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Na prítomnosť patogénov prenášaných kliešťami bolo testovaných 423 kliešťov, ktoré cicali na ľuďoch. Prevalen-
cia Borrelia burgdorferi s. l. bola 17,2 %. B. miyamotoi bola prítomná u 0,8 %, Anaplasma phagocytophilum u 3,7 % 
a Babesia spp. u 6,9 % analyzovaných kliešťov. Výskyt širokého spektra patogénov prenášaných kliešťami v klieš-
ťoch cicajúcich na ľuďoch poukazuje na možné rizika nákazy nielen lymskou boreliózou, ale aj boréliovou návrat-
nou horúčkou, humánnou granulocytárnou anapazmózou a babeziózou. 
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Incidence of Borrelia burgdorferi sensu lato and other tick-borne pathogens in human feeding ticks
Four hundred twenty-three ticks that had fed on humans were tested for the presence of tick-borne pathogens. 
Prevalence of Borrelia burgdorferi s. l. was 17.2 %. Borrelia miyamotoi was detected in 0.8 %, Anaplasma phago-
cytophilum in 3.7 % and Babesia spp. in 6.9 % of analysed ticks. The occurrence of a wide spectrum of tick-borne 
pathogens in human fed ticks points out on the risk of infection not only with Lyme borreliosis, but also borreli-
al relapsing fever, human granulocytic anaplasmosis and babesiosis.
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Úvod
Rod Borrelia sa skladá z dvoch skupín, ktoré sú morfo-

logicky identické, prenášajú ich však rozdielne vektory. Do 
skupiny B. burgdorferi sensu lato (s. l.) sú zaradení pôvodco-
via lymskej boreliózy (LB). Patrí do nej 22 druhov, z ktorých 
10 je prítomných v Európe. Vektorom v Európe je kliešť oby-
čajný – Ixodes ricinus. Jednotlivé druhy sa dávajú do súvisu 
s rozdielnou symptomatológiou a ekológiou. Prevalencia B. 
burgdorferi s. l. v kliešťoch z vegetácie na Slovensku sa v zá-
vislosti od lokality pohybuje od 4,4 % až po viac ako 50 % 
s priemernou hodnotou okolo 20 %(1). 

Do druhej skupiny z rodu Borrelia patria spirochéty, kto-
ré vyvolávajú návratné horúčky a sú väčšinou prenášané ar-
gasovými kliešťami. Druh B. miyamotoi je prenášaný rovna-
kým vektorom ako pôvodcovia LB. Prevalencia v kliešťoch na 
Slovensku sa pohybuje okolo 0,75 %(2). K ďalším patogénom, 
ktoré môžu byť na našom území prenášané na ľudí kliešťom 
obyčajným, patrí vírus kliešťovej encefalitídy, Anaplasma pha-
gocytophilum, Candidatus Neoerlichia mikurensis, riketsie 
a protozoárne parazity z rodu Babesia. 

Hlavným cieľom práce bolo zistenie prevalencie a druho-
vého zastúpenia B. burgdorferi s. l., B. miyamotoi, A. phago-
cytophilum a Babesia spp. v kliešťoch, ktoré cicali na pacien-
toch ambulancie pre lymskú boreliózu v Bratislave. 

Materiál a metodika
Pacienti odovzdali kliešte s vyplnenou žiadosťou a dotazní-

kom. Kliešte boli uchovávané v 70 % etanole až do identifiká-
cie a izolácie DNA. Prítomnosť DNA patogénov bola detegova-
ná prostredníctvom PCR a realtime PCR: B. burgdorferi s. l.(3), 
B. miyamotoi(2) a A. phagocytophilum(3) a Babesia spp.(4). Dru-
hové zastúpenie B. burgdorferi s. l. bolo určené analýzou dĺž-
ky reštrikčných fragmentov (RFLP)(5).

Výsledky
Počas rokov 2013 – 2018 sme získali 448 kliešťov cica-

júcich na ľuďoch. U 423 kliešťov bolo možné identifikovať 
druh a vývinové štádium. Všetky kliešte patrili do druhu I. rici-
nus. Nymfy tvorili 281 (66,4 %) kliešťov, 108 (25,5 %) samice 
a 34 (8 %) larvy. U 365 kliešťov bola uvedená aj dĺžka pricica-
nia, 41 % kliešťov cicalo kratšie ako 12 hodín, 33 % bolo pri-
cicaných 24 hodín, 10 % do 36 hodín, 12 % do 48 hodín a 4 % 
kliešťov cicalo dlhšie ako dva dni (graf 1). U 17,2 % (73/423) 
kliešťov sa vyskytovala B. burgdorferi s. l., z toho bolo pozitív-
nych 16,4 % (46/281) nýmf a 25 % (27/108) samíc. Z druho-
vého zastúpenia to bola B. afzelii (53,7 %), B. garinii (29,7 %), 
B. valaisiana (9,3 %), B. lusitaniae (4 %), B. burgdorferi sensu 
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stricto (s. s.) (1,9 %) a B. spielmanii (1,9 %). Na ďalšie pato-
gény boli kliešte vyšetrované na individuálnu žiadosť pacien-
tov. B. miyamotoi bola detegovaná u 2 z 226 (0,8 %), A. pha-
gocytophilum u 4 zo 107 (3,7 %) a Babesia spp. u 7 zo 102 
(6,9 %) kliešťov.

Diskusia a záver
V posledných rokoch pozorujeme na Slovensku zvýšený 

výskyt kliešťov nielen v prírodných oblastiach, ale aj v mes-
tách. Z hľadiska rizika prenosu patogénov na človeka je naj-
významnejším vývinovým štádiom nymfa druhuI. ricinus, kto-
rá je v porovnaní so samicami menšia. To často spôsobuje 
neskoršie odstránenie nýmf ako dospelých jedincov(6). V prí-
rode sú nymfy početnejšie ako dospelé kliešte. V nami ana-
lyzovaných kliešťoch taktiež prevládali nymfy. Ďalším vý-
znamným faktorom, ktorý ovplyvňuje riziko prenosu, je dĺžka 
cicania kliešťa. Prenos borélií väčšinou nastáva po 24 ho-
dinách, respektíve po viac ako 36 až 48 hodinách, v závis-
losti od druhu(7). V dotazníku 73,4 % pacientov uviedlo, že si 

odstránili kliešťa do 24 hodín, čím sami znížili riziko preno-
su infekcie. 17,2 % prevalencia B. burgdorferi s. l. v kliešťoch 
z ľudí odzrkadľuje priemernú prevalenciu v kliešťoch z vege-
tácie na Slovensku(1). Medzi pozitívnymi kliešťami dominova-
la B. afzelii a B. garinii, ktoré zodpovedajú za najväčší počet 
ochorení na LB. B. miyamotoi bola v kliešťoch z ľudí detego-
vaná na Slovensku prvýkrát. A. phagocytophilum a Babesia 
spp. boli tiež prítomné, a preto je potrebné ich brať do úvahy 
pri diferenciálnej diagnostike. Výskyt širokého spektra pato-
génov v kliešťoch cicajúcich na ľuďoch poukazuje na možné 
riziká nákazy nielen LB, ale aj návratnou horúčkou, humán-
nou granulocytárnou anapazmózou a babeziózou, ktorá sa 
môže vyskytovať u imunosuprimovaných jedincov.
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