdělení pacientů vyšetřovaných na přítomnost protilátek proti BB v séru meto-

dou immunoblot v roce 2011 a 2012: 

 

2011, 2012 Počet pacientů % 

Negativní 139 47,28 

Hraniční 0 0 

Pozitivní 1 z 1 117 39,80 

Pozitivní 1 z N 24 8,16 

Pozitivní M z N 14 4,76 

Celkem 294 100 

 

Tab. č. 14: Rozdělení pacientů vyšetřovaných na přítomnost protilátek proti boréliím 

v likvoru (odebraném v roce 2011 a 2012) metodou ELISA, WB a imunoblot: 

 

  Muži Ženy Celkem % 

ELISA poz 1 z 1 17 4 23 11,68 

poz M z N 0 0 0 0 

Neg 93 81 174 88,32 

Hraniční 0 0 0 0 

 Celkem 110 85 197 100 
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  Muži Ženy Celkem % 

Westernblot poz 1 z 1 13 8 21 48,84 

poz M z N 2 1 3 6,98 

Neg 7 8 15 34,88 

Hraniční 1 3 4 9,30 

 Celkem 23 20 43 100 

 

  Muži Ženy Celkem % 

Immunoblot poz 1 z 1 3 1 4 2,34 

poz M z N 0 0 0 0 

Neg 81 86 167 97,66 

Hraniční 0 0 0 0 

 Celkem 84 87 171 100 

 

Legenda: 

Poz. 1 z 1  počet pacientů s jedním pozitivním výsledkem vyšetření z jednoho odběru 

vzorku likvoru 

Poz. M z N počet pacientů s jedním či více pozitivních výsledků vyšetření protilátek proti 

borreliím z více odběrů vzorků likvoru 

Neg.  Počet pacientů s negativním výsledkem všech vyšetření odebraných vzorků 

likvoru 

Tab. č. 15: Rozdělení pacientů s podezřením na neuroborreliózu: 

 

Diagnóza Počet pacientů Vyjádření v % 

prokázaná neuroborrelióza 20 14,49 

NB neprokázaná ev. dise-

minová 

22 15,94 

aseptická meningitida vč. 

klíšťové encefalitidy 

37 26,81 

bez zánětu CNS 59 42,75 

celkem 138 99,99 
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Tab. č. 16: Počty pozitivních pacientů, vyšetřovaných metodou ELISA, v jednotlivých měsí-

cích roku 2011 a 2012: 

 

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem 

2011 27 18 17 14 57 79 73 129 117 85 73 44 733 

2012 56 13 40 21 20 29 36 53 46 65 25 37 441 

 

Tab. č. 17: Úspěšnost lékařů při diagnostice LB pomocí sérologických testů ELISA v roce 

2011 a 2012: 

 

Specializace léka-

ře 

Pozitivní vý-

sledek 

% Negativní vý-

sledek 

% 

Praktik 813 53,45 708 46,55 

Pediatr 198 46,05 232 53,95 

Internista 129 37,94 211 62,06 

Neurolog 24 40,00 36 60,00 

Ortoped 11 68,75 5 31,25 

Dermatolog 109 58,92 76 41,08 

Infekcionista 99 45,21 120 54,79 

ORL 75 54,42 67 45,58 

Ostatní 85 42,71 114 57,29 

Celkem 1543 49,58 1569 50,42 

 

Tab. č. 18: Úspěšnost lékařů při diagnostice LB pomocí sérologických testů WB v roce 2011 

Specializace léka-

ře 

Pozitivní pozi-

tivní výsledek 

% Negativní nega-

tivní výsledek 

% 

Praktik 233 61,97 143 38,03 

Pediatr 24 24,24 75 75,76 

Internista 51 44,34 64 55,65 

Neurolog 9 39,13 14 60,87 

Ortoped 9 40,91 13 59,09 

Dermatolog 14 45,16 17 54,84 

Infekcionista 41 53,25 36 46,75 

ORL 2 14,29 12 85,71 

Ostatní 38 39,58 58 60, 41 

Celkem 421 49,53 429 50,47 
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Tab. č. 19: Úspěšnost lékařů při diagnostice LB pomocí sérologických testů immunoblot 

v roce 2011 a 2012. 

 

Specializace léka-

ře 

Pozitivní vý-

sledek 

% Negativní vý-

sledek 

% 

Praktik 52 50,00 52 50,00 

Pediatr 4 36,36 7 63,64 

Internista 10 47,62 11 52,38 

Neurolog 4 57,14 3 42,86 

Ortoped 2 50,00 2 50,00 

Dermatolog 0 0,00 0 0,00 

Infekcionista 5 38,46 8 61,54 

ORL 0 0,00 2 100,00 

Ostatní 2 22,22 7 77,78 

Celkem 83 47,43 92 52,57 
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13.2.  Dotazníkové šetření  

Vzor dotazníku: 

Téma: Lymeská borélióza (LB) 

Obor: Farmacie  

Autorka: Mgr. Lucie Kohoutová 

Prosím o vyplnění dotazníku k rigorózní práci. Je zcela anonymní a poslouží k osvětlení tera-

pie, hodnocení a určování diagnózy LB v praxi. 

 

1) V jakém městě, obci, či vesnici vykonáváte svou lékařskou praxi? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2) Jaká je Vaše odbornost (stačí číslo)? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

3) Zúčastnil(a) jste se někdy vzdělávací akce zaměřené přímo na problematiku LB? 

a) Ano 

b) Ano, ale akce byla zaměřená na více chorob přenášených klíštětem 

c) Ne  
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4) Upozorňují Vás většinou pacienti na (prodělanou) přítomnost klíštěte na svém těle? 

a) Ano 

b) Pouze na můj dotaz 

c) Ne  

d) Tato informace pro mě není směrodatná 

 

5) Setkáváte se v praxi často s LB (myšleno více než 10 případů měsíčně)? 

a) Ano, po celý rok 

b) Ano, zejména v teplejším období roku 

c) Pouze občasně  

d) Ne, téměř vůbec (1 případ měsíčně a méně) 

 

6) Jak LB diagnostikujete? Vypište prosím nejčastější symptomy, které Vás na chorobu 

upozorní: 

_______________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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7) Orientujete se ve výsledcích laboratorních vyšetření (např. přesně znáte význam 

pojmů pozitivní OspC, VslE-Mix, flagelin…)? 

a) Ano 

b) Ano, ve většině případů 

c) Pouze v těch nejběžnějších, která využívám v praxi nejčastěji 

d) Ne, stačí mi komentář dodávaný spolu s výsledky z laboratoře 

e) Nepotřebuji je znát, výsledky jsou informativní, většinou stačí klinické hodnocení 

symptomů pacienta 

 

8) Pokud si nejste jisti diagnózou po obdržení laboratorních výsledků vyšetření pacienta, 

konzultujete je s pracovníky laboratoře? 

a) Ano 

b) Ne 

 

9)  V jakém časovém odstupu od prvního odběru posíláte pacienty na opakovaný odběr 

vzorku krve k vyšetření protilátek proti boréliím? 

a) Následující den po obdržení výsledků 

b) Do 14 dnů 

c) Po 2-6 týdnech 

d) Po 7-9 týdnech 

e) Déle 

f) Většinou pacienty na vyšetření opakovaně neposílám 
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10) Nasazujete léčbu antibiotiky před získáním výsledků laboratorních vyšetření? 

a) Ano 

b) Ne 

 

11) Jaký druh antibiotik preferujete při léčbě LB? 

a) Penicilínová (př. Duomox, Penbene, Augmentin) 

b) Cefalosporínová (př. Zinnat, Xorimax) 

c) Tetracyklinová (př. Doxybene) 

d) Makrolidová (př. Klacid, Fromilid uno) 

e) Chinolony (př. Ofloxacin, Ciprinol) 

f) Nechám vyšetřit citlivost borélie k různým antibiotikům a poté se rozhodnu 

 

g) Jiná: __________________________________________________ 

 

12) Doporučujete pacientovi s nekomplikovanou LB i jiná léčiva mimo antibiotik? Pokud 

ano, jaká? 

 

a) Ano: __________________________________________________ 

b) Ne  
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13) Znáte stránky infektologické společnosti http://www.infekce.cz/DoporLB11.htm?  

a) Ano 

b) Ne 

 

 

Mapa Havlíčkobrodska a okolí: 

 

(oficiální stránky Kraje Vysočina, 2013) 

 

 

http://www.infekce.cz/DoporLB11.htm
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14. Souhrn 

 

Autor: Mgr. Lucie Kohoutová 

Název: Lymeská borélióza, klinická a laboratorní diagnostika 

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

Obor: farmacie 

 

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 likvoro-

vých vyšetření na přítomnost protilátek proti boréliím. Cílem bylo také poukázat na komplex-

nost vyšetření prokazující neuroborreliózu. V druhé půli jsme zjišťovali reálný stav diagnosti-

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

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

fektologická 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 katego-

riích: 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 týka-

jící 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 bor-

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

shodli, že se s borreliózou setkávají maximálně desetkrát do měsíce a nejčastěji je na one-

mocnění upozorní erytém. U laboratorní diagnostiky se dotazovaní lékaři spoléhají na komen-

tář z laboratoře, případně se v základních hodnotách orientují sami. Pokud se rozhodnou paci-
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enta 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 dosta-

nou výsledky sérologie, přičemž dodržují doporučené postupy České infektologické společ-

nosti. 

Závěry: Retrospektivně jsme hodnotili laboratorní diagnostiku lymeské borreliózy v letech 

2011 a 2012. Prokázali jsme vyšší množství testů na borreliózu 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 scree-

ningovém testu ELISA. Poukázali jsme na komplexnost hodnocení pacientů s podezřením na 

neuroborreliózu. V druhé části rigorózní práce jsme prokázali edukační působení MVDr. Fej-

ta 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 do-

poručené postupy diagnostiky a léčby na internetových stránkách České infektologické spo-

lečnosti, tyto postupy dodržují a dále se vzdělávají. 
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15. Abstract 

Author: Mgr. Lucie Kohoutová 

Title: Lyme borreliosis, clinical and laboratory diagnosis 

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

Field of study: Pharmacy 

 

Background: We investigated the situation at laboratory and clinical diagnosis in the area of 

Havlíčkův Brod from 2011 to 2012. We focused on how the suggested laboratory methods 

were respected in the first half of our paper. Also one of our main interests was the number of 

patients with positive results of serology and liquor tests. The next aim was to point out how 

complex was the process of all tests evaluation to neuroborreliosis. 

The second part of our rigorous work was dedicated to the real state of diagnosis and therapy 

of the lyme disease in the area that belongs to Havlíčkův Brod’s Hospital. Our aim was to ve-

rify  if the recommended rules of diagnosing and therapy published by Czech Society of In-

fectology were respected. And of course if there’s sufficient knowledge of the disease. 

Methods: The data were gained from the laboratory of immunology (Department of Collecti-

ve Laboratories of Havlíčkův Brod’s Hospital). Patients were judged in several categories: the 

result of particular exams (ELISA, westernblot, immunoblot) in time, the sex, the date of 

sampling (alternatively other samplings), the doctor who ordered the exam and in the case of 

neuroborreliosis the cytology. In the second part we send out questionnaires to the doctors  in 

the area of our hospital’s influence. They answered questions about the knowledge, the way 

of diagnosing and therapy of the lyme borreliosis. 

Results: The highest incidence of positive cases were found out in 2011. Women were tested 

more often, however the number of positive cases were approximately the same in both sex. 

We suspected neuroborreliosis in 138 patients while we investigated liquor, but only twenty 

of them really had it. The most succesful doctors in diagnostics were orthopedists, dermatolo-

gists and general practitioners. From questionnaires we knew that almost all the doctors were 

educated in lyme disease problematics, but only a few of them knew the internet page of 

Czech Society of Infectology. Doctors said that patiens with borreliosis appeared ten times at 

maximum in one month. The most common symptom was erythema migrans. Doctors relied 

on laboratory staff in test evaluation, only some of them knew basic laboratory therms at le-

ast. If  they sent patiens to re-testing antibodies in the blood, they did it in 7 to 9 weeks from 
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the beginning of the disease. Antibiotics were used before results were known. This pointed 

out that doctors respected the suggested methods of Czech Society of Infectology. 

Conclusions: We observed laboratory diagnosis retrospectively in years 2011 and 2012. We 

proved higher number of positive borreliosis tests in women despite the incidence was nearly 

the same in both men and women. The fully automatic method called immunoblot was intro-

duced. It served as confirmation to the screening method ELISA. We showed the complex 

evaluation of patiens suspected of neuroborreliosis. MVDr. Fejt and the whole Department of 

Collective Laboratories had a great educational influence, which can be seen both in hospital 

and in field (outer doctors’ offices). Despite the fact that most of the doctors didn’t know 

about Czech society of Infectology , where the suggested methods were posted, they folowed 

them. Most of the doctors were working out on their knowledge. 
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16. Seznam použitých zkratek 

 

Ag antigen 

ATB antibiotika 

Bb Borrelia burgdorferi 

ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

EM erythema migrans 

CNS centrální nervová soustava 

IB immunoblot 

IgA imunoglobulin A  

IgG imunoglobulin G 

IgM imunoglobulin M 

kDa kilodalton, hmotnostní jednotka proteinového řetězce 

LB lymeská borrelióza 

NHB Nemocnice Havlíčkův Brod 

ORL otolaryngolog, otolaryngologie 

OSL Oddělení společných laboratoří  

PBP penicilin-binding protein 

PL praktický lékař 

WB westernblot 
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