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At the beginning of new millenium, Lyme borreliosis is still
the subject of intensive research, polemic discussions and
open questions. The authors present minute analysis of the
issues associated with Lyme borreliosis, concentrating on
biological aspects and taxonomic classification of the agent,
co-transmission and co-infection, diagnostic criteria and their validity, laboratory diagnostics an therapy of the disease
including perspectives of active immunisation in the future.
Special attention is paid to open questions in clinical and laboratory diagnostics of the disease and to the prospects for
the near future. The authors also discuss the importance of
international and interdisciplinary cooperation in the process of articulation of diagnostic criteria and recommended
procedures for laboratory diagnostics. (Ref. 17.)
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Lymská borelióza je stále predmetom intenzívneho výskumu,
ako aj polemických diskusií a otvorených otázok aj na zaèiatku
nového milénia. Autori podrobne analyzujú problémové okruhy
spojené s lymskou boreliózou najmä z aspektu biológie a klasifikácie pôvodcu ochorenia, kotrasnsmisie a koinfekcie, diagnostických kritérií a ich validity, laboratórnej diagnostiky ochorenia
a lieèby vrátane budúcnosti aktívnej imunizácie pri tejto chorobe. Osobitne sa zdôrazòujú otvorené problémy spojené s klinickou a laboratórnou diagnostikou ochorenia, ako aj výh¾ady do
blízkej budúcnosti. Zdôrazòuje sa význam medzinárodnej a interdisciplinárnej spolupráce pri formulovaní diagnostických kritérií a odporuèených postupov pre laboratórnu diagnostiku lymskej boreliózy. (Lit. 17.)
K¾úèové slová: lymská borelióza, lieèba boreliózy, diagnostika
boreliózy.

Lymskú boreliózu (LB) možno charakterizova• ako multisystémové ochorenie s heterogénnou klinickou symptomatológiou,
vyvolávané infekciou spirochétami patriacimi do genoskupiny
Borrelia burgdorferi sensu lato, prebiehajúce akútne alebo chronicky, prièom pri vývoji chronických foriem ochorenia majú s najväèšou pravdepodobnos•ou významnú úlohu imunopatogenetické mechanizmy a genetické pozadie jedinca.
Napriek takmer štvr•storoèiu od nozografického rozpoznania
ochorenia a intenzívnemu výskumu vo všetkých oblastiach, vyvoláva LB neustále nezodpovedané otázky u teoretikov a budí diagnostické a terapeutické rozpaky u klinikov. Patogenéza, imunogenetické
pozadie vzniku ochorenia, meniace sa klinické symptómy a prekrý-

vanie prejavov, chýbanie spo¾ahlivých a všeobecne akceptovaných
diagnostických kritérií, objektívne •ažkosti s laboratórnou diagnostikou, ako aj problémy s terapiou najmä chronických foriem ochorenia
svedèia o pokraèujúcej potrebe výskumov v tejto oblasti a intenzifikácie medzinárodnej spolupráce všetkých odborníkov.
Hlavné problémové okruhy spojené s LB možno definova•
v nasledujúcich piatich bodoch:
1. biológia a klasifikácia pôvodcu ochorenia,
2. kotransmisia a koinfekcia,
3. diagnostické kritériá a ich validita,
4. laboratórna diagnostika ochorenia,
5. lieèba, vakcinácia a ich perspektívy.
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Biológia a klasifikácia pôvodcu ochorenia
Pôvodne sa myslelo, že Borrelia burgdorferi (Johnson a spol.,
1984) opísaná na americkom kontinente je jediným vyvolávate¾om LB. V priebehu posledných desiatich rokov sa však potvrdila
významná genetická diverzita tohto druhu. V súèasnosti možno
B. burgdorferi (ako taxón) rozdeli• minimálne na 8 genospecies:
B. burgdorferi sensu stricto (vyskytuje sa v Európe a USA, ale
nebola opísaná v Rusku a Ázii), B. garinii (Baranton a spol.,
1992), B. afzelii (Canica a spol., 1993), B. valaisiana (Wang
a spol., 1997) a B. lusitaniae (vyskytujú sa v Eurázii), B. japonica (Kawabata a spol., 1993) (obmedzená na Japonsko), B. andersonii (Marconi a spol., 1995) a B. bissettii (Postic a spol., 1998)
(vyskytujú sa v USA). Na identifikáciu jednotlivých genotypov
sa najèastejšie používa metóda PCR s použitím vhodného primeru. V poslednom èase sa ukazuje, že niektoré borélie, ktoré sú
fylogeneticky príbuzné skôr boréliám vyvolávajúcim relabujúcu
horúèku, by tiež mohli by• asociované s LB (B. lonestari v USA
a B. miyamotoi v Japonsku). Analýza intergénovej oblasti 5S-23S
rRNA génov B. burgdorferi sensu lato poukazuje na to, že B. afzelii, B. valaisiana, B. lusitaniae a B. japonica sú fylogeneticky blízke
B. garinii, kým B. burgdorferi sensu stricto je fylogeneticky odlišná. Zdá sa, že B. garinii je ancestrálnym genospecies pre celý
komplex borélií asociovaných s LB. Z 8 v súèasnosti známych
genospecies sú jednoznaène asociované s LB B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii a B. valaisiana.
Genotypová heterogenita pôvodcu LB súvisí s heterogenitou
klinického obrazu a geografickými rozdielmi v zastúpení klinických prejavov ochorenia. Stále približne platí, že B. burgdorferi
sensu stricto vyvoláva najèastejšie kåbové postihnutie, kým B. garinii neurologické a B. afzelii kožné (najmä chronické) formy ochorenia. Táto systémová preferencia však nie je výluèná a vieme, že
aj typické „kožné“ genotypy možno identifikova• u pacientov
s neurologickými alebo oftalmologickými prejavmi. B. valaisiana je typicky asociovaná s erythema migrans. V Európe sú najpoèetnejšie neurologické manifestácie ochorenia, èo potvrdzujú epidemiologické štúdie o zastúpení izolovaných genotypov v jednotlivých zdrojoch. Aj na slovenskom území (resp. v karpatskom
euroregióne) sú najpoèetnejšie zastúpené genotypy B. garinii (Mateièka a spol., 1997) a B. afzelii (Gern a spol. 1999). V strednej
Európe sa však vyskytujú aj ostatné novšie popísané genotypy B.
valaisiana a B. lusitaniae.
Kotransmisia a koinfekcia
Napriek mnohým diskusiám a polemikám možno stále považova• za dominantný vektor klieš•a (v Európe Ixodes ricinus). Pravdepodobnos• infikovania hostite¾a je stále najvyššia pri pricicaní
klieš•a, k èomu ho predurèujú viaceré epizootiologické a fyziologické faktory (vrátane dåžky pricicania k hostite¾ovi). V poslednom èase sa však pozornos• sústredí aj na niektoré iné patogény,
prenášané klieš•ami. V Európe prichádzajú do úvahy najmä ïalšie dva významné rody: Babesia a Ehrlichia. Z klinického h¾adiska je dôležité, že mikroorganizmy patriace do týchto rodov napádajú rôzne typy hematopoetických buniek v krvi a vyvolávajú
klinické symptómy, ktoré èasto môžu robi• diferenciálnodiagnostické •ažkosti pri odlíšení od LB, resp. klinický obraz LB modifikujú. V praxi už boli opísané prípady dvojitej infekcie (LB + ehr-
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lichióza). K problematike kotransmisie a koinfekcie pristupuje aj
možnos• súèasnej infekcie dvoma alebo tromi rozdielnymi genotypmi borélií asociovanými s LB, èo už bolo opísané u pacientov
s neuroboreliózou. Je len samozrejmé, že táto možnos• vyvoláva
tlak na skvalitnenie laboratórnej diagnostiky a èo najpresnejšie
odlíšenie možnosti dvojitej, prípadne aj trojitej infekcie.
Diagnostické kritériá a ich validita
Heterogenita klinických prejavov LB, ich prekrývanie a geografické rozdiely v ich výskyte èasto s•ažujú exaktnú klinickú diagnostiku. Podmieòuje to aj skutoènos•, že stále chýbajú spo¾ahlivé
a všeobecne akceptovate¾né diagnostické kritériá. Nemožno jednoducho prenáša• ani klinické dáta pozorované z rôznych oblastí
(napr. z USA) do iných geografických lokalít a kontinentov. Klasickým príkladom nejednoznaèností a rozporov môžu by• neurologické prejavy LB, najmä jej chronické prejavy. Prípady chronickej encefalopatie s èasto oligosymptomatickými prejavmi (poruchy koncentrácie, spánku, pamäte a pod.) alebo chronické periférne neurologické postihnutia pri absentujúcej exatnej laboratórnej
diagnostike (intratekálna produkcia protilátok, dôkaz špecifických
oligoklonových protilátok v likvore a pod.) vedú èasto k diagnostickej skepse a pochybnostiam hranièiacim s názormi, že chronická neuroborelióza je extrémne zriedkavé ochorenie (Stanek
a spol., 1996). Ale je to v skutoènosti tak, že by chronické neurologické postihnutie bolo také zriedkavé, ak si uvedomíme, že v Európe by malo by• tým najèastejším prejavom ochorenia a má znaènú
tendenciu k chronickému priebehu? Podobne stále nevyjasnený
zostáva vz•ah LB k symptomatológii, ktorú obyèajne oznaèujeme
„sclerosis multiplex-like“.
Iným príkladom môže by• muskuloskeletálne postihnutie.
V USA ide vôbec o najèastejší klinický prejav ochorenia (aspoò
ako artritída), na európskom kontinente je však menej èastejší (46
% v USA oproti 7 % v severnej Európe a 21 % v južnej Európe)
(Bianchi a spol., 1993). Ak však zoberieme do úvahy celé spektrum muskuloskeletálneho postihnutia (artralgie, myalgie, úponové
a iné extraartikulárne symptómy) nemusia by• rozdiely také výrazné. Pod¾a štúdie talianskych autorov sa výskyt reumatologických prejavov LB u talianskych pacientov približuje výskytu
v USA (Cimmino a spol., 1994). Niektoré asociácie sú stále kontroverzné a môžu by• odrazom problémov s diferenciálnou diagnostikou ochorenia. Príkladom môžu by• sporadické kazuistické
oznámenia sakroiliitídy asociovanej s LB (Kinigadner a spol.,
1991) odhliadnuc od toho, že osifikujúce chronické entezopatie
sa pri LB skutoène vyskytujú. V blízkej budúcnosti bude potrebné analyzova• podiel boréliovej infekcie na vzniku a rozvoji séronegatívnej nediferencovanej oligoartritídy. Pravdepodobne jedným
z najväèších diagnostických problémov je fibromyalgia a chronický únavový syndróm aj vzh¾adom na etiologickú heterogenitu
a nozografickú nejednoznaènos• týchto stavov. V americkej literatúre sa fibromyalgický syndróm spojený s LB obyèajne oznaèuje ako sekundárna fibromyalgia, aj keï spo¾ahlivé odlíšenie od
primárnej fibromyalgie môže by• skutoène •ažké.
Ukazuje sa, že vypracovanie spo¾ahlivých a overených diagnostických kritérií bude možné len na základe analýzy ve¾kého
množstva klinických prípadov ochorenia z rôznych geografických
oblastí. Príkladom môže by• publikovanie európskych klinických
definícií pre LB v rámci medzinárodného projektu EUCALB (Eu-

168

BRATISL LEK LISTY 2000; 101 (3): 166–169

ropean Union Concerted Action on Risk Assessment in Lyme
Borreliosis) (Stanek a spol., 1996; Kmety, 1997). Treba kriticky
poznamena•, že aj tieto kritériá však nepokrývajú celú šírku klinických prejavov a niektoré definície nie sú kompletné resp. možno
s nimi polemizova• (chronická neuroborelióza, muskuloskeletálne prejavy). Je však bez pochýb, že medzinárodné projekty typu
EUCALB zohrajú v blízkej budúcnosti významnú úlohu pri spresòovaní nielen klinických ale aj laboratórnych diagnostických algoritmov.
Laboratórna diagnostika ochorenia
Laboratórna diagnostika LB zostáva naïalej významným krokom pri urèovaní koneènej diagnózy ochorenia. Možno použi•
priame a nepriame metódy. V praxi sme odkázaní spravidla na
nepriame potvrdenie infekcie, t.j. dôkaz špecifických protilátok
v sére alebo inom biologickom materiáli. Sérodiagnostika LB je
však predmetom znaèného množstva problémov so správnou interpretáciou výsledku a najmä štandardizáciou stanovenia. Niekedy sa zdá, že výsledok sérovyšetrenia sa príliš preceòuje a diagnóza klinika je postavená len na základe sérovyšetrenia, èo iste
nie je správny postup. V súèasnosti je najrozšírenejšou a najob¾úbenejšou metódou ELISA, ktorej výhodami je relatívna jednoduchos• a rýchlos•, možnos• testovania ve¾kých množstiev vzoriek,
ako aj vylúèenie subjektívnych faktorov pri interpretácii výsledkov. Odporúèa sa používa• diagnostické súpravy založené na antigénoch rešpektujúcich lokálnu distribúciu genotypov a prípadne
použitie druhého nezávislého testu. Osobitné postavenie v sérodiagnostike LB má imunoblot (Western blot), ktorý umožòuje urèenie jednotlivých protilátkových špecifickostí pod¾a relatívnej
molekulovej hmotnosti antigénu. Možno ho použi• samostatne,
ale spravidla na potvrdenie séroskríningu v rámci dvojstupòového postupu. Imunoblot napriek tomu, že sa èasto naò spoliehame
ako na tzv. „konfirmaèné“ vyšetrenie, má urèité riziká. Metóda
nie je dosia¾ dostatoène štandardizovaná, odèítanie výsledkov je
za•ažené subjektívnou chybou a použitie objektívnych postupov
(kvantitatívna denzitometria) nie je dostatoène overené. Chýbajú
štandardizované kritériá pre interpretáciu pozitivity. V tejto súvislosti sa treba chráni• najmä pred mechanickým prenášaním
amerických interpretaèných kritérií do európskych reálií, pretože
európske genotypy majú vyšší stupeò antigénovej variability (napr.
pri Osp antigénoch). Na štandardizácii európskych interpretaèných
kritérií pre imunoblot v súèasnosti pracuje študijná skupina EUCALB. Napriek týmto skutoènostiam je imunoblot viac špecifickejší ako nepriama imunofluorescencia a ELISA a urèite poskytuje viac informácií o špecifickej protilátkovej odpovedi pri LB.
Tak ako pri iných sérodiagnostických postupoch, treba aj tu poèíta• s falošne pozitívnymi alebo falošne negatívnymi výsledkami.
Falošná pozitivita v imunoblote súvisí s chýbaním špecifickosti
pre urèité epitopy (napr. 60 kDa alebo 41 kDa antigény). Pri interpretácii sérovýsledku treba prihliadnu• aj na to, že nemusí ís• o aktívne ochorenie (pozitivita môže pretrváva• aj roky po vylieèení),
prípadne je iba odrazom asymptomatickej séroprevalencie. Z metodologického h¾adiska bude interpretácia sérovyšetrenia vždy
balansovaním medzi senzitivitou a špecifickos•ou urèovania, èo
zase závisí od urèenia hodnoty „cut-off“. Na základe odporuèenia
pracovnej skupiny EUCALB, ïalších expertov z USA a Ázie, ako
aj WHO sa odporúèa, aby minimálna špecifickos• urèenia bola

aspoò 98 % pri kvantitatívnom teste a test by mal vylúèi• falošné
pozitivity so vzorkami pacientov s chorobami ako syfilis a pacientov s pozitívnym reumatoidným faktorom v triede IgM. Treba poèíta• s tým, že citlivos• sérostanovenia môže významným
spôsobom limitova• nedostatoèná protilátková odpoveï vo vèasných štádiách ochorenia (vrátane vèasnej neuroboreliózy, keï sa
môže nachádza• len v likvore). Špecifickos• stanovenia naopak
môžu ovplyvni• (okrem uvedených príèin falošnej pozitivity) aj
narušenie hematoencefalickej bariéry (vedúce k nálezu protilátok
v likvore, ktoré nie sú vyvolané intratekálnou produkciou), oligoklonová stimulácia pri niektorých infekciách (EBV, CMV a mykoplazmové infekcie), autoimunitné ochorenia.
Z priamych diagnostických metód sa za referenènú považuje
kultivácia. Izolácia pôvodcu LB kultivaènou metódou z klinických
vzoriek je ve¾mi nároèná, èasovo zdåhavá a navyše senzitivita ani
v prípade kultivácie z kožných biopsií nepresahuje 50 % (pri kultivácii z cerebrospinálneho likvoru je to menej ako 5 % a zo synoviálnej tekutiny je to menej ako 1 %). Príèiny sú rôzne a medzi
najdôležitejšie patria: krátkotrvajúca boreliémia, imobilizácia spirochét tvorbou imunokomplexov, tvorba aberantných morfologických foriem (blebs, L-formy, cysty a pod.) v chronickom štádiu
a iné. Aj ostatné priame metódy (svetelná mikroskopia, imunoperoxidázová mikroskopia a elektrónová mikroskopia) neposkytujú
dostatoènú senzitivitu stanovenia. Preto sa v poslednom èase pochopite¾ne sústreïuje pozornos• na dôkaz nukleovej kyseliny pôvodcu LB molekulovými metódami. Až zavedenie amplifikaèných
metód (PCR = polymerázová re•azová reakcia) koncom 80. rokov
umožnilo vývoj metodík s takou citlivos•ou a špecifickos•ou stanovenia, že v súèasnosti je možné metódou PCR detegova• v klinickej vzorke menej ako 10 spirochét. Zdá sa, že detekcia borélií
metódou PCR by mohla by• významným prínosom pre priamu
diagnostiku tam, kde boli iné priame metódy dosia¾ len ve¾mi málo
vý•ažné (synoviálna tekutina, synoviálne tkanivo, cerebrospinálny likvor). Dosia¾ však chýba dostatok štúdií na to, aby sa výsledky detekcie borélií v takýchto klinických materiáloch dali klinicky zovšeobecni• bez rizika a odporuèi• pre rutinnú diagnostiku.
Existuje iba jedna ve¾ká štúdia (Nocton a spol., 1994), ktorá prináša výsledky detekcie borélií v synoviálnej tekutine u 88 pacientov, èo je dostatoène reprezentatívny súbor (85 % pozitívnych vzoriek). Viacero skutoèností stále spochybòuje bezproblémovú klinickú interpretáciu PCR detekcie borélií v klinickom materiáli
(preparaèné protokoly, výber špecifickej cie¾ovej sekvencie oligonukleotidov (templátu) pre amplifikáciu (plazmidový alebo
chromozómový), výber primerov, výber PCR metódy (jednostupòová, dvojstupòová), výber detekèného systému, kontrola kontaminácie, genotypová heterogenita pôvodcu prihliadajúca na použitie species-špecifických primerov, prítomnos• inhibítorov reakcie v klinickom materiále a pod.). DNA borélií asociovaných s LB
možno detegova• v kožných biopsiách, moèi, sére (resp. plnej krvi),
synoviálnej tekutine a synoviálnom tkanive a cerebrospinálnej
tekutine. Záchytnos• u pacientov s neuroboreliózou je v likvore
24—100% , u týchto pacientov možno detegova• borélie aj v moèi a krvi. U pacientov s lymskou artritídou možno detegova• pôvodcu v synoviálnej tekutine (resp. tkanive) a v moèi. Ak sa PCR
detekcia borélií pri LB dostane do klinickej praxe, bude treba jednoznaène rešpektova• zavedenie detekèných algoritmov pod¾a species-špecifických primerov a prípadne ïalšiu analýzu amplifikaèných produktov sekvenovaním DNA, hybridizáciou (dot blotom
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alebo Southern blotom) so species-špecifickými primermi a RFLP
analýzu produktov (polymorfizmus dåžky reštrikèných fragmentov získaných štiepením endonukleázami). To znamená, že optimálny pár primerov by mal amplifikova• všetky genospecies B.
burgdorferi sensu lato a pre všetky by mal by• rovnako senzitívny. Aj táto striktná požiadavka je príèinou, že všeobecný pár primerov pre diagnostiku DNA borélií v klinickom materiáli nebol
dosia¾ štandardizovaný. Priama detekcia metódou PCR by mohla
prispie• aj k exaktnej diagnostike zmiešaných infekcií ( v tomto
význame infekcií vyvolaných viacerými genotypmi borélií).
Lieèba, vakcinácia a ich perspektívy
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Základom lieèby LB stále zostáva antibiotická lieèba. Výber
antibiotík, dávkovanie a dåžka lieèby sa v posledných rokoch podstatne nezmenila (Sigal, 1993). Úspešnos• antibiotickej lieèby však
komplikuje možné zlyhanie lieèby najmä pri niektorých chronických formách ochorenia, ktorý sa dáva do súvislosti aj s imunogenetickým pozadím infikovaného jedinca a možným rozvojom
imunopatogeneticky sprostredkovaných chronických klinických
symptómov. Ukazuje sa, že u niektorých pacientov s chronickými refraktérnymi formami kåbového postihnutia môže by• prospešné dlhodobé podávanie hydrochlorochínu. Na definitívne overenie týchto predpokladov však bude potrebné uskutoèni• kontrolované terapeutické štúdie. Vzh¾adom na predpoklad o úèasti imunitných mechanizmov v patogenéze niektorých chronických
prejavov LB nie je vylúèené, že v budúcnosti sa môžu uplatni•
v lieèbe chronických prejavov LB neodpovedajúcich na antibiotiká aj klasické imunosupresíva.
Z h¾adiska prevencie LB v posledných rokoch sa intenzívne
pracovalo na vývoji a zavedení úèinnej oèkovacej látky do klinickej praxe. V súèasnosti sú síce už k dispozícii dve komerèné vakcíny založené na rekombinantnom OspA (LYMErix a ImuLyme)
pre humánne použitie a prvá z nich dostala v decembri 1998 povolenie FDA, ukazuje sa však, že vakcinácia pri LB nebude celkom bezproblémová. Výsledky na zdravých dobrovo¾níkoch naznaèili, že 80—90 % protekcia nastáva až po tretej boostrovacej
dávke, to znamená, že optimálny vakcinaèný protokol vyžaduje
minimálne 1 rok (Sigal, 1999). Ïalšie problémy spojené s vakcináciou zahàòajú: nesprávne indikácie a zneužívanie vakcinácie,
vakcinácia nechráni pred inými ochoreniami (problém koinfekcie), vakcinácia môže s•aži• správnu diagnózu LB, obavy pred indukciou postvakcinaènej artritídy, geografické obmedzenia (vyplýva z heterogenity OspA sérotypov v Európe).

Kawabata H., Masuzawa T., Yanagihara Y.: Genomic analysis of Borrelia japonica sp. nov. isolated from Ixodes ovatus in Japan. Microbiol.
Immunol., 37, 1993, s. 843—848.
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