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Kliešťom prenosné ochorenia 

 

 bakteriálne 

 Lymská borelióza 

 anaplazmóza/ehrlichióza 

 rikettsióza 

 

 vírusové 

 kliešťová encefalitída 

 

 parazitárne 

 babesióza 



Diagnostické metódy 
sérologické či molekulárne....? 

sérologické metódy: 

 neskorší nástup „pozitivity“ 

 potreba „párovej vzorky“ na 

potvrdenie sérokonverzie/vzostupu 

hladiny Ab 

 dlhodobá perzistencia protilátok      

(aj v triede IgM) 

 nešpecifická reaktivita 

 dg. neuroinfekcií 

molekulárne metódy: 

 skorý nástup „pozitivity“ 

 stačí jedna vzorka 

 vysoko špecifické 

 rýchle vymiznutie pozitivity 

 variabilita vzoriek – správna voľba 

biologického materiálu vzhľadom ku 

klinickému priebehu ochorenia 

 



Lymská borelióza – sérologické metódy 

 ELISA, ECLIA, CLIA metódy 

 IgM .... častá perzistentná/nešpecifická pozitivita 

 IgG .... sledovanie dynamiky, sérokonverzia potvrdzuje infekciu 

 AI (protilátkový index) – neuroborelióza 

 

 Western blot metódy 

 IgM .... konfirmačné (falošne reaktívne - skríningový test) , 

      častá perzistentná pozitivita 

                 izolovaná IgM pozitivita nie je potvrdením akútne prebiehajúcej infekcie 

 IgG .... protilátky proti jednotlivým Ag 

           skoré (OspC, p39, p41) 

           neskoré/diseminované (p18, p58, p83, Lipidové Ag) 



Lymská borelióza – molekulárne metódy  

 vysoká špecificita => pozitívny nález = dg. ochorenia 

 nízka senzitivita => negatívny nález nevylučuje ochorenie 

     dôvod nízkej senzitivity – voľba odobraného materiálu – krátky „interval pozitivity“ 

           - nízka bakteriálna nálož v testovanom materiáli 

 krv 

      pri trvaní celkových príznakov viac ako 7 dní rýchlo klesá, senzitivita 20%  

      prvé štádium – nešpecifické príznaky, na LB sa zvyčajne v tom čase nemyslí 

 likvor 

     po nástupe neurologických príznakov, pred začatím ATB th, senzitivita 40-50% 

     negatívny nález nevylučuje neuroboreliózu 

 synoviálna tekutina 

     vysoká špecificita aj senzitivita (>90%)  

     negatívny výsledok vylučuje borreliovú etiológiu (2.št) 

     málo indikované 

 koža, vnútro-očná tekutina .... 



Dg. Lymskej boreliózy - skúsenosti 

 spektrum vyšetrovaných materiálov molekulárnymi metódami (PCR) na CLK-PKM leto 2022 

 

    likvor – najčastejší (91 vyš. z toho pozit 2)... pozitivita ... 40% pri súčasne pozit AI 

       => pozitívne napriek protilátkovej odpovedi ... v sérologickom náleze pozit. hodnota AI 

 

    krv – 2. najčastejšie zasielaný biologický materiál na PCR ..... pozitivita 0 % (vyš.61) 

      =>  väčšinou už rozvinuté 2. štádium! 

 

    synoviálna tekutina – zriedkavo zasielaný materiál ... 2022 vyš. 4 ... pozitivita 0 % 

      = > zároveň negatívny sérologický nález 

 

      

 

 



Kazuistika 1 

 16 ročný pacient vyšetrený v na inf. amb. 

 klinický nález: opuch ľavého kolena, balotement pately, bolestivosť, bez iných zápalových 

zmien 

 sledovaný od 10/2015 na reumatolog. amb. pre susp. reumatoidnú artritídu ľavého kolena 

 4x punkcia – negat (kultivačne), ATB liečený nebol 

 sérologické vyšetrenie – pozit aBOR IgM aj IgG, pozit aYER IgA, IgG hraničné 

 11.1.2016 - opakovaný odber cestou inf. amb na LB , aj PCR (krv) 

 aBOR IgM pozit, Western blot pozit  

 aBOR IgG pozit, Western blot pozit (p18, p19, p20, p21, OspC25, p39, p41, p83, Lipid Ba, 

Bb, VlsE) 

 E_BOR DNA PCR – negat 

 CRP – 87,7 mg/l ....... indikované – Cefuroxim p.o. 



Kazuistika 1 

 nález konzultovaný s CLK-PKM 

 odporučené – vyšetrenie synoviálnej tekutiny – Borrelia DNA PCR 

 18.1.2016 – doručený punktát – vyšetrené metódou PCR 

 nález – P_Borrelia DNA PCR – pozitívny 

 pac. od 22.1.2016 hospitalizovaný .... th. Ceftriaxon i.v. (21 dní) 

 9.2.2016 – CRP 0,51 mg/l 

 

 15.4.2016 inf. amb. - recidíva gonitídy  

 22. 4 2016 - punkcia - P_Borrelia DNA PCR – pozitívny 

 opakovane indikovaná th. Ceftriaxon i.v. (20 dní) 

 kontrola 5.5.2016 – CRP 49,3 mg/l 

 koleno opuchnuté, teplejšie, náplň pod aj nad patelou 

 indikované Doxycyklín p.o. na 20 dní 

 

 



Kazuistika 1 

 3.6.2016 – kontrolné vyšetrenie na inf. amb. 

 pacient ukončil th Doxycyklínom 

 spolu liečený ATB 61 dní 

 subj. - koleno nebolí 

 obj. – koleno ešte mierne opuchnuté, bez zápalových zmien 

 nosí ortézu, barle ... zatiaľ bez rehabilitácie 

 MR – tekutinová náplň, zhrubnuté kĺbne púzdro, ostatné štruktúry bpn 

 do th. Azitromycin – 3 dni 4 dni pauza (3 cykly) 

 odporučené opakované vyšetrenie synoviálneho punktátu – nerealizované 



Dg. Lymskej boreliózy 

 molekulárne metódy v dg. Lymskej boreliózy  

 význam – stanovenie diagnózy (artritída) 

        doplňujúce informácie (neuroborelióza) 

    Výsledky sú vysoko závislé na správne zvolenom biologickom materiáli a čase  odberu! 

     - málo indikované (LA), indikované z nevhodného biologického materiálu 

 

 sérologické metódy 

 interpretácia s ohľadom na klinický stav pacienta 

 opakovane reaktívne IgM skôr vylučuje LB 

 sledovanie dynamiky IgG v skríningovom teste, zostava pozitívnych „bandov“ v Western 
blote 

 diagnostika neuroboreliózy 

 



Dg. kliešťovej encefalitídy 

 dvojfázový priebeh 

 asymptomatický až fatálny 

 

 prvá fáza – „flu like“ symptómy 

 nerozvinutá protilátková odpoveď – sérologickými metódami nediagnostikovateľné 

 možnosť dg molekulárnymi metódami  

 vhodný materiál - krv 

 

 druhá fáza – neurologické príznaky 

 sérologická dg - protilátková odpoveď prítomná (IgM prítomné, IgG ....?) 

 rýchly nástup sérokonverzie 

 dg. neuroinfekcie – pozitívny AI 

 molekulárnymi metódami zvyčajne nediagnostikovateľné 



Kazuistika 2 

 20.6.2021 – 63-ročný pacient vyšetrený cestou urgentného príjmu 

 TO: 4 dni teploty cca 39 °C, úporná cefalea – ústup s poklesom teploty, nauzea, 
ameningeálny 

 EA – v týždni 7.-14.6.  opakovane zaklieštený (asi 7 kliešťov) 

 susp. KE – hospitalizovaný na inf. oddelení 

 lab. – mierna leukopénia, trombocytopénia, CRP nízke 

 th. – CTX + Isoprinosin (6 dní) 

 sérologicky:  

 BOR IgG pozit, IgM negat (preliečený v minulosti), KE IgM, IgG negat – vyšetrené len 
 sérum 

 rýchle zlepšenie klinického stavu – plánovaná LP nerealizovaná  

 25.6.2021 prepustený do amb. starostlivosti 

 klinický stav hodnotený ako viróza s dehydratáciou pri hypertermii 

 

 napriek susp. KE – nerealizovaný odber na KE RNA PCR vyšetrenie 

 



Kazuistika 2  

 2.7.2021 – opakovane prichádza na urgentný príjem 

 teplota do 37,5 °C, výrazná nechuť do jedla, extrémna únava (nevie prejsť) 

 neurologické vyš. – pozitívne horné meningeálne príznaky, CT – bez čerstvých 

ložiskových zmien => hospitalizovaný na inf. odd. 

 lab.: nízka zápalová aktivita 

 sérum: anti KE IgM aj IgG pozit 

 likvor: anti KE IgM pozit, anti KE IgG pozit (AI=13,1) 

 EDTA-krv: BOR DNA, Anaplasma DNA, KE RNA .... negat 

 likvor: BOR DNA, Anaplasma DNA, KE RNA .... negat 

 vyšetrenie molekulárnymi metódami indikované .... neskoro vzhľadom k priebehu 

ochorenia 

 

 doordinované vyš. KE RNA PCR z krvi z odberu počas prvej hospitalizácie ....  

     nález – KE RNA PCR – pozitívny 



Dg. kliešťovej encefalitídy 

 molekulárne metódy v dg. kliešťovej encefalitídy 

 význam – potvrdenie diagnózy v skorom štádiu 

        dg z výsledku jedného odberu 

                   27  vyš. krv a likvor ...... pozitivita 0%  (7x Ab pozit, 20 negat – nie KE) 

     výsledky sú vysoko závislé na správne zvolenom biologickom materiáli a čase odberu 

     => prvé štádium (krv) ..... veľmi skoré druhé štádium (likvor) 

     problém – krátkotrvajúca pozitivita .... do rozvinutia protilátkovej odpovede 

 

 sérologické metódy 

 negatívne v prvom štádiu 

 potvrdenie diagnózy – zvyčajne potrebná párová vzorka 

 rýchly nástup séro-konverzie v druhom štádiu ochorenia 

 intrathekálna produkcia AI 

 

 



Kazuistika 3 

 30.6.2021 – 49-ročný pacient vyšetrený cestou urgentného príjmu 

 teploty cca 39 °C, závraty, pulzujúce bolesti hlavy – ústup pri znížení teploty, 

 bez horných/dolných meningeálnych príznakov 

 pobyt na slnku – úpal? očkovaný druhou dávkou Comirnaty – postvakcinačne? 

 pacient udáva zaklieštenie pred cca týždňom 

 CT – bez čerstvých ložiskových zmien 

 febrility nejasného origa – v dif.dg. včasná fáza KE => hosp. na inf. odd. 

 prehlbujúca sa leukopénia, trombocytopénia 

 th. CTX + Isoprinosine 

 2. deň hospitalizácie – pozitívne meningeálne príznaky 

 

 



Kazuistika 3 

 odber sérum + likvor 

 indikované vyš. aBOR a aKE, KE RNA PCR z likvoru 

 konzultované s PKM – vzhľadom k časovému intervalu od zaklieštenia   

     odporučený odber plazmy na PCR – vzorka doručená do lab. 

 

 nález – sérologické metódy: 

 anti BOR IgM, IgG negat, anti KE IgM aj IgG negat sérum aj likvor 

 

 v KO výrazná trombocytopénia, leukopénia 

 stúpajúca tendencia CRP (270) 

 incipientná hepatopatia 

 

 



Kazuistika 3 

 vyšetrenie PCR – použitá multiplex  dg. súprava (BOR, KE, Anaplasma) 

 nález – molekulárne metódy: 

 Borrelia DNA PCR ... negat (krv aj likvor) 

 KE RNA PCR .... negat (krv aj likvor) 

 E_Anaplasma DNA PCR.... pozit 

 L_Anaplasma DNA PCR ..... negat 

 CTX aj Isoprinosine ex ..... do th. Doxycyklín 

 

 

 

 na th.  úprava KO, pokles zápalovej aktivity 

 úprava stavu pacienta – trvale afebrilný, bez bolesti hlavy, bez neurologického deficitu 

30.6. 2.7. 3.7. 4.7. 6.7. 9.7. 

WBC (4-10 *10*9/L) 4,2 3,7 3,2 4,5 5,7 5,9 

Tromb (140-400 *10*9/L) 121 28 26 51 149 280 



Dg. anaplazmózy 

 Anaplasma phagocytophilum 

 spôsobuje HGA 

 inkubačná doba 5-21 dní po zaklieštení  

 príznaky nešpecifické - zvýšená  teplota, rigor, bolesti hlavy, nauzea 

 infikuje neutrofily – tvorba cytoplasmatických vakuol - morule 

 zmeny v KO – leukopenia, trombocytopenia 

 elevácia hepatálnych parametrov (ALT,AST), zvýšené CRP 

 v neskoršom štádiu postihnutie GIT, respiračného traktu a CNS 

 th. Doxycyklín ..... neúčinné betalaktámy, makrolidy 

 

 sérologická dg. menej dostupná (IFA) 

 zriedkavé ochorenie - nemyslí sa na ňu .... riešenie ... multiplex dg. súpravy 

 

 



Molekulárne metódy v diagnostike kliešťom 

prenosných ochorení 

 potenciál mať dg. prínos pri správnej indikácii (biolog. materiál vzhľadom ku 

klinickému priebehu) 

 

 výsledky jedného odberu - umožňujú skorý a cielený terapeutický zásah 

 

 krátke obdobie na odber biologického materiálu – krv, likvor 

 

 nevyužívaná alternatíva – synoviálna tekutina – Lymská artritída 

 

 použitie multiplex dg. setov – dg. zriedkavejších infekcií – anaplazmóza 



 

 

 

 

Ďakujem za pozornosť 


