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ÖZET

Lyme hastalığı Ixodes cinsi kenelerin vektör olduğu Borrelia burgdorferi sensu lato tarafından oluşturulan sistemik bir hastalıktır. Erken
klinik evrede ilk bulgu eritema kronikum migranstır. Bu bildiride polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile tanısı konulmuş iki seronegatif eri-
tema kronikum migrans olgusu tartışılmıştır. Bu bildiride B. burgdorferi sensu lato’nun erken evre tanısında PCR’nin önemini vurgula-
mak istedik.
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Lyme disease is a multisystem disorder transmitted by ticks of the genus Ixodes and caused by Borrelia burgdorferi sensu lato. Its early
clinical symptom is erythema chronicum migrans. Herein, two seronegative erythema chronicum migrans cases diagnosed by polymera-
se chain reaction (PCR) are reported. We emphasize the importance of PCR in early detection of B. burgdorferi sensu lato.
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GİRİŞ

Lyme hastalığı Ixodes cinsi kenelerin vektör oldu-
ğu Borrelia burgdorferi sensu lato tarafından oluştu-
rulan sistemik bir hastalıktır. Lyme hastalığı klinik be-
lirtilerine göre; erken lokalize, erken dissemine ve geç
hastalık dönemi şeklinde üç evre halinde tanımlan-
maktadır. Erken klinik evrede ilk bulgu eritema kroni-
kum migrans (EKM)’dır. EKM, lyme hastalığının erken
lokal infeksiyon evresi olan evre I’in tipik deri dökün-
tüsüdür. Genellikle kene ısırmasından sonra ortalama
bir haftada ve ısırığın olduğu yerde, hafif kaşıntılı, eri-
temli, 3-50 cm çaplı deri döküntüsüdür. Lyme hastalı-
ğı için patognomonik deri bulgusu olmasına karşın bu
dönemde serolojik testler genellikle negatiftir. Epide-
miyolojik öykünün iyi değerlendirilemediği hastalarda
lezyonların kendiliğinden iyileşmesi ve sıklıkla erken
evrede seroloji negatifliği nedenleriyle hastalar geç dö-
nem lyme hastalığına ilerleyebilmektedir. Bu çalışma-
da iyileşme döneminde de seronegatifliği devam eden
iki olgumuzda deri biyopsi örneğinde polimeraz zincir
reaksiyonu (PCR) yöntemiyle tanı tartışılmıştır.

OLGU SUNUMLARI

Olgu 1

Otuz üç yaşındaki kadın hasta, bir hafta öncesinde
sağ anterior deltoid bölgeden kene tarafından ısırıldık-
tan sonra infeksiyon polikliniğine ısırık bölgesinde kı-
zarıklık ve hafif ağrı yakınmasıyla başvurdu. Fizik mu-
ayenesinde genel durum iyi, bilinç açık ve vital bulgu-
ları normal sınırlardaydı. Isırılan bölgede 0.3 cm ça-
pında krutlu bir lezyon mevcuttu (Resim 1). Krutun et-
rafında ortası daha soluk, çevresi hiperemik 6 x 10
cm çapında cilt lezyonu vardı. Laboratuvar inceleme-
lerinde; eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) 30 mm/sa-
at, C-reaktif protein (CRP) 26 mg/dL (0-5 mg/dL)
olarak saptanırken, diğer tetkikler normal olarak bu-
lundu. Hastanın epidemiyolojik öyküsü ve lezyonun
EKM’ye benzerliği nedeniyle lyme hastalığı düşünüle-
rek ELISA yöntemiyle B. burgdorferi IgM ve IgG (Eu-
roimmun Lübeck, Germany) antikorları araştırıldı. Er-
ken dönemde antikor negatifliği bilindiğinden hasta-
dan deri biyopsisi alınırken tedavi için doksisiklin 2 x
100 mg/gün başlandı. Deri biyopsisinin patolojik in-
celemesinde vasküler endotel hasarla uyumlu bulgular
saptanarak, EKM histopatolojisiyle uygun olduğu ra-
por edildi. Tedavinin ikinci haftasında lezyon tama-
men geriledi ve üçüncü haftada tekrarlanan seroloji

testleri tekrar negatif olarak saptandı. Hastanın yapı-
lan takiplerinde ek patolojik bulgu tespit edilmedi.

Olgu 2

Otuz dört yaşında kadın doktor hasta, bir hafta ön-
ce Norveç’e yapmış olduğu yurt dışı seyahatinden üç
gün sonra sağ tibia ön yüzünde, ortası soluk etrafı hi-
peremik bir döküntü başladığını ifade ederek infeksi-
yon kliniğine başvurdu. Genel durumu iyi olan hasta-
nın herhangi bir ek şikayeti yoktu. Laboratuvar incele-
melerinde; ESH 25 mm/saat, CRP 14 mg/dL (0-5
mg/dL) bulunurken, diğer tetkikler normal sınırlarda
saptandı. Hastanın B. burgdorferi IgM ve IgG anti-
korları negatif olarak bulundu. İki haftalık doksisiklin
tedavisi ile bulguları gerileyen hastanın dördüncü haf-
tasında tekrarlanan serolojisi tekrar negatif saptandı.

Hastalardan alınan deri biyopsi örneklerinde B.
burgdorferi sensu lato’nun dış yüzey protein A’sına
(OspA) yönelik semi-nested PCR testi pozitif bulundu
(Resim 2).
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Resim 1. İlk olgunun sağ anterior deltoid bölgesin-
deki EKM lezyonu.



TARTIŞMA

Lyme hastalığı bir spiroket olan B. burgdorfe-
ri’nin etken olduğu ve Ixodes cinsi kenelerin vektör-
lük ettiği bir hastalıktır. Hastalığın üç klinik evresi var-
dır: Evre I asemptomatik geçirilen ve seropozitifliğe
neden olan sessiz dönem, ardından gelişen evredir.
Evre II spiroketemi dönemidir. Evre III immün yanıt
aracılığıyla oluşan organ hasar dönemidir. Erken ya-
yılım evresinde, nörolojik, kardiyak ve romatolojik tu-
tulum görülebilir. Bu evrede %15-20 oranında me-
nenjit, meningoensefalit, kraniyal nöropati ve radikü-
lonörit tabloya eşlik eder. Ayrıca ense, baldır, uyluk
kasları ve sırt bölgesinde derin ağrılar hissedilebilir[1].

Lyme hastalığında, B. burgdorferi ile infekte ke-
nenin ısırması sonucu olguların yaklaşık %90’ında
bir ile dört hafta içinde kenenin ısırma yerinde orta-
sı soluk etrafı hiperemik tipik bir deri bulgusu orta-
ya çıkar[2]. Tanının özgüllüğünü artırmak için “Cen-
ters for Disease Control and Prevention (CDC)” lez-
yonun çapının en az 5 cm olması gerektiğini vurgu-
lamıştır[3]. EKM çoğunlukla yüzeyden kabarık olma-
yan, basmakla solan, soyulma ve veziküler karakter
göstermeyen önce ısırık bölgesinde papül veya ma-
kül tarzında başlayarak günler ve haftalar içerisinde
santral ve periferik soluklaşma ile seyreden bir deri
lezyonudur[4,5]. EKM’ye en sık eşlik eden semptom
ve bulgular lokal lenfadenopati (%23-41), ateş
(%14-31) ve boyun fleksiyonunda ağrı (%5-
20)’dır[6,7]. Herpes virüs infeksiyonları, selülit, staz
dermatiti, böcek ısırmalarına bağlı aşırı duyarlılık re-
aksiyonları ve mantar infeksiyonları ayırıcı tanıda
düşünülmelidir.

Lyme hastalığının laboratuvar tanısı kültür, serolo-
ji ve PCR tekniği ile yapılmaktadır. Serolojik yöntem,
en sık kullanılan tetkik olmasına karşın, hastalığın er-
ken evresinde duyarlılığının düşük olması, diğer oto-
immün ve mikrobiyal hastalıklarla çapraz reaksiyon
vermesi ve geçirilmiş infeksiyonu aktif infeksiyondan
ayırt edememesi nedeniyle sorunludur[8]. Bu nedenle
klinikte serolojik tanıya sıklıkla başvurulmasına karşın,
ELISA ile Borrelia IgM ve IgG ayırımı yapmak ama-
cıyla belirli bir standart geliştirilememiştir[9]. Erken
lyme hastalığı olarak da adlandırılan EKM’de genellik-
le serolojik tanı atipik olgularda kullanılmaktadır. An-
cak bunun yanı sıra olguların birçoğunda bu dönem-
de seroloji negatif olarak bulunmakta, genellikle iki
hafta sonraki iyileşme döneminde antikorlar pozitif-
leşmektedir. Erken antibiyotik tedavisi ile seronegatif
hastalarda serokonversiyon bazen gelişmemektedir.
Yapılan çalışmalarda seropozitiflik oranı erken ve geç
EKM dönemlerinde sırasıyla < %50 ve ~%75 (%21-
86) oranında saptanmıştır[10]. Kültür ise pahalı, uygu-
lanması zor ve zaman alıcı olduğundan tercih edilme-
mektedir. Bu nedenlerden dolayı; lyme hastalığının
erken tanısında semi-nested PCR ve PCR bazlı çeşit-
li yöntemler birçok çalışmada başarılı bir şekilde kul-
lanılmıştır[10-13].

EKM’li hastaların beyin omurilik sıvısı (BOS), si-
noviyal sıvı, idrar ve özellikle deri biyopsisi örnekle-
rinde B. burgdorferi sensu lato DNA’sı hastalığın er-
ken deri fazında hassas yöntem olan PCR ile hızlı bir
şekilde tayin edilebilmektedir[11,14-16].

Her iki hastanın da lyme hastalığı tanısı klinik ola-
rak EKM ile konulmuştur. Erken ve iyileşme dönem-
lerinde seropozitiflik saptanmamıştır. İyileşme döne-
mindeki seronegatifliğin erken dönemde kullanılan
antibiyotiklere bağlı olabileceği düşünülmüştür. Kesin
tanı her iki olguda da PCR ile konulmuştur.

Sonuç olarak; lyme hastalığı erken evresinde tanı
tipik deri lezyonu olan EKM ile konulmaktadır. Kesin
tanı ise bu dönemde serolojik testler genellikle nega-
tif saptandığı için moleküler yöntemlerle (PCR) konul-
maktadır.
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Resim 2. Borrelia burgdorferi sensu lato PCR.
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