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ÖZET

Ülkemizde yap›lan seroepidemiyolojik araflt›rmalara katk›da bulunaca¤›n› düflünerek Ankara ve k›rsal›nda,
sa¤l›kl› bireylerle baz› hasta gruplar›nda Lyme hastal›¤›na özgül antikorlar›n s›kl›¤›n› araflt›rmay› amaçlad›k. Ça-
l›flmaya, 1995-1996 y›llar› aras›nda, Lyme hastal›¤›yla uyumlu belirti ve/veya bulgular› olup Ankara Üniversite-
si T›p Fakültesi ‹bn-i Sina Hastanesi'nde izlenen 54 hasta (hasta grubu), Ankara k›rsal›nda yaflayan, kenelerle
karfl›laflma ihtimali yüksek 50 birey (riskli grup), kentte oturan sa¤l›kl› 50 birey (kontrol grubu) olmak üzere
toplam 154 birey dahil edildi. Antikor araflt›rmas›, antijen olarak Borrelia burgdorferi pürifiye B31 suflu hüc-
re lizat› ve rekombinant P39 proteinini içeren ticari kit (Immunowell-GenBio) kullan›larak ELISA yöntemiyle
yap›ld›. Seropozitiflik hastalarda %13 (7/54), riskli grupta %6 (3/50), kontrol grubunda %4 (2/50) oran›nda bu-
lundu. Seropozitiflik aç›s›ndan gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmad›. Hasta grubunda se-
ropozitiflik, eritema migrans benzeri deri lezyonu olanlarda %40, kardiyak bulgular› olanlarda %20, artrit gibi
kas-iskelet sistemi bulgular› olanlarda %14.3 ve nörolojik bulgular› olanlarda %6.25 oran›nda saptand›. Bu arafl-
t›rma göstermifltir ki, ülkemizin di¤er bölgelerinde yap›lan çal›flmalarla uyumlu olarak, bölgemizde Lyme has-
tal›¤› etkeni B. burgdorferi ile infeksiyon olas›l›¤› vard›r.
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SUMMARY

Lyme Seropositivity in Healthy Persons and Some Disease Groups

In this study, we aimed to investigate the prevalence of antibodies specific to Lyme disease in healthy sub-
jects and in defined patients in Ankara and suburban areas near Ankara in the years 1995 and 1996. One hun-
dered and fifty four individuals comprised to the study: 54 patients with probable Lyme disease symptoms
and/or signs, and admitted to the Ankara University Faculty of Medicine, ‹bn-i Sina Hospital, (patients group);
50 subjects (i.e. farmers) living at two different suburban areas near Ankara (group at risk); and 50 healthy
subjects living at urban area (control group). To search the antibodies we used a commercial ELISA kit, (com-
bined purified Borrelia burgdorferi-B31 strain cell lysate and the recombinant P39 protein, as antigen). The
seropositivity was detected as 13% (7/54) at the patients group, 6% (3/50) at the risk group, and 4% (2/50)
at the healthy control group. There was no statistically significant difference inbetween the groups for the
seropositivity rates. Positive test results were detected in 40% of the patients with erythema migrans-like
skin lesions, 20% of the patients with cardiac involvements, 14.3% of the patients with rheumatologic disor-
ders, and 6.25% of the patients with neurologic disorders. As the result, this study yielded that probability
of the exposure to the Lyme disease agent, B. burgdorferi, in our region was similar to the other investiga-
tions done previously in different regions of our country.
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Lyme hastalığı (LH), ilk kez 1975'te Lyme artri-
ti olarak gözlemlenmiş ve tüm klinik özellikleri
1977'de tanımlanmış olan yeni ve güncel bir infek-
siyon hastalığıdır[1,2]. Hastalık, İxodes türü sert ke-
nelerin ısırması ile insanlara bulaşan Borrelia cinsi
spiroketlerden Borrelia burgdorferi’nin neden oldu-
ğu bir zoonozdur[3,4]. Hastalık, tanımlandığı Ameri-
ka Birleşik Devletleri (ABD)’nde yıllar içinde büyük
artışlar göstermiş ve önemli bir sağlık sorunu haline
gelmiştir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde de varolduğu
kanıtlanmıştır[5,6]. LH, sifiliz benzeri spiroket infeksi-
yonları gibi multisistemik tutulumları olan ve evreler
halinde gözlenen kronik bir hastalıktır. Hastalığın 1.
evresi eritema -kronikum- migrans (EM, EKM) de-
nen karakteristik deri lezyonuyla başlamaktadır. Bu-
nu izleyen günler ve haftalar içinde, spiroketin yayı-
lımı ile kalp, sinir sistemi ve derinin tutulumuna ait
belirti ve bulgular görülmektedir. İlk evreden yıllar
sonra geç evre denen kronik hastalık dönemi gelişir
ve kas-iskelet sistemi başta olmak üzere, sinir siste-
mi ve deride kronik belirti ve bulguları ortaya çık-
maktadır[7,8].

Klinik olarak evreleri farklılıklar gösteren ve her
evresinde antibiyotiklerle tedavi edilebilir olan hasta-
lığın multisistemik tutulum göstermesi, diğer birçok
hastalıkla karışmasına, çoğu kez de atlanmasına ne-
den olur. Tanı koymada en önemli kriterler, tipik de-
ri bulgusu EM'nin görülmesi veya B. burgdorferi in-
feksiyonunun laboratuvar olarak doğrulanmasıyla
birlikte geç dönem kas-iskelet sistemi, sinir sistemi
veya kardiyovasküler sistemden en az birine ait bul-
guların varlığıdır[5,10]. Bu kriterlerden anlaşılacağı gi-
bi hastalığın erken dönemde tanınması ancak EM
varlığına dayanmakta; geç dönemde ise geç dönem
belirtileri yanında daha çok laboratuvar bulguları de-
ğer taşımaktadır. 

Tanıdaki güçlükler nedeniyle kolay atlanabilen
bir hastalık olması, yapılan araştırmalarla ülkemizde
vektör kenelerin varlığının belirlenmesi, LH’nın ülke-
miz halkında da bulunabileceğini düşündürmektedir.
Bu varsayımdan hareketle bölgemizde yaşayan in-
sanlardan; LH ile uyumlu bulguları olan hasta gru-
bunda, kırsal kesimde yaşayan ve kene ısırma riski
yüksek olan popülasyonda, kentte yaşayan bir grup
seçilmiş insanda seroepidemiyolojik bir çalışmayla
B. burgdorferi’ye özgül antikor prevalansını belirle-
meyi amaçladık.

MATERYAL ve METOD

Çalışma Grupları

Araştırmaya konu olan insanlar 3 gruba ayrılarak
çalışma yürütüldü: 

1. Birinci grup (hasta grubu): Romatizmal,
nörolojik, dermatolojik, kardiyak semptom ve bulgu-
ları olup, tanı ve tedavi amacıyla Ankara Üniversite-
si Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi İmmünoloji,
Nöroloji, Dermatoloji, İnfeksiyon Hastalıkları ve
Kardiyoloji Klinikleri’nde izlenen 54 hasta.

2. İkinci grup (riskli grup): Ankara çevresin-
deki kırsal bölgelerde yaşayan, sağlıklı olduğu bili-
nen, anamnezinde kene ısırığı tarifleyen ve/veya
yüksek temas riski olan (örn. hayvan yetiştiricileri,
çiftçiler, kırsal bölgede yaşayan ancak meslekleri dı-
şında hayvanlarla teması olanlar) 50 birey. Bunlar-
dan 15'i Ankara ili, Polatlı ilçesi, Yeniköseler Kö-
yü'nde, 35'i Beypazarı ilçesinde ikamet etmekteydi. 

3. Üçüncü grup (kontrol grubu): Kentte
(Ankara) ikamet eden rastgele seçilmiş gönüllülerden
oluşan 50 sağlıklı birey.

Anket Verileri

Çalışma gruplarına, araştırmanın amaçlarına uy-
gun şekilde sorular sorularak anket yapıldı, alınan
cevaplar her birey için ayrı formlara kaydedildi. Bi-
reyin kimliği, yaşı, cinsiyeti, mesleği, ikamet ettiği
yer, daha önceden ikamet ettiği yerler, kene ısırığı
öyküsü, vektör kenelerin konakçıları olabilecek hay-
vanlarla temas hikayesi (av hayvanları, küçük ve bü-
yükbaş evcil hayvanlar, köpekler,...), geçirilmiş dö-
küntü, eritem gibi deriye ait; yüz felci, menenjit gibi
nörolojik; artrit, artralji gibi kas-iskelet sistemine ait;
aritmi gibi kardiyak sisteme ait şikayet ve bulgular
sorulup araştırıldı.

Çalışma Yöntemi

Antikor araştırması, ELISA yöntemiyle yapıldı.
Çalışma iki aşamada gerçekleştirildi:

1. Serumlar, önce yalancı pozitif reaksiyonları
ekarte etmek için ELISA yöntemiyle anti nükleer an-
tikor (ANA) (MICROSTAR Antinuclear Antibody
Screening Test Kit, Kenstar Inc, USA), lateks yönte-
miyle romatoid faktör (RF) (CROMATEST, RF LA-
TEX Slide test, Linear Chemicals, Spain) ve karbon
slide test ile rapid plasma reagent (RPR) (CROMA-
TEST, RPR Carbón, Linear Chemicals, Spain) bakı-
mından incelendi. 

2. Bu testlerde negatif sonuç verdiği saptanan
serum örnekleri, B. burgdorferi’ye özgül antikorla-
rın tayini amacıyla, antijen olarak B. burgdorferi pü-
rifiye B31 suşu hücre lizatı ve rekombinant P39 pro-
teinini içeren ticari kit (ImmunoWELL, BORRELIA
(LYME) TEST-EIA, GenBio, California, USA) kulla-
nılarak ELISA metodu ile test edildi. Çalışma ve de-
ğerlendirme kit prospektüsüne göre yapıldı. Bulu-
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nan absorbans değerleri (optik dansite: OD) B. burg-
dorferi'ye karşı oluşan total antikor düzeylerini semi-
kantitatif olarak belirledi. Normalize edilmiş absor-
bans değerleri, 0.160 ve üzerinde bulunan serum
örnekleri Lyme serolojisi yönünden pozitif, bu sınır
değerin altında kalanlar negatif kabul edildi:

As
An = ---------- x BD

Apk

An: Serum örneğinin normalize edilmiş absor-
bans değeri.

As: Serum örneğinin absorbans değeri.

Apk: Pozitif kontrolün ortalama absorbans değe-
ri.

BD: Pozitif kontrolün beklenen değeri (0.850).

İstatistikler, Windows için yazılmış SPSS (Statisti-
cal Package for Social Sciences) programı ile yapıl-
dı, ki kare ve Student-t testleri kullanılarak değerlen-
dirildi. 

BULGULAR

Hasta grubu

Araştırma kapsamında yer alan 54 hastanın 31'i
(%57.4) kadın, 23'ü (%42.6) erkekti. Hastaların cin-
siyet dağılımı ve yaş ortalamaları Tablo 1’de veril-
miştir. Hastaların 36'sının (%66.7) hayvanlarla te-
mas ettiği, 10'unun (%18.5) kenelerce ısırıldığı (Tab-
lo 2); 28 hastanın (%51.9) ise kene ısırığını hatırla-
madığı belirlendi. Hastalarda en sık saptanan semp-
tomlar, kas-iskelet sistemi ve deriye ait idi. Kas-iske-
let sistemine ait bulguların ön planda olduğu gözlen-
di (Tablo 3). 

ELISA ile 7 hastada (%13) (Tablo 4 ve 5) B.
burgdorferi’ye özgül total IgM, IgG ve IgA antikor-
ları yönünden seropozitiflik saptandı. Antikor pozi-
tifliği saptanan hastaların 4'ü kadın, 3'ü erkek olup
epidemiyolojik özellikleri Tablo 6'da gösterilmiştir.
Beş hastanın halen kırsal bölgede oturduğu, kentte
oturan 49 hastadan 25'inin sık sık kırsal bölgelerde
bulunduğu öğrenildi. Seropozitiflik saptanan hasta-
lar kentte oturuyordu. Tüm hastalar içinde kene ısı-
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Tablo 1. Araştırma gruplarının cinsiyete göre dağılımları ile ortalama yaşları

Hasta grubu Riskli grup Kontrol grubu

Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

• Kadın 31 (57.4) 21 (42) 27 (54)

• Erkek 23 (42.6) 29 (58) 23 (46)

• Ortalama yaş ± SD 37.48 ± 12.96 38.94 ± 13.12 32.24 ± 11.64

Tablo 2. Hayvan teması ve kene ısırığına göre dağılımlar

Çalışma grubu Hayvanlarla temas (%) Kene ısırığı (%)

• Hasta grubu (n = 54) 36 (66.7) 10 (18.5)

• Riskli grup (n = 50) 49 (98) 14 (28)

• Kontrol grubu (n = 50) 22 (44) 0 ( 0 )

• Toplam (n = 154) 107 (69.5) 24 (19.4)

Tablo 3. Hastaların semptom ve bulguları

Semptomlar % Bulgular %

• Artralji/artrit 70 • Artrit 65

• Deride döküntü 35 • Nörolojik bulgular 30

• Çarpıntı 15 • EM benzeri deri lezyonu 9

• Kuvvet/duyu kusurları 15 • AV blok 9

EM: Eritema migrans



rığı tarifleyenlerin sadece birinde seropozitiflik sap-
tandı (%10). EM benzeri deri lezyonları olan hastala-
rın %40'ında, kardiyak bulguları olanların %20'sin-
de, artrit bulguları olanların %14.3'ünde ve nörolo-
jik bulguları olanların %6.25'inde seropozitiflik sap-
tandı (Tablo 7). 

Riskli grup: ELISA ile 3 bireyde (%6) B. burg-
dorferi’ye özgül total IgM, IgG ve IgA antikorları yö-
nünden seropozitiflik saptandı. Üçü de kadın olan
olguların hayvanlarla temas ettiği ve kenelerce ısırıl-
dığı öğrenildi (Tablo 1, 2, 4). 

Kontrol grubu: ELISA ile 2 bireyde (%4) B.
burgdorferi'ye özgül total IgM, IgG ve IgA antikorla-
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Tablo 4. Araştırma gruplarında LH antikorlarının dağılımı

Grup Pozitif Negatif Toplam

Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

• Hasta grubu 7 (13) 47 (87) 54 (100)

• Riskli grup 3 (6) 47 (94) 50 (100)

• Kontrol grubu 2 (4) 48 (96) 50 (100)

• Toplam 12 (7.8) 142 (92.2) 154 (100)

Tablo 5. Hastaların cinsiyetine göre LH antikorlarının dağılımı

Cinsiyet Pozitif Negatif Toplam

Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

• Kadın 3 (9.7) 28 (90.3) 31 (100)

• Erkek 4 (17.4) 19 (82.6) 23 (100)

• Toplam 7 (13) 47 (87) 54 (100)

Tablo 6. Hasta grubundaki seropozitif olguların özellikleri

Olgu Cinsiyet Yaş Oturduğu Hayvan Deri lezyonu Artrit Nörolojik Kardiyolojik Ön

no yer teması/ bulgu bulgu tanı

kene ısırığı

1. Erkek 18 Kent - / - - - - + KMP

2. Kadın 20 Kent -  / - EM benzeri + - - RA

3. Erkek 64 Kent + / ? EM benzeri + - - LH

4. Kadın 49 Kent + / ? EM benzeri + - - LH

5. Erkek 18 Kent + / + - + - - LH

6. Kadın 34 Kent + / ? - + - - RA

7. Erkek 36 Kent + / ? - - + - LH

KMP: Kardiyomiyopati, RA: Reaktif artrit, LH: Lyme hastalığı, EM: Eritema migrans

Tablo 7. Hastaların bulgularına göre seropozitif-
lik oranları

Bulgular Seropozitiflik

(%)

• EM benzeri deri lezyonu 40

• Kardiyak bulgular 20

• Artrit 14.3

• Nörolojik bulgular 6.25

EM: Eritema migrans



rı yönünden seropozitiflik saptandı. Antikor pozitifli-
ği saptananların biri kadın, diğeri erkekti. Bu birey-
lerin de hayvanlarla temas ettiği ve kenelerce ısırıl-
mış olduğu öğrenildi (Tablo 1, 2, 4).

Tüm gruplarda yalancı ve çapraz reaksiyonları
ekarte etmek üzere yapılan ANA, RF ve RPR testle-
ri negatif bulundu.

İstatistiksel veriler: Tüm gruplar arasında se-
ropozitiflik bakımından istatistiksel olarak anlamlı
farklılık yoktu (p > 0.05). Gruplar arasında seropo-
zitivite ve semptomatoloji de dikkate alındığında an-
lamlı farklılık saptanmadı (p > 0.05). 

TARTIŞMA

İnfeksiyon hastalıkları üzerinde yapılan epidemi-
yolojik çalışmalar, araştırılan etken mikroorganizma-
ların yaygınlığını, toplumda bu etkenle oluşan infek-
siyon vakalarını ortaya koyması ve bunların dağılım-
larını göstermesi bakımından değerli bilgiler sağla-
maktadır. Bu çalışmalar hastalık insidans ve preva-
lansları hakkında bilgi vermekte, böylece saptanan
semptom ve bulgular açısından hekimlerin daha dik-
katli olmaları ve bilgilenmelerine katkıda bulunmak-
tadır[3].

Araştırma konumuz olan LH, çok farklı klinik
özelliklerle karşımıza çıkabilmektedir. Dermatolojik,
romatolojik, kardiyak, nörolojik pek çok semptom
ve bulgusu olan bir hastayla karşılaşan, değişik uz-
manlık alanlarındaki hekimler, doğal olarak hastanın
şikayetleri doğrultusunda öncelikle kendi uzmanlık
alanlarına özgün incelemelere başvurmaktadır. Artri-
ti olan bir hasta öncelikle mikrobiyal patoloji açısın-
dan ve serolojik olarak incelenmektedir. Romatoid
faktör romatizmal hastalıkların bir çoğunda pozitif
iken, Lyme hastalarında negatif bulunmaktadır[4]. İn-
celemeler sonucunda artritli vakaların bir kısmı, ze-
mininde Salmonella, Shigella veya Yersinia türü
bakterilerin rol aldığı "reaktif artrit" olarak kabul edil-
mektedir. Böylece antibiyotiklerle nonspesifik tedavi
uygulanan ve çoğu kez iyi yanıt alınan vakalarda da-
ha ileri incelemelere genellikle gerek duyulmamakta-
dır. Bazı hastalar çarpıntı şikayetiyle kardiyoloji kli-
niklerine başvurmaktadır. Bunların bir çoğunda EKG
ile AV bloklar tesbit edilebilmektedir. Sebebi buluna-
mayan kalp blokları, spontan olarak 1-2 haftada iyi-
leştiği için gerek hekim gerekse hasta, daha fazla
hastalığın üzerinde durma gereğini duymamaktadır.
Çoğu insan da kene ısırığını, diğer böcek sokmala-
rından ayırdedemez; bu nedenle hatırlamakta güçlük
çeker ve oluşan deri lezyonları da gözden kaçabilir.

LH'nın diğer klinik durumlarla sık karışması ne-
deniyle, LH olasılığı çoğu zaman düşünülmemekte-

dir. Ülkemizde bu hastalık hakkında henüz yeterince
bilgi birikimi oluşmamıştır. Ancak hastalık ve etkeni-
ne yönelik artan bir ilgi olduğu da gerçektir.

B. burgdorferi'ye karşı immün yanıtlar ilk önce
IgM türünde 2-4. haftalarda ortaya çıkar. Bunu izle-
yerek yavaş bir seyirle IgG sınıfı antikorlar yüksek
düzeylere ulaşır ve yıllarca kanda tesbit edilebilir. LH
vakalarında ANA, RF ve VDRL-RPR testlerinin ne-
gatifliğinin belirlenmesi serolojik tanının doğrulan-
ması için gereklidir. Tanıda etkenin direkt metodlar-
la gösterilmesi oldukça zahmetli ve zaman alıcıdır.
Bu açıdan indirekt metodlar daha çok kullanım alanı
bulmaktadır. Bunların içinde ELISA özgüllük ve du-
yarlılık açısından iyi ve uygulamada en pratik yön-
tem olarak önerilmiştir. En sık tercih edilen yöntem
olmakla beraber yalancı pozitiflik ihtimali fazladır.
Daha az oranda da yalancı negatiflik saptanmakta-
dır[12]. Yalancı pozitifliği minimuma indirmek üzere
teknikte devamlı yenilikler yapılmaktadır. Bu neden-
le çalışmamız, saflaştırılmış B. burgdorferi hücre li-
zatı ve özgüllüğü yüksek rekombinant protein
P39'un yer aldığı ticari kit kullanılarak gerçekleştiril-
miştir. 

Hastalar üzerinde yapılan araştırmalar, endemik
bölgelerden gelip gelmediklerine bağlı olarak farklı
sonuçlar vermektedir. ABD'de daha önceleri hızla
artan vaka sayılarında, son yıllarda daha yavaş artış
görüldüğü ve hatta bazı bölgelerde azalma olduğu
görülmüştür[5]. Berglung'un araştırmasında LH ile
uyumlu semptom ve bulguları olan 480 kişide %19,
Prükk'ün Estonya'daki araştırmasında 23 hastada
%17 seropozitiflik saptanmıştır. İspanya'da Anda'nın
araştırmasında 499 hastada %7 pozitiflik bulunur-
ken, %2 kadar da muhtemel LH tesbit edildiği bildi-
rilmiştir[13-15]. Aynı amacı güden yurt içi çalışmalar-
dan Utaş ve arkadaşlarının araştırmasında %10, Hı-
zel ve arkadaşlarının araştırmasında %10.4 pozitiflik
bulunmuştur[16,17]. Tülek ve arkadaşlarının nedeni
belirlenemeyen artrit olgularında yaptığı araştırmada
%3.3 pozitiflik bulunmuştur[18]. Yüzellidört birey
üzerinde yaptığımız araştırmanın, hasta grubunda
seropozitiflik %13 olup bu oran diğer araştırmalarla
uyumlu bulunmuştur.

Hastalığın kırsal bölgede yaygın olduğu gözönü-
ne alınarak yapılan çalışmalarda hayvancılıkla uğra-
şanlar yanında, orman ve tarım işçileri de incelen-
miş; bu işlerde çalışanlarda seropozitiflik oranının
daha yüksek olduğu görülmüştür. LH açısından yük-
sek riskli kırsal bölgelerde oturan 346 bireyin ince-
lendiği Gustafson'un araştırmasında seropozitiflik
%26 oranında bulunmuş; bunların ancak %4.6'sında
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klinik olarak LH geliştiği gözlemlenmiştir[3]. Burek
Yugoslavya'da yüksek risk bölgesindeki bireylerde
%44, İsviçre'de Fahrer kırsal bölgede yaşayanlarda
%26.1, Baird çifçilerde %11.9 oranında seropozitif-
lik bulmuştur[19-21]. Orman işçileri arasında yapılan
incelemelerden Nadal'ın araştırmasında %33, Guy
ve arkadaşlarının araştırmasında %25 oranında se-
ropozitiflik saptanmıştır[22,23]. Benzer pekçok yayın-
da çiftçiler ve işleri gereği doğada çalışanların risk
grubu sayılabileceği vurgulanmaktadır. Mutlu ve ar-
kadaşlarının Antalya yöresinde yaptığı araştırmada
hayvancılıkla uğraşan köylülerde %35.9 seropozitif-
lik bulunmuştur[24]. Tünger ve Büke'nin İzmir çevre-
si dağ köylülerinde IFA ile yaptığı araştırmada
%7.8'lik pozitif sonuç alınmıştır[25]. Araştırmamızda,
hayvancılıkla uğraşan veya hayvanlarla teması olan-
ların incelendiği grupta ELISA ile %6 oranında sero-
pozitiflik saptadık. Araştırmamızda seropozitiflik
oranı, Mutlu'nun saptadığı ve yurt dışı araştırmalar-
da saptanan oranlara göre daha düşük iken, Aydın
ve arkadaşlarının Trabzon yöresinde yaptığı araştır-
mayla (%6.6) benzerlik göstermektedir[24,26]. 

İsveç'te Gustafson tarafından yönetilen geniş
kapsamlı bir çalışmada 50 sağlıklı bireyden oluşturu-
lan kontrol grubunda seropozitiflik %2 bulunmuş-
tur[3]. ABD'de Hanrahan ve arkadaşları çalışmaların-
da IFA ile %9.7 seropozitiflik saptarken benzer şekil-
de eski Yugoslavya'da Burek tarafından yapılan çalış-
mada sağlıklı bireylerde seropozitiflik %9.7, İspan-
ya'da Anda tarafından %12 olarak bulunmuştur
[15,19,27]. Ülkemizde yapılan çalışmalarda sağlıklı bi-
reylerde saptanan seropozitiflik oranları %1.5 ile
%6.6 arasında değişmektedir[18,28,29]. Araştırma-
mızda sağlıklı bireylerde, yurt içi çalışmalarla uyumlu
olarak %4 oranında seropozitiflik bulduk. 

Genel olarak vektör kenelerle temas olasılığının
erkeklerde daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu du-
rum erkeklerin kadınlardan daha çok ve sık olarak
kenelerin yaşam ortamlarında bulunmalarından kay-
naklanmaktadır. Bu yorum özellikle endemik bölge-
lerde oturanlar için geçerlidir. Dolayısıyla buralarda-
ki vakalarda erkek/kadın oranında erkek lehine bir
miktar fazlalık izlenebilir. Mutlu'nun araştırmasında
kadınlarda daha yüksek oranda antikor tesbit edil-
miştir [24]. Bizim araştırmamızda da kırsal bölgedeki
seropozitif olguların hepsi (%6) kadındı. LH ile
uyumlu semptom ve bulguları olan hasta grubumuz-
da ise seropozitiflik erkekler için %7.4, kadınlar için
%5.6 olarak bulundu. Fark istatistiksel olarak anlam-
lı değildi (p > 0.05). 

Geniş kapsamlı ve pozitif vaka sayılarının çok ol-
duğu yayınlarda, artan yaş ile seropozitiflik arasında

paralellik olduğu belirtilmektedir. Bunun açıklaması
da uzayan yaşam süresi ile orantılı olarak vektör ke-
nelerle karşılaşma ve temas olasılığının artması ile
yapılmaktadır[3]. Utaş 15-64 yaş arasındaki hasta
grubunda seropozitiflik oranının %11.4 olduğunu
tespit etmiştir[16]. Bizim incelediğimiz hasta grubu-
nun %79.6'sı 18-50 yaşlar arasındadır ve seropozi-
tif olgulardan 6'sı (%11.1) bu yaş grubundadır. Çalış-
mamızda yaş ile seropozitiflik arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p > 0.05).

LH oluşumunda etken B. burgdorferi'nin insana
geçişinde kene ısırığı sayısının fazlalığı ve kenenin
deride en az 24 saat yapışık kalmasının önemi bilin-
mektedir. Ancak hastaların büyük bir kısmı (2/3) ke-
ne ısırığını hatırlayamamaktadır. Bu durum genellik-
le endemik özellik taşımayan bölgelerde gözlenmek-
tedir. Endemik bölgelerdeki çalışmalarda hastaların
kene ısırığını hatırlaması %68 gibi yüksek oranlarda
bulunmuştur[3]. Kırsal bölgedeki bireylerin oluşturdu-
ğu riskli grupta kene ısırığını ancak %28 kişinin ha-
tırladığını, %42'sinin hatırlayamadığını saptadık.
Hasta grubunda ise bu oranlar sırasıyla %18.5 ve
%52 idi. Seropozitif olgular açısından kırsal bölgede-
kilerin hepsi ısırığı hatırlarken, hasta grubunda sade-
ce bir kişi ısırık öyküsü verebildi.

Hastalardaki artralji, nörolojik bozukluklar, deri
belirtileri gibi semptom ve bulgular ile seropozitiflik
arasındaki fark bazı çalışmalarda anlamlı bulunmaz-
ken, bazılarında seropozitiflikle doğru orantılı olarak
bu tür semptom ve bulgular yüksek oranda tespit
edilmiştir. Hızel ve arkadaşları seropozitifliği derma-
tolojik bulgu ve belirtileri olanlarda %27.3, kardiyak
problemi olanlarda %12.5, iskelet-kas sistemi prob-
lemi olanlarda %7.6 ve nörolojik kusurları olanlarda
%6.2 olarak bulmuştur[16]. Bu araştırmayla uyumlu
olarak çalışmamızda, EM benzeri deri lezyonları olan
hastaların %40'ında, kardiyak bulguları olanların
%20'sinde, artrit bulguları olanların %14.3'ünde ve
nörolojik bulguları olanların %6.25'inde seropozitif-
lik saptandı. Araştırmamızda seropozitiflikle sempto-
matoloji arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmadı (p >
0.05).

Sonuç olarak yapılan araştırmadan elde edilen
verilere göre ülkemizde, özellikle kırsal kesimde LH
etkeni B. burgdorferi ile temas ve hastalık oluşumu
ihtimali sözkonusudur. Bu nedenle hastalığın gözden
kaçırılmaması için öncelikle akla getirilmesi önemli-
dir. Hastalığın semptom ve bulgularının çeşitliliği ve
diğer hastalıklardan ayrımının zor oluşu, standardi-
zasyonu sağlanamamış olsa da tanıda serolojik test-
lerin ön planda olmasına yol açmaktadır. Çalışmada
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araştırılan hasta, riskli ve sağlıklı kontrol grupları
arasında ELISA ile seropozitiflik açısından anlamlı
bir fark saptanmamıştır. Saptanan olguların sayı az-
lığı ve yöntemin yalancı pozitif/negatiflik ve akut in-
feksiyonla birebir eşleşmeme, kronik hastalığı ayır-
detme şansı vermeme gibi handikapları çalışma so-
nuçlarına yansımaktadır. Bu durum vektör kenelerin
tanımlanması ve etken mikroorganizmaların saptan-
ması açısından daha kapsamlı ve yaygın araştırmala-
rın yapılması gerekliliğini beraberinde getirmektedir.
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