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Úvod.

Devět let jsme měli moŽnost vyšetřovat v retrospektivní studii klinický materiál na přítomnost

deoxyribonukleové kyseliny (DNA) původce lymeské boneliózy.Při porovnání výsledků

z měsíčních intervalů v průběhu několika let jsme zjistili kolísání procenta pozitivních

výsledků během kalendářního roku. Některé změnyjsme uměli vysvětlit. To se týkalo

především zvýšení procenta pozitivity v měsících, kdy jsou klíšťata jako potencionální

přenašeči v přírodě aktivní.Také sníŽení procenta pozitivity vyšetřovaného materiálu v době

nejsušších letních měsíců i během nejchladnějších zimních měsíců korespondovalo

s minimální aktivitou klíšťat v přírodě. Zmíněné kaŽdoroční výchylky procenta pozitivity

povaŽujeme zanormální.V pruběhu minulých let jsme pozorovali několikrát nevysvětlitelně

zvýšené procento izo|ace DNA Borrelia burgdorferi(BB) v lednu některých roků.

Nepřiměřené zvýšení pozitivity v tomto nejchladnějším měsíci roku v naší zeměpisné poloze

(mírné pásmo ve střední Evropě, nadmořská výška do 800 m) se v některých letech

opakovalo. Teplotní profil v měsíci lednu,kdy klesá noční teplota ažk -15-30" C téměř

vylučuje aktivitu klíšťat a tak i akutní případy lymeské boneliŽy se spirochetemií.

Materiál a metody.

Pro studii jsme použili ýsledky Národní referenční laboratoře pro lymeskou borreliózu centra

epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu v Praze.(http:i/r,rrwv.szu.cz )

Jednalo se o rozsáhlý soubor ýsledků z retrospektivní studie při vyšetřování klinických



vzorků polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) od roku 1997 do roku 2004.Úda1e o

teplotách jsme získali z intemetu ,databáne meteopress-on line(rvr"vrv.tnteopress.cz) a

z intemetových stránek panů Michala Koupyho a Miroslava Konvalinky ',Počasí v Blansku

od r.1993.. hitp:/ihonre.tiscirli'cz/ndchal.koupyiPocasi/In1ornrace.lrtnr pro sledované období

od ledna 1994 do ledna 2OO3., Úoaie jsme doplnili o materiály EPIDAT v České republice

o počtu hlášených nových onemocnění lymeskou boneliózou (Dg: A69.2) Ztéže databáze

lr1tp-:fÍ!'q'-w..iztr.c-Z/cenrjr,'eg!dallEgida]!.h]i]1 . jsme srovnávali výsledky s výskytem jiných

onemocnění jak přenášenými klíšt'aty jako je klíšťová středoevropská encefalitida (A8a.1)

tak suspektní onemocnění vyvolaná koliformními organismy (A04)' jiné bakteriální střevní

infekce a bakteriální meningitida ( G00).V průběhu roku 2004 byly navíc zaznamenávány

kažďý den ranní teploty a zaznamenávány u dodávaného materiálu k vyšetření.Vyšetřovaným

materiálem byl nativní mozkomíšní mok, citrátová plasma arůzné druhy tkání z biopsií.

Tekutý materiál byl koncentrován centriťugací z2 m| při 60009 po dobu 10 minut.Byla

připravena genomová DNA pomocí komerčního kitu (QIAGEN).Dvacet procent templátu

bylo použito r'PCR master mixu pro horký start (QIAGEN).Primery (Invitrogen) použité pro

stanovení sekvencí genomové DNA genu 165r RNA a plasmidové DNA oSPA2 genu

Borrelie burgdorferi byly použity v koncentraci 1,0 a 0,5 uM za podmínek stanovených jejich

autory(1..Marconi l992,2..Manak 1997 ).Statistické údaje jsme doplnili i údaji z USA CDC

( lrttp:/lllllr,r'.cdc'gqv ) a údaji zEvropy EUCALB ( lrttp:llr,l'vrv.r:eglrrnp"ali'et]ca1-bi )



Graf 1: Lednová odchylka lypočtená z ročního průměrného procenta pozitivity PCR
LB toho kterého roku
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V letech 1998 aŽ v roce 2004 jsme vypočítali procento ročního pruměru pozitivity vyšetření

PCR dodaných vzorků, které se pohybovalo v jednotliqých letech od 7,3%o v roce 2003 až

po I7 %o v roce 2000. (Graf 5,2) Naproti tomu lednové pruměry pozitivity ve stejných letech

Graf 2z Lednové hodnoty pozitivity v procentech a roční průměry procenta pozitivity
v letech 1997-2Í'04
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se pohybovaly od 5,84 oÁ (2004) do 23,67 oÁ .Extrémními výsledky s vysokým procentem

pozitivních výsledků v lednu se vyskyly ve třech letech sledovaného období. Především rok
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2001 s 23,67 %o pozitivních výsledků v lednu ,oproti ročnímu průměru 1I,5 yo. Také rok

2003 by| v tomto směru extrémní s lednoými 19,42 %o proti ročnímu pruměru J,3 Yo.Pro rok

|997 kdy byl také zaznamenán vysoký lednový průměr pozitivity nemáme úplné podklady

v databazi.Lépe informuje o situaci vypočtená lednová odchylka od ročního pruměru

pozitivity. Hodnota lednové odchylky vznikne tak, že od lednového měsíčního pruměru se

odečte hodnota ročního měsíčního průměru pozitivity Dostáváme hodnoty kladné, nebo

záporné podle velikosti odchylky..(Yiz graf 1) Výsledky v letech 20OI a2003 jsou jistě

v lednové odchylce bezesporu nadpruměrné. V grafu 3 je znázoměn pruběh incidence

lymeské boneliózy (A69.2), klíšťové středoevropské encefalitidy (A84.1) a procenta

pozitivity vyšetření DNA LB v letech 1998-2003, Grafje doplněn o vývoj incidence

onemocnění bakteriální meningitidou (G00) a vývojem onemocnění koliformními

mikroorganismy (,jiná bakteriální střevní infekce..) (A04). První dvě onemocnění, jejichŽ

původce přenáší klíšt-ata byla doplněna výsledky týkající Se onemocnění , která by mohla

falešně pozitivními,nespecifickými výsledky ovlivnit statistiku. To proto že některé sekvence

pouŽitých genů 16SrRNA jsou podobné sekvencím boneliovým a při masivní bakteriémii by

mohly ovlivnit výsledky. Přidali jsme ještě graf výoje nemocnosti s nemocemi

nesouvisejícími nijak s lymeskou borreliózou. Vybrali jsme úrazy způsobené kousnutím

zvířete (nikoliv klíštěte a jiného hmyzu) (W54-55) a infekční virovou hepatitidu (B5s.0)

Srovnali jsme vývoj obou onemocnění v letech 1998-2004 s vývojem procenta pozitivity

vyšetření DNA ve stejném období' ale nenalezli jsme mezi nimi žádnou korelaci.(Viz Graf

č.4)



Graf 3: Srovnání vyvoje incidence lybraných ,osouvisejících ,,onemocnění v letech 1998-
2004 s procentem pozitivity DNA Borrelia burgdorferi ve vzorcích vyšetřovaných ve
stejném období.

Pozitivita PcR na LB ve srovnání s výskytem vybraných
onemocnění v |etech 1998-2004,zdroj EP|DAT a NRL LB
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Aktivita klíšťat zaěinápři teplotě několik stupňů nad nulou .Máme dokumentovaný jeden

případ ziíkusu klíštěte u člověka v lednu. Jednalo se o lesníka, který se účastnil při sněhové

pokrývce pálení klestí v lese. Na okraji ohniště bylo patmě aktivováno klíště, které si shodou

okolností vybralo kůŽi přítomného k sání.V letech 1997,2000,2001 a2003 bylo procento

lednové pozitivity identifikace DNA BB v ve vyšetřovaném klinickém materiálu nápadně

vyšší neŽ roční průměr procenta pozitivity.Nejvýraznější to bylo v lednu roků 2001 a2003.

Zajíma|o nás čím je možné tato pozorování vysvětlit. NabíZelo se několik vysvětlení.Všechna

se týkala jen chronických onemocnění lymeskou borreliózou, relapsů onemocnění po

prodělané lymeské borrelióze v minulosti, Možná vysvětlení jsou diskutována v následující

stati.
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Graf 4: Srovnání vývoje incidence vybraných ,,nesouvisejících,,onemocnění v letech
|998.2004 s procentem pozitivity DNA Borrelia burgďorferi ve vzorcích vyšetřovaných
ve stejném období.

Procento pozitiviý PcR LB a ýskyt nesouvisejících
onemocnění v |etech 1998-2004,zdroj EP|DAT a NRL LB
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Graf 5. Procenta pozitivity PCR LB v lednu v letech 1997-2004

|ednová maxima pozitivní DNA LB v |etech 1997-2004
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Graf 6: Průměrné měsíční lednové teploty v letech 1993.2005 (Podle Koupyho)

Průměrné |ednové tep|oty v jednotlivých |etech

Diskuse.

l.prochlazení akrálních částí těla a částí těla která jsou bez ochrany
dostatečnou vrstvou tukové tkáně.

optimální pro rust Borrelia burgdorferi je v laboratorních podmínkách teplota 32-33" C. Jsou

uváděny dokonce teploty kolem 25 oC pro zachováníp|né virulence kmenů BB. Uvažovali

jsme o vysvětlení, které se týkalo optimální teploty pro aktivitu borrelií v lidském těle, která

se pohybuje ]lolem 37o C. Předpokládítme,že niŽší teplota v akrálních částech těla je výhodná

pro aktivitu bonelií.Jedná se především o ušní lalůčky' nos' skrotum ' prsní bradavky a areola

mammae. Právě týo části těla jsou nejčastěji místem výskytu borreliových lokalizovaných

lymfocýomů. V lednu, kdy dosahuje průměmá teplota nejnižších hodnot s řadou rekordů, i

pod hranicí -25 "C ,m.iže přispívat prochlazení někte4fch částí lidského těla k relapsu

spirochetémie. NiŽší teplota v akrálních částech lidského těla by mohla bý impulsem pro

.u*-sť.u.&."".n"\t



zahéi1ení aktivity v těle deponovaných borrelií. Předpokládáme,že toto období by umoŽnilo

vycestovat boreliím do krevního oběhu, které by se projevilo klinicky výskytem

specifických symptomů LB. Navíc by byl snaŽší přímý prtlkazpřítomnosti bonelií

v klinickém materiálu..Tato fáze života bonelií v těle hostitele by byla přípravou na další

Životní cyklus, kdy za 3-4 měsíce pÍichází vrcholná aktivita přenašečů bonelií _ klíšťat.

Graf.7 Procento pozitivity lyšetřených vzorků na DNA BB v jednotlilych měsících roku
2004v Ceské republice..SucHY TEPLY RoK" Cervená šipka ukazuje na nejsušší
období s nejlyššími teplotami, s minimální aktivitou k|íšt'at.. ( Teplé jaro, horké a suché
léto mírný podzim)
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Graf.7 Procento pozitivity lyšetřených vzorků na DNA tB v jednotlivých měsících roku
2005 v Ceské republice. ''DESTIVY CHLADNY RoK* Cervená šipka ukazuje na
období s nejvyššími teplotami, pokles aktivity k|íšt'at není tak výrazný, nebot'sucho
v srpnu nebylo tak značné jako v roce 2004.( chladné deštivé jaro a léto, mírný podzim)

Procento pozitivity PcR LB v jednot|iv'ých měsících roku 2005 v české
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Graf 9.Počet hlášených onemocnění LB zlet |992-1998 v USA podle jednotlivých měsíců
Podle CDC' (zaiímavé je že i v USA je leden dlouhodobě na LB ,,úrodnějš í,, než
únorobřezen a prosinec a to v šestiletém průměru)Průběh v hlášení počtu onemocnění
lymeskou borreliózou se výrazně liší od vyvoje pozitivity v České republice během roku.

FIGUHE 4. Month of Lyme disease onset for reported cases - united states,
1992-1998
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Jen pro zajímavost při hledání souvislostí zakaždou cenu jsme zjistili přímou úměmost mezi

zvýšeným lednovým počtem procenta pozitivity izo|ace DNA Borrelia burgdorferi a dalším

kolísáním pozitivity během toho kterého roku. V letech. kdy byl záchytpozitivních vzorků

v lednu nejvyšší následovalo většinou po jamím zýšení jednovrcholové letní maximum bez

výraznějšího nárustu během pozdního podzimu a následné zimy' Téměř opačně tomu bylo

v letech, kdy záchy pozitivních vzorků v lednu by| nízký, pruběh roku měl co se týká

pozitivity materiálu několik vrcholů.Nicméně ze zjištěných dílčích údajů není moŽné udělat

nějaké závěry. Bude potřeba rozsáhlejšího průzkumu v budoucích letech.
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Grafy 10.12:Kolísání procenta pozitivity během let,kdy v lednu byla pozitivita lysoká
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Gras 13-15:Kolísání procenta pozitivity během let kdy v lednu byla pozitivita nízká _
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Grafy 16-17,: Nejvyšší a nejnižší teptoty v lednu v letech kdy bylo vysoké procento
pozitivify v lednu ,,teplý začátekledna..
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Graff 18-19': Nejvyšší a nejnižší teploty v lednu v letech kdy bylo nfuké procento
pozitivity v lednu ,,chladný začátekledna..
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2.Spolupůsobení infekčních agens při lytváření podmínek pro rozvoj
spirochté mie B orrelia b urg do,Í,,i.

V zimním období (prosinec _ únor) vrcholí počet nemocných lidí s některými onemocněními



v porovnání s jinými obdobími roku.Uvádímzde částečný výčet podle údajů epidemiologů.

(3..Raška 1954, 4..Šerý |979,S..BuriánováI98I,6..KŤíž 1996) Novější práce nepřikládají

velký významsezónnímu výskýu nemocí z několika důvodů. Rada i zde uvedených

onemocnění byla v minulém století tak úspěšně léčena, Že jejich ojedinělý výský nemůže bý

dnes již podkladem pro statisticky významné sledování sezónnosti. Navíc sezónní výsky je

vŽdy vázánna určité geografické uzemi. Na tomto sledovaném izemí musí působit delší dobu

dostatečný počet epidemiologů, jejichŽ zájmem je i sledování výsky.tu onemocnění během

roku. Ani tento předpoklad není v našich podmínkách v novější době splněn.Dalším

problémem může byt ito,že v sezónnosti se může ýrazně odrážetzvýšenáaktivita člověka

v kontaktu se zdrojem nákazy. Tak je tomu patrně v případě tularemie (Francisella

tularensis), kdy zvýšení aktivity zemědělců na podzim a myslivců v zimějasně zvyšuje počet

lidských onemocnění. V současné době je věnována pozornost sezónnímu výskytu

především u nemocí, kde onemocní najednou tisíce aŽ milióny pacientů a jejich rozšíření

zahmuje velká uzemi,až kontinenty. V našich podmínkách v rozmezí let i880- 2000 se

v zimním období výrazně zlryšuje počet pacientů i u následujících onemocnění:

onemocnenr: původce:

Akutní respirační onemocnění bakteriálního původu rízni, většinou z rodú:
Streptococcus,A,C,G
Str.pneumoniae
Haemophiůus
Mycoplasma
Staphylococcus
Brahamella
Legionella
Chlamydia

Hemoragicka horečka s renálním syndromem (po r.1945) Hantavirus
Chřipka (Infuensa) orthomyxovirus
Příušnice(PaÍotitis) Paramyxovirus
Zarděnky(Rubeola) Rubivirus
Virová hepatitida typu A Hepatovirus
ostatní akutní respirační nákazy virové ethiologie Parainfluenzae virus l
(CommonCold,laryngotracheobronchitida,broncioli- 2,3,4
tida, bronchopneumonie, pneumonie) Respiratory syncytial virus

4denovirus 1, 2, 3, 4, 7, I 1, 2 l



Coxackie 83, A2l virus
ECHO virus 2l
Rheovirus
Rhinoviry

Epidemická skvrnivka (Typhus exanthematicus)
Před r.1945 Rickettsia prowazeki
Epidemický evropský rekurens (Febris recurrens) Borrelia recurentis
Pneumokoková lobrírní pneumonie Streptococcus pneumoniae
Spalnčky (Morbilli) Morbillivirus
Plané neštovice (Varicella) Herpervirus 3
Tularemie Francisella tularensis
Winter vomiting disease Calcivirus

Při sezónním výskyu vyjmenovaných onemocnění především v zimním období roku je

zajímavá úloha některých onemocnění při sniŽování obranyschopnosti organismu. Například

morbilli ,mer'hanismem ne nepodobným působeni viru HIV zablokuje účinnou celulární

imunitu a tím připraluje terén pro následné, často smrtící infekce. Především u spalniček

tento mechanismus způsobuje v tropických zemích častá úmrtí dětí .V těle dětí se po

proběhlých spalničkách aktivují původci chronických nemocí, které sami o sobě

nepředstavuji vážné ohrožení života.(7 ..Y otava, 2001 ) Na příkladu vlivu onemocnění

spalničkami , kdy dojde prakticky kvyřazení buněčné imunity můŽeme spatřovat i model

provokující infekce, která umoŽní diseminaci v těle přítomných spirochét v určitém období tj.

v době ýskytu provokující infekce..

3.Následky nespecifické léčby glukokortikoidy.

Zimní období je sezónou respiračních onemocnění, intenzivně se projevují potíže

revmatického a degenerativního původu , zhoršuje se stav chronických koŽních i

systémových nemocnění.Při léčbě nejen výše uvedených onemocnění se často použivá

symptomatická léčba. Castěji se pouŽívaj í |átky snižující imunitní obranu organismu .Jde

především o steroidní hormony. Jsou to zv|áště glukokortikoidy (prednison, triamcinolon,

dexamethason, betamethason, kortison' hydrocortison, methylprednisolon,prednisolon) Týo

léky jsou používány v léčbě rťaných onemocnění. Mimo pouŽití flukokortikoidů při

endokrinních onemocněních, imunosupresi při transplantacích,očních onemocněních a



hematologických onemocněních je zajímavá skupina onemocnění kožních, revmatologických

a neurologických nemocí, které mohou mít souvislost s výskytem uprostřed zimního období.

Předně dermatologická onemocnění pouŽívají kortikoidy při celkové léčbě

(Pemfigus, u akutního erythematodu, dermatomyositidy' erýhrodermie ' dalších dermatitid i u

psoriiázy), nebo lokálně. Kortikoidy se aplikují často ve ťormě krémů, a mastí. Účinno.. látkou

v těchto přípravcích jsou hydrokortison, dexmethason, triamcinolon. Právě období

s vrcholícím nedostatkem slunečního záÍení a při snížené moŽnosti vystavit kůŽi slunci a

pobytu na čerstvém vzduchu ,mívá na svědomívzp|anutí kožních neduhů ataké zvýšenou

léčbu apoužívání kortikoidů. Pro sníŽení odolnosti proti infekcím při pouŽití kortikoidů, se

mohou borrelie vyplavit ze sých deponií (synovium. srdeční svalovina,nervová tkáň i kůŽe) a

na určitou dobu ovládnout krevní oběh. Potom by též byla úspěšnější molekulámě genetická

diagnostika a přinášela paradoxně vyšší procento pozitivity i v době,kdy nejsou žáďné akutní

případy.DoloŽeny máme nejméně dva případy, kdy po bezprostředním pouŽití kortikoidů se

objevila DNA bonelií v mozkomíšním moku a v kolením výpotku. V jednom případě š1o o

lékaře, ve druhém o manŽela lékařky.Podobné potíže pocházející od revmatických

onemocnění se v lednovém období mohou objevit daleko větší míře nežv teplých obdobích

roku.Právě při revmatických onemocněních jsou kortikoidy přímo indikovány: revmatoidní

artritida, psoritická artritida, ankylozující spondylitida, bursitidy, synovitidy, osteoartritidy,

epikondylitidy. (Prednison) V poslední době se používá léčba kortikoidy dokonce i při

alegických reakcích. Stejně tak se použivákortikoidů při akutních exacerbacích roztroušené

sklerózy, u kolagenóz a U nefrotického syndromu . Je zde na místě otáz.kazdaitato

onemocnění mají své maximum výskytu právně v měsíci lednu a hlavně jen v některých

letech , kdy je shodné maximum přímého prukazu borreliové DNA v tělních tekutinách

pacientů. Průkaz tohoto předpokladu by byl dokonce vyuŽitelný pro ověření diagnosy

provokovanou indikací kortikoidů s následnou přímou diagnostickou zaměřenou na průkaz



Spirochét v tělních tekutinách a,t jižkultivací, mikroskopickým prukazem nebo průkazem

speciťrcké DNA'

4.Falešně pozitivní výsledky identiÍikací DNA jiných bakteriálních a
virových agens.

Falešnou pozitivitu identifikací nespecifické DNA u DNA virů _ především ze skupiny

herpes virů jsme sami vyloučili při kontrolních testech. Problémem můŽe b;ýt falešně pozitivní

výsledky při PCR diagnostice. Toto riziko pŤichazí v úvahu tehdy,kdy ve vyšetřov aných

vzorcích je přítomno vysoké mnoŽství buněk některých koliformních mikroorganismů.Tato

situace však nehrozív případě bakterémie koliformními mikroorganismy. Při vysoké

koncentraci těchto mikroorganismů v krvi a v mozkomíšním moku by nezbyně došlo

k fatálnímu průběhu onemocnění během krátké doby. Nicméně vzorky slin ,moče nekropsií a

Špatně uchovávaných biopsií mohou obsahovat takové mnoŽství koliformních

mikroorganismů, Že test PCR používaných primerů můŽe bý slabě pozitivní. Stejně tak při

některých nádorových onemocnění pronikají v jistý okamŽik koliformní organismy ztěInich

dutin do krevního oběhu. Mnohdy i extrakce zubu,menší chirurgický zék'roknebo intenzivní

čištění zubů zduřených dásní můŽe způsobit prunik určitého počtu koliformních

mikroorganismů do krevního oběhu. Podaří-li se nám odebrat vyšetřovaný vzorekprávě

v tento okarr'Žik a není-li následně provedena ana|ýzaproduktu amplifikace specifickou

sondou, restrikčními enzymy nebo sekvenací m:ůže dojít k falešné pozitivitě. Tento případ

však nepatří k rizikům u popisovaných pouŽitých metod. Nejméně o řád, pozitivnější nested

PCR, kterou však studie nepoužívala, se můŽe dostat díky své extrémní citlivosti především

při pouŽití primerů odvozených z 16SrRNA genů do situace, kdy ,,specifický produk1, již

nepochéní z těl spirochét, ale identifikuje DNA Escherichia coli, která je produkčním



organismem pro přípravu polymeráZ pro PCR reakci. Tato skuteěnost není nová a dokonce

někteří výrobci(TAKARA, APPLIED BIOSYSTEMS ) na ni reagovalitím, že doporučují

v těchto případech pouŽívat po|ymeráa s nízkým obsahem DNA produkčních kmenů tzv.LD

(,,Low DNA").

S.onemocnění chorobou kterou,vyvolává příbuzný mikroorganismuso při

použití nedostatečně druhově specifického testu.

Při PCR diagnostice se ve většině případů určuje specifická DNA Borrelia burgdorferi sensu

lato. Genomospeciés se většinou dále podrobněji neurčuje'Tento krok by prodluŽoval

vyšetření ataké by vyšetření nejméně dvojnásobně zdraž1\' Podobně tomu bylo i v naší

situaci, kdy pro určení postačily specifické sondy pro původce lymeské boneliózy.Je moŽné

Že identifikovaná DNA bonelií patři k jinému genomospeciés todu Borrelia pro který nebyla

zkoušena specificita sond pouŽitých k vyšetření. Takovýchto druhů z rodu Borrelia je

řada.Dosud nemáme vyzkoušenu DNA řady nepatogenních druhů rodu Borretia.Y současné

době je popsÍio 31 druhů rcdu Borrelia. Z těchto dvacet druhů bylo popsáno do roku

1984.od tohoto roku do roku 1995 přibylo dalších 6 druhů. Nejnověji od roku 1995 do roku

2004 bylo popsáno 5 druhů .Mezi nejdříve popsané druhy patří B,recurrentis (I874) a

B'anserina (1891)' mezi nejnověji popsané druhy pak v roce 2001 B.sinica a B,turcica v 1oce

2004. (8.Euzéby,2004)Specifiěnost primerů, se určuje mimo 4 patogenní druhy většinou na

jednom druhu nepatogenním (B.hermsii) vyjímečně na dalších pěti druzích. (B.coriacae,

parkeri, turicatae, anserina a crocidurae) Zkoušku provádí především autoři specifických

primeru. Rutinně se neprovádí, u dvaceti druhů rcdu Borrelia a zde zkoušku specifity patrně

nikdo neprovedl. Tím se zvyšuje nebezpečí, žeipŤipředepsané diagnostice určujeme jiný

druh borrelie,který se můŽe vyskýovat při jiných onemocnění, nebo je pouhým saprofytem a

právě v zjmním období můŽe imitovat záchyt DNA původce lymeské boneliózy.



6. Přirozená aktivita spirochét v cyk|u jejich života v lidském organismu.

Podle genové vybavenosti spirochét se dá uvaŽovat o tom,Že se jedná o velmi archaický

organismus, který prokázal svoji přizpůsobivost během dlouhého vývoje. Napovídá tomu i

způsob pronikání do tkaní Živočichů i člověka a hlavně způsob ochrany před obrannými

mechanismy napadeného organismu. Spirochéty se okamŽitě maskují proteiny téměř

identickými s proteiny hostitelského druhu a unikají tak řadě obranných mechanismů.V

krajním případě však mohou způsobit touto vlastností i vznik autoimunních reakcí.

Předpokládáme, že průnik bonelií do těla člověka není mechanismem náhodným av žádném

případě se nejedná o ,,slepou uličku.. pro spirochéty. Borrelie nejen, že pÍežívají v těle

člověka avyužívajíjeho tělní tekutiny ke své výŽivě. Jsou také chráněny před mrazivým

počasím, které by nepřežily, možná ani v těle klíšťat . Také díky velké teritoriální aktivitě

člověka mají spirochéty naději na větší rozšíření v krajině. Přijmeme-li výše uvedenou úvahu,

pak je nutné, aby bonelie se téŽ v jistém okamŽiku objer.ily v krevním oběhu a mohly by tak

by pomocí vektorů přeneseny dále, mohly se pomnoŽit v klíšt'atech a pokračovat v expanzt

do okolí. Zdáse,že pro borrelie je nutné,aby velmi rychle reagovaly naživotní cykly člověka

a hlavně na změny v počasí. Proto se domníváme, že právě nástup teplého počasí, a to některé

roky bývá předčasně již na zaěátku roku, je momentem. kdy docházíkvyplavení spirochét do

krevního oběhu člověka. S ohledem nato,že právě v tomto období přib;fizá mnoho

nespecifických obtiží imitující potiže spojené s ,,chronickou.. lymeskou borreliózou zvyšuje

se úspěšnost přímého prukazu Borre|ia burgdorferi s.1. v tělních tekutinách. V kontextu s

dalšími diskutovanými důvody proč docházi v lednu ke zvýšenému záchy'tu DNA Bonelia

burgdorferi s.lato se zďá nějaký vlastní životní cyklus bonelií pŤežívajícich v člověku příliš

spekulativní. Na druhé straně se důsledné přizpůsobení aktivity bonelií podmínkám v těle

člověka i podmínkám ovlivňujících aktivitu klíšťat, můŽe projevit v pravidelných cyklech'



které však jen kopírují měnící se podmínky svých hostitelů a přenašečů.

7. vliv vnějších podmínek při odběru vzorků

Podmínky transportu

Několik let sledujeme téŽ teplotní podmínky při odběru a transportu vzorků, které přicházejí

k vyšetření do naší laboratoře. Podnětem proto byla skutečnost,že během horkých letních dnů

dostáváme vzorky ve zkumavkách, které přímo hřejí, přitom vysoká teplota při přepravě může

snížit procento pozitivity. Přes veškerá upozornění dostáváme takový materiál při

vzdálenější dopravě z jihomoravské a východočeské oblasti. Při zasílání vzorků poštou jde o

problém ještě větší.U došlých vzorků zaznamenáváme teplotu prostředí v Praze (desáté

městské části) v sedm hodin ráno.Zjistl|i jsme, Že největší procento pozitivity průkazu DNA

Borrelia burgdorferi se r,yskyuje ve vzorcích dodaných ve dnech, kdy ranní teplota byla

kolem +8o C (až 50%) tedy v jamích měsících, dále kolem +I7" C(32oÁ)v letních měsících.

V zimních měsících (ranní teplota od nulou) a v horkých obdobích letních měsíců (ranní

teplota nad20) oC nepřesáhla pozitivita I0 Yo.Yysvětlením můŽe bý způsob adjustace

zasílaného materiálu. V mrazivém období většina dodar.atelů nepouŽívá chladících boxů a

termosek, snadno se tak Stane, Že mateňá| Zmrzne, což nám potvrzuje častější příjem

hemolyzované krve.Takoqf materiál však je minimálně výěžný pro DNA bonelií.Při

vysokých teplotách nestačí použitá chladící technika (většinou termosky) udržetpotřebnou

teplotu. Pro nás je důkazem příjem materiálu v této době místo v ledové tříšti v rozpuštěné

vodě laboratorní teploty. Teplotní podmínky při přepravě jistě ovlivňují do jisté míry

výsledky vyšetření' většinou ve smyslu sníŽení citlivosti testu.Nenalezli jsme však žádné,

souvislosti' které by mohly vysvětlit kolísavá lednová maxima přímého průkazu DNA.



Graf 20 ,. Jednoznačně se nedá určitozda teplota při dopravě má zásadní vliv na
výsledek přímého průkazu DNA Borrelia burgdorferi.

ProcenÚo poz i t i v i ty  PCR LB mater i á |u  zas|aného p ř i
různých tep|otách (1-7 měsic'2004)
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Vliv kolísání lidské aktivity

Zajímavý a často opomíjený je fakt vlivu lidské aktivity a psychiky, který může bý

významným faktorem způsobující kolísání pozitivity přímého prukazu DNA Borrelia

burgdorferi v materiálu. Všichni z vlastní zkušenosti víme,že i v našem jednání se střídají

období jakéhosi klidného vychutnávání života, který čas od času vystřídá období zvýšené

aktivity, kdy chceme dohnat vše co se nám nepodařilo udělat v minulosti.Sami jsem

odzkoušeli, Že lidská i živočišná aktivita, dokonce i aktivita mikroorganismů se zásadně

zvyšuje při poklesu barometrického tlaku. Je to období' kdy téměř všichni dohání co dříve je

nechávalo lhostejné, tedy i návštěvy u lékařůjsou častější. Stejně tak odběry a vyšetřeníjsou

častější. S poklesem barometrického tlaku pravidelně stoupá teplota, především pak v zimním

období. Právě oteplení v první polovině měsíce ledna v některých letech by mohlo mít vliv na

ěastější odběry arozbory a v důsledku i vzrůstající počet pozitivních ná|ezů DNA Borrelia

burgdorferi ve vzorcich.(viz grafy č. 1 6- 17 , a I8- 1 9)

il



Světelné podmínky.

Nesmíme opominout i vliv světelných podmínek. Jistě se shodneme'Že konec roku

je v našich zeměpisných šířkách charakterizovánvýrazným poklesem intenzity slunečního

záření. Ráno bývá dlouho tma, večer se brzy stmívá. Je několik onemocnění, jejich vyšetření

závisi na světelných podmínkách při odběru, respektive je rozďíI mezi odběrem materiálu ve

dne , a v noci. Pouze noční odběr krve u wuchereriózy abrugiózy m:ůže prokázat

přítomnost mikroskopických larev vlasovců - mikrofilárií Wuchereria bancrofti a Brugia

malayi v těle pacientů. Borrelie samy jsou citlivé na světlo. Naočkované medium pro

kultivaci bonelií (BSK medium) v pruhledné zkumavce vystavené dennímu světlu nedovolí

rust borrelií, které jinak běŽně dobře rostou ve stejném mediu ve tmě. Je moŽné, že právě

v lednu je odběr prováděn ještě zatmy a v pŤipadě,Že by se borrelie chovaly jako larvy

vlasovců měli bychom'uysvětlení rozdílů v pozitivitě materiálu. Proti tomu stojí argumenty,

Že tomu tak není stejně každý rok a, Že dosud neexistuje žádná studie potvrzující uvedenou

domněnku. právě u původce lymeské borreliózy.

8. Vliv počasío teplota, roční období

Zdá se ,že právě teplota povrchu kůŽe akráních i distálních částí těla hraje důleŽitou úlohu

v aktivitě borrelií.Izolace bakterií Borrelia bursdorferi sensu lato se v umělém kultivačním



Graf 2lz Křivka obecné úmrtnosti potvrzuje, že nejčastěji umírají lidé v zimním obdobi

Křivka obecné úmrntosti v závislosti na průměrné měsíční tep|otě(Podle
Ticháčka í98,|)
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mediu (BSK medium) daří nejlépe při snížené teplotě 32-33" C.Normální teplota lidského těla

zdravého dospělého jedince, měřená v tělních dutinách kolísá v závislosti na denní hodině a

aktivitě v rozmezí hodnot 36- 40"C. NejniŽší je v časných ranních hodinách, nejlyšší večer

kolem dvacáté hodiny. Zvýšená tělesná námaha můŽe zvýšit teplotu ažnahodnotu 40,5oC,

chladná |é:zeňnaopak můŽe sníŽit teplotu aŽ o 3,5"C, starší osoby mají sklon k subnormální

teplotě. (9..Wright,I970) Povrchová teplota kůŽe je značně nižší než teplota uvnitř těla. Navíc

teplota ruzných částí těla je rozdí|ná. Teplota akrálních částí těla a tělních adnex (lalůček

ušního boltce,nos,scrotum,bradavky) bývánejniŽší. U vyjmenovaných částí těla je minimální

tukové podkoŽní vazivo a tím je znaěně omezena termoreguleční úloha těchto tělních partií,

Stejně tak je v místech nad klouby je minimálně tukové tkáně. Jako ochrana před

účinky tlaku vzniká v těchto místech soustava dutinek vyplněných vazkou tekutinu

připomínající synoviální tekutinu. (bursae synoviales subcutaneae),která chrání mechanicky,

a|e zároveň zhoršuje zde tepelnou izolaci. Navíc je známé, že tato místa - bursy jsou často

sídlem záněttl. Nejen tepelné podmínky ve zmíněných místech jsou ideální pro pro rozvoj

borreliové infekce. V zimním období navíc dochází často k lokálnímu prochladnutí těchto



míst 'coŽ jen dále usnadní rozvoj infekce i pro sníženou lokální aktivitu bílých krvinek.

Aplikace bolest tišících mastí s obsahem kortikoidů pak situaci mtňejen dále vyhrotit ve

prospěch relapsu boneliové infekce. Je zajímavé, závěry ze studií vlivu chladu a tepla na

lidský organismus opět podtrhují úlohu kortikoidů. Mimo jiné při ochlazování těla dřeň

nadledvin reflexně podněcuje vyměšování adrenalinu, který zvyšuje metabolismus a sniŽuje

ztrátutepla. Také kůra nadledvin po vystavení nadměmému teplu, nebo chladu

podněcuje vyměšování kortikoidů.(9..Wright). Řada prací se zabývalaúlohou nadledvinových

glukokortikoidů v souvislosti s jejich úlohou usnad-ující invazi mikroorganismů při infekci

makroorganismu. Kortison nemá přímý vliv na mikroorganismy, mění zák|adní obranné

mechanismy hostitele. Mimo to,Že se uvaŽuje o tom,Že vysoké hladiny kortisonu mohou

potlačit tvorbu protilátek' je významnější účinek kortisonu a podobných steroidů na potlačení

propustnosti kapilár a migraci leukocytů, coŽ oslabuje významné obranné mechanismy

organismu. Některé pokusy naznačují i vliv ročního období. Nejedná se o triviální sezónní

výský , vysvětlovaný v případě lymeské borreliózy vlivem teploty, namnožením hmyzích

přenašečů, vlivem vlhka a slunečního záŤení napŤežívání příslušného mikorganismu. Za

strikních exp:.imentálních podmínek bylo potvrzeno, že krysy onemocní těŽce a často

smrtelně po vystavení streptokokové infekci právě jen v zimních a jarních měsících, zatimco

v letních a podzimních měsících tomu tak neby1o.(10..Cobum,1957) Stejné závěry by|y

získány i při pouŽití virů chřipky (11..Schulman a Kilborne, 1963).

9. Je spirochéta Borrelia burgdorferi sensu lato opravdoqim etiologickým
agens lymeské borrelióry?

Rodů a druhů klíšťat jsou nazemi stovky. Na území České republiky Žijí následující rody a

druhy:
Ixodes ricinus
Ixodes hexagonus
Ixodes triaguliceps
D ermac entor r et icul atus
Haemapl rys al is c onc inna



Na sousednímuzemí Slovenské republiky a dá|e na ýchod a jih žIjí mimo uvedených i

následující druhy, které vzácně a pŤíIežitostně je možné nalézt i u nás:

Dermac entor mar ginatus
Haemophy s al is punkt ata
Haemophysalis inermis
Hyalomma marginatum

Při zákusu klíštěte se při vhodných podmínkách můŽe přenést do vývořené ranky v kůŽi

nejen velké mnoŽství pathogenních spirochét např. Borrelia burgdorferl s.lato ,a|e též několik

dalších původců lidských onemocnění. Bylo prokázáno, že klíšťata jsou schopna přenášet na

živočišného hostitele následující původce jmenovaných onemocnění.(onemocnění přenášená

klíštaty nauzemí našeho státu jsou zvýrazněnatučným písmem)

Prvoci:

Babesia bovis
Babesia divergens
Babesia microti
Babesia bigemina
Babesia gibsoni

Toxoplasma gondii

Bonelie

Borrelia hispanica
Borrelia duttoni
Borrelia crociduri
Boruelia kochi
Boruelia russi
Borrelia japonica
Borrelia andersonii
Bonelia tanukii
Borrelia turdi
Borrelia lusitaniae
Borrelia lonestari
Borrelia berbera
Bonelia aeg,tptica
Bonelia marocana
Borrelia sogdiana
Borrelia persica
Borrelia caucasica

Babesioza

Texaská dobytčí horečka

Toxoplasmosa _ suspektní přenos klíšťetem

Navratný tyf španělský
Návratný tyf africký

Návratný tyf perský
Návratný tyf kavkaský



Borrelia sogdiana Návratný středoasijský tyf
Borrelia laýsevi
Borr e lia uzb e kistanica
Borrelia carteri Návratný tyf indický..
Borrelia novyi Návratný tyf severoamerický
Borrelia turricatae
Borrelia hermsi
Borrelia parkeri
Borrelia burgdorferi Lymeská borrelióza
Borrelia garinii Lymeská borrelióza
Borrelia afzelii Lymeská borrelióza
Borrelia valaisiana Lymeská borrelióza
Borrelra bissetti Lymeská bonelióza
Borrelia venezuelensis Návratný tyf středo a iihoamerický
Borrelia neotropicali

Franciselly

Francisella tularensis tularemie

Rickettsie
Coxiella burnitii Q-horečka ( Balkánská horečka)
Rickettsia rickettsi Americká klíšt'ová riketsióza
Rickettsia africae Africká skvrnitá horečka
Rickettsia rickettsii Horečka Skalistých hor RMSF
Rickettsiavar.pijperi Klíšťováskvrnivkajihoafrická
Rickettsia conori Marseillská horečka(Středozemní horečka)
Rickettsia australis Qeenslandská skvmitá horečka
Rickettsia japonica orientální skvrnitá horečka
Rickettsia helvetica Horečnatá perikarditida
Rickettsiu sibirica Severoasijská skvrnitá horečka
Ricketlsia slovaca Tibola
Rickettsia mongolotimonae Astracháňská horečka

Anap lasma p h ag o cytop hilum
Lidská granulocytární ehrli chióza HGE

Ehrlichia chaffeensis Lidská monocýámí ehrlichióza HME
Ehrlichia ewingii Ewingova ehrlichióza
Ehrlichia canis Psí a lidská ehrlichoóza kostní dřeně

Bartonelly:

Bartonella henselae Bartonelosa

Viry Flavivirus
: Flavivirus

Flavivirus
Flavovirus
Nairovirus
Nairovirtts

Evropská k|íštová encefalitida
Ruská j aroletní encefalitida
Skotská enfefalitis -Louping ill
Nemoc Viru Powasan
Krymská. konŽská hemorrhagická horečka
Nirobská nemoc ovcí



Flavivirus
Flavivirus ;
Flavivirus
Orbivirus Kemerovo

omská hemoragická horečka
Bukovinská hemoragická horečka..
Nemoc Kyasanurského lesa
Klíš'tové horečky

T rib eč,Lip ovník,Ko lib a
Flebovirus Uukuniemi Potepelská endemická horečka
Bunyavirus Bhandža
Coltivirus
Coltivirus Eyach
Alphavirus
Alphavinn
Alphc,virus

Východoslovenská horečka
Colorado tick fever
Virus menigoencefalitidy
Západní koňská encefalitida WWE
Východní koňská encefalitida EEE
Venezuelská koňská encefalitida VEE

Jak je vidět z neúplného přehledu výše uvedeného je možné,že při zákusu klíštěte a za

vhodných podmínek se dostane do organismu i několik původců různých nemocí. Závisi

však na obranyschopnosti hostitele. zda se vůbec a kteří parazité uplatní.Navíc jsem

přesvědčen, Že klíšt'ata mohou příležitostně přenášet i další původce lidských i zvířecích

onemocnění, především řadu druhů prvoků , plísní a červ.ů. kteří ve výčtu nejsou uvedeni.

Zároveřl se zdá byt podceněna úloha ricketsií i v našich podmínkách' Napovídá tomu průběh

řady onemocnění po zákusu klíšťat. Je i pravděpodobné,Že se při sílící migraci a kolonizaci

našich uzemi obyvatelstvem ze vzdá|ených zemí se také výrazně rozšiřuje paleta onemocnění

k jejichž přenosu mohou pomoci i klíšt'ata.

1O.|{eúčinná léčba infekce způsoben é Borrelia b urgdorferi

Při vyšetřování velkého mnoŽství klinického materiálu jSme se dost často setkali s případem

opakované pozitivity při prukazu specifické DNA u pacientů' kteří byli před časem léčeni na

lymeskou borreliózu. Často mezi tísíci vzorky ,i po několika letech po léčbě, identifikujeme

přítomnost specifické DNA Borrelia burgdorferi, Tato situace se může u některých pacientů

mnohokrát opakovat. Neby.t dalších přímých metod pro prukaz živého původce onemocnění

jako je kultivace nebo imunoelektronoptický prttkaz, kdy je moŽné prokázat bezpečně

spirochétu ve stejném klinickém materiálu snad bychom uvaŽovali i o možnosti začlenění

genomu spirochéty do genomu hostitele, jak se v poslední době snaŽí genetici odbornou

veřejnost přesvědčit. Zdá se, Že vysvětlení je spíše v neúčinné a nedostatečné léčbě, nebo



v rezistenci bakterií na současnou léčbu. Práce, které by se zabýva|y citlivostí a rezistencí

Borrelia burgdorferi na antibiotika a chemoteraupetika jsou ve světové literatuře vzácné a jen

ze starší doby. V této souvislosti je jistě zajimavé, Že pět let před objevením Borrelia

burgdorferi jako původce lymeské nemoci zkoušel léěbu lymeské juvenilní artritidy

A.C.Steere (12..Steere, A.C, 1977) penicilinem' erýromycinem a cefalexinem. U sedmi

z osmi léčenÝch pacientů se po dvou měsících od léčby projevily poškození kloubů,

neurologické a srdeční anomálie.Léčba zapoužití uvedených antibiotiky jižtehdy selhala. I

pozdější práce upozorňují , Že i po relativně bezpečné léčbě (minimálně 2 týdny cefriaxonem)

je moŽné DNA Borrelie burgdorferi dokázat po klinickém relapsu (až v 40 %) a dokonce i

kultivačně.(13..oksi ,J.1999) Nicméně specifickou DNA bylo možné ptokázat v pokusu na

zvíŤeti i tři týdny po injekci vaÍem usmrcených bakterií Borrelia burgdorferi. Z uvedeného

lze usuzovat ,Že identifikace specifické DNA , bez úspěšné kultivace prokazuje také jen na

mrtvá těla bonelií po léčbě.(14..Straubinger.R.K.2000) Podle doporučení EUCALB se

použivák léčbě lymeské boneliÓzy - v ruzných stádiích a při léčbě borreliové arthritidy'

neuroborre|iózy, boneliových koŽních forem i borreliové karditidy následujících antibiotik:

antibiotikum synonyma
Amoxicilin Amoclan

Ceftriaxon

Cefotaxim

Augmentan kanu v bakteriální stěně
Amoxiclal.ulan la
Amoxiplus
Clavamox
Rocephin

Claforan

účinek
narušení tvorby peptidogly-

narušení tvorby peptido gly-
klanu v bakteriální stěně

narušení tvorby peptidogly-
klanu v bakteriální stěně

rickettsie spektrum Bart. Ana.

- +,-

+ -

+r-



antibiotikum

Penicilin G

Doxycyklin

Cefuroxim

Ery.tromycin

Roxitromycin

synonyma

Retarpen

Deoxymykoin
Vibramycin
Doxybene
Doxyderm
Doxydyn
Doxyhexal
Supracyklin
Vibravenos

Zinkat
Curocef
Furoxim
Zinacef

Akne Cordes
Aknemycin
Eryaknen
Erystad
Erythrocin
Meromycin
Stiemycin
Monocin
Pediatrocin
Semibiocin
Eiyderm
Inderm
Monomycin
Staticin
Rulid
Roxigrun

účinek rickettsie spektrum BaÉ. Ana.

narušení tvorby peptidogly - +,- +
klanu v bakteriální stěně

Blokáda proteinsyntézy
reakcí s ribosomy (3OS)bakterií +,

blokáda proteino sy ntézy
reakcí s bakteriálním ribosomem

blokáda proteinosy ntézy
reakcí s bakteriálním ribosomem

blokáda proteinosyntézy - +
reakcí s bakteriálním ribosomem

Spiramycin Rovamycin blokádaproteinosyntézy
Selectomvcin reakcí s bakteriálním ribosomem

Azitromycin Sumamed blokáda proteinosynÍézy - +,-
Zintromax reakcí s bakteriálnímí5OS) ribosomem
Ultrion

Bar.: Bartonella henselae, Ana.: Anaplasma phagocytophilum
Zdáse, Že klasické schéma léčby akutního stádia (doxycyklinem) pokud dávkovríní je

schopno vývořit dostatečnou koncentraci v tělních tekutinách a udržet ji dostatečnou dobu,

stačí znemožnitmnoŽení spirochét, a|e zároveň také dalších patogenních agens, které mohou



Souhrn.

Periodický lednový vzrůst záchytu specifické DNA Borrelia burgdorferi sensu lato je

možné vysvětlit hned několika skutečnostmi.

Nedostatečná léčba.

1. Především současná léčba je v mnoha případech nedostatečná pro neúplnou
eliminaci původce lymeské borrelióry i dalších možných původců onemocnění
přenášených infikovanými klíšt'afy, alespoň některými podobnými k|inickými
projevy. (Ehrlichióza,Bartonellosa, Babesiosa,Rikettsióry)V období dalšího
oslabení imunity za spoluúčasti léků snižujících buněčnou imunitu ,dochází po
rychlém kolísání velmi nízkých teplot a relativně vysokých teplot v zimním
období k relapsům onemocnění a tím i k lyplavení zbylých spirochét do krevního
oběhu. Klinické projely jsou společné pro řadu onemocnění a jsou důvodem
symptomatické léčby, nebo opakované léčby antibiotiky.

Pok|es imunity v zimním období.

Teplotou.
2. Yýrazný pokles teploty v akrálních částech těla (povrch celé hlavy klouby ruky a

nohy) a v místech které nejsou dostatečně tepelně izolovány tukovou tkání (velké
klouby i klouby rukou a nohou),který |ze zaznamenat během zimního období je
výraznější při vzestupu teplot ,,mírné,, zimy,, kdy se odkládají zimní doplňky
ošacení a daleko nejsnáze tak dochází k prochladnutí uvedených predilekčních
míst. Zde dochází k omezení účinnosti buněčné imunity, a rozvoji aktivity
přítomných spirochét a jiných patogenních agens.

Nespecifickou faramkoterapií
3. Zimní období anízká teplota již samy stačí k potlačení buněčné imunity,

podávání různých forem symptomatických léčiv (glukokortikoidů) výrazně
přispívá k relapsu a spirochetémii. Zajímavy faktor pro snížení imunity a
v neposlední řadě k rozvoji spirochetémie v zimním období je skutečnost, že
právě v zimě je sezóna vrcholného výskytu některych virových onemocnění,
která přímo ničí buněčnou imunitu, tak jako je tomu u spaniček(morbilli).

opakovaná léčba antibiotiky

častější a intenzivnější antibiotická léčba
4. Během zimního období jsou častěji podávána širokospektrá antibiotika k léčení

onemocnění, která v řadě případů působí i na perzistující spirochéty v tě|e po
odléčení zákusu infikovaného klíštěte z minulého vegetačního období.
Intenzivnější léčba , nebo léčba antibiotiky na která nejsou v tkáních deponované
spirochéty rezistentní,způsobí úhyn bakterií a jejich průnik do krevního řečiště.
Poté je snažší přímá diagnostika těl borrelií v klinickém materiálu. Diagnostická
metoda identifikace specifické DNA Borrelia burgdorferi pomocí PCR ale přitom
nerozlišuje mezi DNA živých' nebo mrtrých borrelií. I tato skutečnost může být
příčinou vzestupu lednoých pozitivních lyšetření.
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