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Riziko infekce a četnost projevů 

LB
• Riziko infekce je nízké (1-4 %)

• Asymptomatický průběh 80-95 % 

• Kožní projevy 60-75 % (EM, EMM, BL)

• Nervové projevy 20-25 % (LNB)

• Kloubní projevy 5 % (LA)

• Ostatní 1-2 % (ACA, LK, uveitida…)   



Etiologie a patogeneze LNB

• B. garinii, B. bavariensis

• Generační čas 7-20 hodin

• Průnik tkáněmi i HEB (v likvoru do 24 hod)

• Faktor virulence: povrchové proteiny (Osp)

• Šíření v NS:

• A) hematogenní (meningitidy)

• B) axonální (parézy, radikulitidy)



Lokalizace borrelií v NS

• Známo pouze z experimentů (M. rhesus)
Cadavid D, O´Neill T, Schaefer H, Pachner AR: Localization of Borrelia 

burgdorgeri in the nervous system and other organs in nonhuman primate 
model of Lyme disease. Lab Invest 2000; 80: 1043-54

• Největší spirochétová nálož

• CNS:
• Leptomeningy

• Motorické a senzorické nervové kořeny

• Ganglia zadních kořenů míšních

• PNS: perineum, pojivová tkáň obalů periferních 
nervových vláken



Postižení neuronů u LNB
• A) přímý cytotoxický účinek (fokální a 

difuzní postižení neuronů)

• B) nepřímo: neurotoxické mediátory 
(kyselina chinolonová, IL-6, TNF alfa)

• C) autoimunitní reakce (antigeny neuronů X 
protilátky proti flagelinu)

Alaedini A, Latov N. J Neuroimmunol 2005;164:6096-99

Sigal LH, Williams S. Infect Immun 1997;65(5):1722-28



Imunitní mechanismy

• A) regulace imunogenních povrchových 

proteinů (exprese OspC)

• B) inaktivace účinných mechanismů 

(CRASP, Salp20, IRAC, ISAC)

• C) úkryt v méně dostupných 

kompartmentech (extracelulární matrix; 

fibronektin, integriny, dekorin)
Gilmore RD et al. Infect Immun 2000;68(1):411-14

Gillet L. et al.  Vet Res 2009;40:51-64



Definice LNB

• 1. klinické projevy (kompatibilní s LNB)

• 2. lymfocytární pleocytóza

• 3. intratekální syntéza protilátek – AI > 1,4

specifický AI pozitivní v 90 % (97 %)           
Mygland A et al. EFNS guidelines on the diagnosis and management of European 
Lyme neuroborreliosis. Eur J Neurol 2010; 17: 8-16 

• 4. séropozitivita (více než 6 týdnů trvající 
infekce)

Krbková L et al. Doporučený postup diagnostiky a léčby LB. Klin mikrobiol inf lék 

2018;24(3):88-99                                           



Klinické projevy LNB

Subjektivní příznaky:

• bolesti hlavy, zad, únava, spavost

• u dospělých: bolesti míšních kořenů

Objektivní nález:

• erythema migrans

• kraniální neuritida n. VII

• opozice šíje (často chybí)



Časná LNB

• Garinův-Bujadouxův-
Bannwarthův syndrom

• Meningitida

• Kraniální neuritida 
(VII,VI,III)

• Meningoneuritida

• Radikulitida

• Meningoencefalitida

• Neuropatie/neuritida

• (mononeuritis multiplex)



Pozdní LNB

PNS:

• Radikulopatie

• Mononeuropatie

• Polyneuropatie (ACA)

CNS:

• Encefalo/myelitida

• Radikulomyelitida

• Vaskulitida



Intratekální syntéza

• Pozitivní prediktivní hodnota pro IT 

(IgM 100 %, IgG 98,5 %)

• Intratekální syntéza trvá měsíce – roky (déle 

než 12 měsíců IgM 1,4 %, IgG 60,6 %)

• Časná LNB (IT odpověď vyšší a pokles 

rychlejší)

• Pozdní LNB (menší zánětlivé změny i IT 

odpověď, pokles pozvolný)

• Izolovaný vzestup IT → autoimunitní zvrat



Hustota pravděpodobnosti výskytu hodnoty intratekálního indexu IgM 

v závislosti na čase v měsících, modré body určují provedená vyšetření

AI IgM 2 měsíce (-0,4/+0,7)



Hustota pravděpodobnosti výskytu hodnoty intratekálního indexu IgG 

v závislosti na čase v měsících, modré body určují provedená vyšetření

AI IgG 19 měsíců (-3/+5 měsíců)



Sérologická diagnostika

• 2-stupňové testování:

• 1) ELISA (IgM/IgG)

• 2) imunoblot (IgM/IgG)

• Nástup IgM 3.-6. týden

• Nástup IgG 6.-10. týden

• LNB: většinou prokazatelné i sérové protilátky (6 % 

séronegativních)



Hodnocení výsledku 

1) klinické informace jsou esenciální pro 

zhodnocení testu!

2) včasná th → tvorba ab či sérokonverze!

3) specifické IgG (i IgM) mohou perzistovat 

měsíce i roky po infekci!

4) pravidelné sledování není doporučeno!

5) laboratoř nedoporučuje léčbu!



Hodnocení protilátek

• Trvání protilátkové odpovědi není 

průkazem trvající infekce (vice versa)

• Vzestup protilátek  po léčbě (nové klíště, 

nová infekce vzácně, IgG – bezvýznamný)

• Vzestup IgM nebo izolované IgM protilátky 

dlouhodobě (diff dg! autoimunita, SM….)



Antibiotika v léčbě LNB

• Cefalosporiny III. generace (ceftriaxon, 

cefotaxim)

• Benzylpenicilin (penicilin G)

• Doxycyklin

• Azitromycin, klaritromycin (děti)

• Chinolony?

• Délka léčby: 14-28 dnů



ATB terapie: indikace
• ANO

• Klinické projevy kompatibilní s LB

• LNB (2 a 3 kritéria)

• NE

• Nespecifické projevy a opakovaná pozitivita protilátek v 

séru bez dynamiky (6-12 týdnů)

• Izolovaná pozitivita AI (nízké hodnoty AI bez 

zánětlivých změn a typického klinického obrazu) není 

indikací k léčbě

• Pacienti nereagující na léčbu déle než 3-6 měsíců po 

skončení – přehodnotit dg 



Děkuji za pozornost
„Někdy se zdá, že příroda zasela na lidi pouze krátké 

choroby, ale lékaři si osvojili umění je prodlužovat.“

Marcel Proust (1871-1922)

• www.infekce.cz Doporučené postupy SIL


