Date relevante pentru personalul medical
Borrelioza Lyme
Nume şi natura organism infectant
Borrelioza/Boala Lyme (BL) este o infecţie bacteriană transmisă prin capuşă, cauzată de
unele spirochete din grupul Borrelia burgdorferi sensu lato. Este cea mai prevalentă infecţie
transmisă prin capuşă în zonele temperate din Europa, America de Nord şi Asia, iar
distribuţia sa geografică este în creştere.
Complexul B. burgdorferi cuprinde cel puţin 19 genospecii, în toată lumea; doar cinci specii
sunt patogene semnificativ pentru oameni. Un simptom frecvent cauzat de genospeciile
patogene este “erithema migrans“/eritemul migrator, înroşirea bruscă a pielii din BL. Borrelia
afzelii şi B. garinii sunt genospeciile patogene majore, descoperite în Europa şi sunt asociate
cu complicaţii tegumentare, respectiv neurologice. B. burgdorferi sensu stricto (singura
genospecie patogenă descoperită în America de Nord) este prezentă în unele părţi din
Europa şi poate duce la complicaţii neurologice şi artritice. Alte două genospecii patogene au
fost identificate în Europa: B. bavariensis, asociate cu complicaţii neurologice şi B. spielmanii.
Adiţional, B. valaisiana şi B. lusitaniae determină rar boala la oameni.
Regiunile cu cele mai mari rate de infecţie prin căpuşă (nimfe >10%; căpuşe adulte > 20%)
se află în Europa centrală şi includ Austria, Republica Cehia, Germania sudică, Elveţia,
Slovacia şi Slovenia.
Transmitere
Rezervor
În zonele endemice din Eurasia, genospeciile B. burgdorferi circulă între căpuşele Ixodes
ricinus şi gazdele vertebrate, inclusiv multe specii de mamifere mici şi păsări care se hrănesc
la sol, acestea sunt gazdele alimentare principale pentru larve şi nimfe.
Căpuşele adulte se hrănesc de obicei din animale mai mari cum sunt căprioare, oi şi alte
ungulate de dimensiuni mari, acestea nu sunt rezervor-competent pentru borrelia, dar ajută
la menţinerea stadiului reproductiv al căpuşelor.
Cele mai potrivite micro-habitate pentru dezvoltarea şi supravieţuirea căpuşei au umiditate
relativă > 85%. Habitatele optime sunt reprezentate de terenuri împădurite de foioase/mixte,
dar căpuşele I. ricinus pot fi găsite şi în câmp, pajişti, dar şi în mediile suburbane şi urbane,
inclusiv parcuri şi grădini urbane.
Mod de transmitere
Transmiterea B. burgdorferi la oameni apare prin muşcătura unei căpuşe infectate, mai ales
o nimfă sau un adult. Muşcăturile larvei de căpuşă nu reprezintă un risc semnificativ, pentru
că este rar ca larva să poarte infecţia. Căpuşele infectate, puţin probabil să transmită
microbii în primele ore de hrănire, dar riscul creşte continuu, cu creşterea duratei de contact
cu sângele, astfel că îndepărtarea precoce a căpuşelor ataşate în primele ore este foarte
utilă în reducerea riscului de transmitere.
Caracteristici clinice

Infecţia cu Borrelia burgdorferi poate fi asimptomatică.
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• Manifestare precoce
Eritemul migrator, rash-ul tegumentar precoce din infecţia localizată, apare în aproximativ
70-80% din cazuri. Este un rash eritematos care se extinde gradual de la locul muşcăturii de
căpuşă, şi nu este semnificativ crescător sau dureros. Unii pacienţi pot avea şi boală
sistemică „pseudo-gripală“, dar fără simptome respiratorii semnificative.
Limfocitomul borrelial este o manifestare tegumentară rară a infecţiei precoce, afectând de
obicei lobul urechii, mamelon sau scrot. Poate persista pentru câteva luni, dacă este lăsat
netratat, şi poate fi confundat cu limfomul cutanat, din cauza infiltratului limfocitar intens
asociat.
• Manifestări tardive
Neuroborrelioza este complicaţia principală, la aproximativ 70-80% din indivizii infectaţi.
Neuroborrelioza acută poate prezenta: paralizie facială, meningită limfocitară, radiculonevrită.
Apare de obicei între săptămânile a şasea şi a douăsprezecea de infecţie. Meningoencefalita
este o manifestare mai rară. Cazurile ocazionale de radiculopatie restantă pot apărea după
o perioadă de luni de zile, mai ales la vârstnici. Durerea radiculară poate fi foarte severă, dar
se reduce de obicei în urma tratamentului antibiotic. Alte caracteristici rare ale infecţiei
diseminate includ multiple eriteme migratoare, artrite şi cardite intermitente, ce pot duce la
anormalităţi de ritm. Şi acestea apar în intervalul de timp cuprins între două săptămâni până
la câteva luni de infecţie.
Prezentări ale Borreliozei Lyme tardivă (netratată anterior) pot fi afectări ale pielii, sistemelor
nervos sau musculoscheletal. Manifestările includ acrodermatita cronică atrofică, o infecţie
persistentă a pielii care afectează de obicei extremităţile, cauzând inflamaţie şi în cele din
urmă subţierea pielii afectate, cu o neuropatie asociată. Neuroborrelioza tardivă se prezintă
de obicei ca o encefalomielita şi poate semăna cu scleroza multiplă. Artrita Lyme afectează
de obicei o articulaţie mare, cel mai frecvent genunchiul. Toate acestea sunt cauzate de
infecţia activă, care va răspunde la terapia antibiotică, dar recuperarea poate fi incompletă,
în funcţie de gradul de distrucţie a ţesuturilor subiacente, anterior tratamentului.
Grupuri de risc
Toate persoanele expuse la riscul de muşcături de căpuşe sunt la risc de a deveni infectate.
Măsuri de prevenire
În prezent nu este disponibil un vaccin licenţiat, astfel metodele principale de prevenire a
infecţiei sunt evitarea muşcăturilor de căpuşă şi îndepărtarea rapidă a căpuşelor ataşate de
corp. Cele mai eficiente strategii de evitare a muşcăturii de căpuşă includ purtarea
îmbrăcămintei de protecţie (pantaloni lungi şi bluze cu mânecă lungă) şi folosirea
repelenţilor pe piele şi haine. Pielea trebuie verificată periodic pentru căpuşe ataşate, iar
acestea trebuie îndepărtate cu pensete sau forceps cu vârf bont, prin apucarea căpuşei cât
mai aproape posibil de piele, prin tragerea uşoară în sus şi încercarea de-a nu rupe părţi din
rostrul căpuşei. Riscul de infecţie borrelială nu creşte dacă rămân părţi din gura căpuşei. Un
dezinfectant tegumentar trebuie apoi aplicat pentru a preveni infecţia piogenică localizată.
Zonele de verificat pentru căpuşe, care necesită o atenţie particulară, includ pliurile cutanate
– inghinale, axilare, submamare, abdominale, poplitee – deoarece căpuşele se ataşează de
zonele mai umede. Capul (inclusiv scalpul) şi zona gâtului la copiii mici trebuie verificate cu
grijă, deoarece muşcăturile de căpuşă sunt relativ mai frecvente în aceste locuri, la acest
grup de vârstă.
Diagnostic
Nu sunt necesare teste de laborator în diagnosticul de eritem migrator, care se bazează pe
evaluarea clinică şi pe evaluarea riscului de expunere la căpuşă.
Testele de laborator sunt necesare pentru confirmarea diagnosticului într-un stadiu ulterior
de infecţie.
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Anticorpii împotriva B. burgdorferi sunt de obicei detectabili între săptămânile 4-8 de infecţie.
Pacienţii cu infecţie în stadiu tardiv sunt rareori seronegativi şi prezintă de obicei teste
pentru anticorpi foarte puternic pozitive. Totuşi, apariţia testelor fals-pozitive la pacienţi cu
alte infecţii sau condiţii cum sunt bolile autoimune, poate duce la diagnostic greşit şi
tratament nepotrivit.
În anumite cazuri, pot fi utile alte investigaţii specializate, de exemplu testarea anticorpilor şi
studii de detectare a ADN în LCR de la pacienţi cu suspiciune de neuroborrelioză. Detectarea
ADN Borrelia poate fi utilă şi din biopsii cutanate de la pacienţi cu suspiciune de erythema
migrans şi acrodermatită cronică atrofică şi din lichidul sinovial de la pacienţi cu suspiciune
de artrită Lyme.
Management şi tratament
Toţi pacienţii cu infecţie simptomatică cu B. burgdorferi trebuie trataţi cu antibiotice
corespunzătoare (amoxicillina şi cefalosporina, şi macrolide pentru infecţiile diseminate).
Tratamentul precoce poate preveni riscul complicaţiilor de stadiu tardiv, dar chiar şi pacienţii
cu boală Lyme tardivă pot beneficia de antibiotice, deşi recuperarea clinică poate fi
incompletă dacă, anterior tratamentului, au apărut distrucţii tisulare severe.
Domenii-cheie de incertitudine
Ariile pentru cercetare ulterioară includ cunoaşterea mai în detaliu a aspectelor ecologice ale
borreliozei Lyme la o scală locală, regională şi a Uniunii Europene, inclusiv distribuţia şi
prevalenţa genospeciilor patogene si ne-patogene, şi mai multe date de epidemiologia
borreliozei Lyme. Sunt necesare îmbunătăţiri ulterioare ale testelor de diagnostic.
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