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ÖZET

Lyme borreliyozu veya Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi’nin etken olduğu kene kaynaklı bir hastalıktır. B. burgdorferi sensu lato ile
infeksiyon dermatolojik, nörolojik, kalp ve kas-iskelet tutulumlarını içeren multisistemik bir hastalığa neden olmaktadır. Lyme borreliyo-
zu kuzey yarım kürede en sık görülen kene kaynaklı infeksiyondur. Ülkemizde ilk olguların 1990’lı yıllarda bildirilmesine ve kenelerden
etkenin izole edilmesine rağmen, Lyme borreliyozunun epidemiyolojisi konusunda çok az veri bulunmaktadır ve çoğunlukla olgu sunum-
larına dayanmaktadır. Bu raporda, ülkemizde ilk defa serolojik ve moleküler yöntemlerle tanı konulan erken Lyme borreliyozu olgusu
sunulmuştur. Nisan 2011 tarihinde, 48 yaşında daha önceden sağlıklı kadın, ateş, miyalji, sağ kolda eritemli, ağrılı, kaşıntılı deri lezyo-
nu ile kliniğimize başvurdu. Hastada kene veya atropod ısırığı öyküsü yoktu. Hastanın fizik muayenesinde, sağ kolunda eritema mig-
ransa benzemeyen kabuklu deri lezyonlarıyla epitroklear ve aksiller lenfadenopati saptandı. Laboratuvar incelemelerinde; C-reaktif pro-
tein yüksekliği dışında diğerleri normal olarak bulundu. Deri biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesinde; Lyme borreliyozunu düşün-
düren belirgin periglandüler, perivasküler ve perinöral lenfoplazmositer infiltrasyon gözlendi. Lyme borreliyozu tanısı serum örneklerinin
negatif olduğu dönemde deri biyopsi örneğindeki real time-PCR pozitifliği ile konuldu. Hastaya 21 gün süreli doksisiklin tedavisi başlan-
dı ve tedavinin beşinci gününde ateşi düştü. Bilgilerimize göre, bu olgu ülkemizde polimeraz zincir reaksiyonu ile tanı konulmuş ilk Lyme
borreliyozu olgusudur. Bu olgu, kırsal bölgede karakteristik lezyon (eritema migrans) ve kene teması öyküsü olmasa bile deri lezyonla-
rıyla başvuran hastada Lyme borreliyozuna dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.
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GİRİŞ

Lyme hastalığı (Lyme borreliyozu-LB), Borrelia
burgdorferi’nin neden olduğu, deri, eklemler, kalp ve
santral sinir sistemi gibi çok sayıda sistemi tutan, akut
ve kronik evrelerle seyreden bir multisistem hastalığı-
dır[1]. LB, insanlarda B. burgdorferi’nin B. burgdor-
feri sensu lato kompleksi olarak adlandırılan, B.
burgdorferi sensu stricto, B. garinii ve B. afzelii ge-
notiplerinin oluşturduğu hastalığı tanımlamaktadır.
LB, kuzey yarım kürede (Amerika ve Avrupa’da) en
sık görülen kene kaynaklı infeksiyondur[1,2].  Etken
insanlara Ixodex türü keneler, özellikle de Ixodex ri-
nicus tarafından bulaştırılmaktadır[3]. Kuzey Ameri-
ka’da LB etkeni olarak yalnızca B. burgdorferi sensu
stricto görülürken, Avrupa’da özellikle B. garini ve B.
afzelii olmak üzere her üç genotip ile LB gelişmekte-
dir. Avrupa’da son yıllarda yeni tanımlanan bir geno-
tip (B. spielmanii) ile gelişen LB olguları da bildiril-
miştir. B. garini nöroborelyoz (meningopolinörit) şek-
linde seyrederken, B. afzelii ise daha çok artrit ve cilt
lezyonları (akrodermatitis kronika atrofans) şeklinde
kronik seyirli tablolara neden olmaktadır[4-6]. 

LB; remisyon ve alevlenmelerle seyreden, her bir
evrede farklı klinik bulguların hakim olduğu klinik tablo-
larla karşımıza çıkmaktadır. Erken dönemdeki lokalize
cilt tutulumundan, eklem, kalp ve santral sinir sistemi tu-
tulumuna kadar farklı kliniklerle seyredebilen üç klinik
evre tanımlanmıştır[1,2,6]. LB tanısı klinik ve laboratuvar
bulgularına dayanır ve günümüzde serolojik testler en
sık kullanılan doğrulayıcı laboratuvar yöntemidir[7-9]. 

Ülkemizde ilk Lyme olguları 1990 yılında Trab-
zon ve İzmir’den bildirilmiştir[10,11]. Sonraki yıllarda
olgu sunumlarının sayısında bir artış gözlenmesine
rağmen, halen rapor edilmiş sınırlı sayıda olgu bulun-
maktadır[12]. Son yıllarda kene kaynaklı infeksiyonla-
rın giderek önem kazanması nedeniyle LB, 2011 yı-
lında bildirimi zorunlu hastalıklar listesine alınmıştır.
Bu raporda; Türkiye’de ilk kez olmak üzere serolojik
yanıt gelişmeden önce polimeraz zincir reaksiyonu
(PCR) ile doğrulanmış, karakteristik olmayan eritema
migrans (EM) bulgusuyla seyreden bir Lyme olgusu,
hastalığın toplum sağlığı bakımından artan önemine
ve laboratuvar tanısına dikkat çekmek amacıyla sunul-
muştur.   

OLGU SUNUMU

Kırk sekiz yaşındaki kadın hasta; sağ kolda şişlik,
kızarıklık, ağrı ve kaşıntı şikayetleriyle doktora başvur-
muş. Steroid ve antihistaminik verilen hasta şikayet-
lerinin devam etmesi üzerine polikliniğimize başvur-
du. Herhangi bir kene, böcek ısırması ve allerji öykü-
sü vermeyen ve bir haftadır devam eden yakınmaları
olan hastanın fizik muayenesinde ateş 38.3°C, nabız
84/dakika ritmik, kan basıncı 120/85 mmHg olarak
bulundu. Sağ kolda epitroklear bölgenin hemen üze-
rinde dört adet kurutlu lezyon mevcuttu. Yaklaşık 3 x
4 cm çapında olan en büyük lezyonda, kurutun etra-
fında ortası daha soluk, etrafı hiperemik düzensiz ke-
narlı cilt lezyonu vardı. Epitroklear bölgede 0.5 x 0.5
cm ve sağ aksiller bölgede 1 x 1 cm boyutunda pal-
pasyonla hafif hassasiyet gösteren fluktuasyonsuz iki
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Lyme borreliosis, or Lyme disease, is a tick-transmitted disease caused by the spirochete Borrelia burgdorferi. Infection with B. burgdor-
feri sensu lato can result in a multisystemic disease that involves dermatological, neurological, cardiac, and musculoskeletal disorders.
Lyme borreliosis is the most frequent tick-borne disease in the northern hemisphere.  Although the first cases in Turkey were reported
after the 1990’s, and the causative agent was isolated from the tick vectors, little is known about the epidemiology of Lyme borrelio-
sis in Turkey, and data are based mainly on case reports. In this report, a case of Lyme borreliosis confirmed with not only serological
tests but also polymerase chain reaction positivity is presented for the first time in Turkey. In April 2011, a 48-year-old previously he-
althy female was admitted to our hospital with the complaints of fever, myalgia, and erythematous, painful, pruritic cutaneous lesions
on her right arm. The patient had no history of tick or arthropod bite. The findings of the physical examination were remarkable for
fever and localizing signs of infection with crusted skin lesions and dissimilar erythema migrans on the dorsum of her right arm. Right
epitrochlear and axillary lymphadenopathy were also noted. Laboratory studies revealed a C-reactive protein level of 7.2 mmol/L, whi-
le other results were unremarkable. Histopathological investigation of dermal biopsy revealed perivascular inflammatory infiltrate of
lymphoplasmacytoid, suggestive of Lyme disease. The diagnosis of Lyme borreliosis was confirmed by real time-PCR positivity in samp-
les taken from the skin lesions, while serum samples were negative.  This case was treated with doxycycline for 21 days and became
afebrile within five days. To the best of our knowledge, this is the first polymerase chain reaction-proven case of Lyme borreliosis in Tur-
key. This case is presented in order to remind that Lyme borreliosis should be kept in mind in a patients from rural areas presenting
with cutaneous lesion, irrespective of the presence or not of characteristic lesion (erythema migrans) and exposure to tick bite.

Key Words: Lyme disease, Borrelia burgdorferi, Polymerase chain reaction, Serology, Turkey. 



adet lenfadenopati saptandı. Diğer sistem muayene-
leri ise normal olarak değerlendirildi (Resim 1,2). 

Laboratuvar incelemelerinde; lökosit sayısı
7800/mm3 (%46 nötrofil, %48 lenfosit, %6 mono-
sit), trombosit sayısı 152 x 103/µL, hemoglobin 11.2
g/dL, hematokrit %34, aspartat aminotransferaz
(AST): 26 U/L, alanin aminotransferaz (ALT): 33
U/L, eritrosit sedimentasyon hızı 18 mm/saat ve C-
reaktif protein (CRP) 7.2 mg/dL (N: 0-5 mg/dL) ola-
rak bulundu.  Diğer laboratuvar tetkikleri normal ola-
rak değerlendirildi. 

Hastanın öyküsü derinleştirildiğinde, yaşadığı köy-
de kene temaslı olguların varlığı ve benzer deri lezyo-
nuna sahip olguların olduğu öğrenildi. Hastanın deri

lezyonlarından alınan biyopsi örneklerinin patolojik
incelemesinde; dermiste seyrek eozinofil lökosit de
içeren orta derecede şiddetli perivasküler lenfoplaz-
mositer iltihabi infiltrat gözlenmiştir (Resim 2). Hasta-
nın kol bölgesindeki deri lezyonlarının EM’in karakte-
ristik özelliklerine tam olarak uymamasına rağmen,
histopatolojik görünümün EM ile uyumlu olması ne-
deniyle Lyme hastalığının araştırılması amacıyla se-
rum ve doku biyopsi örnekleri Refik Saydam Hıfzıs-
sıhha Merkezine gönderildi. LB’ye yönelik ilk olarak
Borrelia ELISA IgM ve Borrelia Plus VlsE ELISA IgG
(Euroimmun AG, Germany)  ile inceleme alınmış an-
cak negatif bulunmuştur.  Erken dönemde serolojik
yanıtın negatif olabileceği düşünülerek, hastadan alı-
nan deri biyopsi örneğinde RT-PCR ile (FC-Biotek,
Ankara, Türkiye) B. burgdorferi genetik materyali
araştırılmıştır. PCR sonucunun pozitif olarak bulun-
ması üzerine Lyme tedavisi için doksisiklin 2 x 100
mg başlandı (Resim 3). Tedavinin 14. gününde tek-
rarlanan testlerinde B. burgdorferi IgM pozitif olarak
saptandı ve ELISA IgM pozitifliği Western-blot (Euro-
line Borrelia IgM, Euroimmun AG Germany) testinde
25 kDa dış membran protein C-OspC ve 31 kDa Os-
pA bantlarının varlığıyla doğrulandı. Hem seroloji
hem de PCR ile akut LB tanısı doğrulanan hastanın
tedavisi 21 güne tamamlandı. Takibinde ECM kaybo-
lan hastanın takibinde başka bir patolojik bulgu sap-
tanmadı. Tedavi sonlandırıldıktan 10 gün sonra (has-
talığın 36. günü) alınan üçüncü serum örneğinde ELI-
SA IgG pozitifliği ve WB testinde ise beş bandın var-
lığı (VlsE-Variable major protein-like sequence, exp-
ressed, Osp A, p17, p39 ve p 41 bantları) ile sero-
konversiyon gösterildi. Hastanın altı aylık takibinde
sistemik bulgu gözlenmedi.

TARTIŞMA

LB’nin coğrafi yayılışı, vektörü olan kenelerin ya-
şam alanları ve yayılışlarıyla yakından ilişkilidir[1,2,5].
LB için Ixodidae ailesi (sert kene) içerisinde Ixodes
soyundaki özellikle Ixodes ricinus olmak üzere I. sca-
pularis ve I. pacificus kene türleri önemli vektörler-
dir. Avrupa’da I. ricinus, Asya’da ise Ixodes persul-
catus LB’nin ana vektörüdür[3,13]. Ülkemizde bugüne
kadar 25 Ixodidae türünün varlığı bildirilmiştir ve Ixo-
des’lerde Borrelia spp. varlığı mikroskopi, kültür ve
DFA ile gösterilmiştir[14,15]. Ülkemizde sahadan top-
lanmış olan I. ricinus’larda B. burgdorferi sensu lato
grubundaki türlerden B. burgdorferi ss, B. garini, B.
afzelii, B. lusitania ve B. valaisiana genotiplendir-
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Resim 1. Deri biyopsi örneğinin histopatolojik ince-
lemesinde, nörotropik (ince ok), ekrinotropik (ok
başı) çok sayıda lenfosit ile nötrofil lökositlerin ka-
piller duvar infiltrasyonu (kalın ok) (HE, x400). 

Resim 2. Dermiste seyrek eozinofil lökosit de içeren
orta derecede şiddetli perivasküler lenfoplazmosi-
ter iltihabi infiltrat (HE, x400). 



me çalışmalarıyla karakterize edilmiştir[14,16]. I. rici-
nus ülkemizde tüm coğrafik bölgelerde dağılım gös-
termesine karşın, özellikle nemli ormanlık bölgelerde
(Karadeniz, Marmara, Akdeniz) yaygındır. Bu neden-
le LB olguları I. ricinus’un dağılımıyla uyumlu olarak
Doğu Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinden (Antalya ci-
varı) bildirilmiştir[12]. 

Ülkemizde LB’ye yönelik seroprevalans çalışmala-
rı ve olgu bildirimleri olmasına karşın geniş çaplı bir
epidemiyolojik araştırma bulunmamaktadır. Çeşitli
klinik tablolardaki olgularda yapılan seroepidemiyolo-
jik çalışmalarda B. burgdorferi antikor pozitifliği %0-
66.6 arasında değişen seropozitiflik oranları bildiril-
miştir. Kırsal bölgede yaşayan ve hayvancılıkla uğra-
şan risk gruplarında B. burgdorferi antikor pozitifliği
Ankara'da %6-35.9, sağlıklı kişilerde kene ısırığı öy-
küsü olanlarda %17, olmayanlarda %2 oranında se-
ropozitiflik saptanmıştır. Ülkemizde bugüne kadar
yaklaşık 60 LB olgusu bildirilmiştir[12]. Seroepidemi-
yolojik çalışmalardaki pozitiflik oranlarının sonuçları
çalışmanın yapıldığı coğrafik bölgeye, çalışma grupla-
rının özelliğine, kullanılan yöntemle tanısal testlerin
duyarlılık ve özgüllüklerine bağlı olarak belirgin farklı-
lıklar göstermektedir. Çalışmaların yapıldığı dönem-
lerde nativ antijenlerin kullanıldığı kitlerdeki çapraz
reaksiyonlar nedeniyle duyarlılık ve özgüllükleri düşük
iken, son yıllardaki rekombinant antijenlerin kullanıl-
masıyla testlerin etkinlikleri önemli derecede artmış-
tır[6-9,13].

LB tanısı, genellikle klinik ve epidemiyolojik veri-
lere (kene teması öyküsüne ve tipik klinik bulguların

varlığına) ve laboratuvar bulgularına dayanılarak ko-
nulmaktadır[1,2]. Laboratuvar tanıda kültür, serolojik
testler ve moleküler yöntemler kullanılabilir; ancak se-
rolojik testler günümüzde tercih edilen tanı yöntemi-
dir. Günümüzde “Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)” ve Avrupa’daki Çalışma grubu LB
serolojik tanısında ELISA (veya IFA) ile tarama ve sı-
nır veya pozitif bulunan örneklerin WB ile doğrulan-
ması şeklindeki iki aşamalı yaklaşımı önermektedir.
LB serolojik tanısında çapraz reaksiyonlara bağlı ola-
rak yalancı pozitiflik oranı nedeniyle tarama testlerin-
deki şüpheli ve pozitif örneklerin mutlaka WB (IgM ve
IgG) ile doğrulanması gereklidir[13,17]. Serolojik tanı-
daki B. burgdorferi IgM antikorlarının infeksiyonun
kazanılmasından itibaren 2-4 hafta sonra yükselmeye
başlaması ve erken antibiyotik kullanımı sonucunda
hümoral immün yanıttaki azalma nedeniyle yalancı
negatif sonuçlar gözlenebilir[7-9]. 

Kenelerle taşınan Lyme hastalığı kenelerin daha
aktif olması nedeniyle bahar ve yaz aylarında sık gö-
rülmektedir[2,14]. Yüksek rakımlı ve soğuk bir coğra-
fik bölge olan Van’ın Çatak İlçesinde yaşayan olgu-
muzda hastalık nisan ayı içerisinde gelişmiştir.  

Hastalık kene ısırığının olduğu yerden spiroketin
yayılmasıyla karakterize EM adı verilen deri lezyonuy-
la lokalize evre 1 olarak başlar. Aynı dönemde kas-ek-
lem ağrıları, subfebril ateş ve halsizlikle birlikte grip
semptomları ortaya çıkmaktadır. Birkaç gün ya da
haftalar içinde spiroketin diğer bölgelere, özellikle di-
ğer deri bölgelerine, sinir sistemine, kalp ve eklemle-
re yayılımıyla ikinci evre (dissemine evre 2) gelişir. Ke-
ne ısırığından sonra birkaç hafta-birkaç ay içinde or-
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Resim 3. Hastanın kolunda ortasında olası atropod ısırığı ve çevresinde gelişen anüler tarzdaki eritematöz
deri lezyonları.



taya çıkan ilk iki evreyi takiben sessiz bir latent döne-
min ardından  (6-12 ay veya yıllar sonra) deri, sinir
sistemi ve sıklıkla eklemlerin tutulduğu üçüncü evre
(geç infeksiyon-persistan evre 3) gelişir. LB’de ilk ev-
re (erken dönem) kendini sınırlamasına karşın geç dö-
nem kronik ve progresif seyir gösterir[1,2,4,5]. 

Olgumuzda olduğu gibi LB olgularının sadece
%30’u kene ısırığı öyküsü vermektedir[1,2]. Kenenin
ısırdığı bölgede spiroketlerin derideki migrasyonuna
bağlı olarak 1 gün-36 gün (ortalama 7-14 gün) son-
ra EM gelişir. EM küçük makül veya papül şeklinde
başlar ve günler içerisinde yavaşça genişleyerek oval
veya dairesel bir lezyona dönüşür. Lezyon sıcak fakat
sıklıkla ağrısızdır. Zamanla genişleyen eritematöz lez-
yonun zamanla ortasının soluklaşmasıyla “boğa gö-
zü” denilen anüler bir döküntüye dönüşür. Bu dö-
nemde EM ortalama 15 cm (3-60 cm olabilir) çaplı
bir lezyondur. Bu lokalize ve geçici lezyon birkaç gün
içinde spontan olarak geriler. EM’nin bu karakteris-
tik görünümü LB erken dönemi için patognomonik
olup, birkaç gün, hafta veya ay içerisinde kendiliğin-
den kaybolur. Ancak olguların %20-30 kadarında bu
karakteristik cilt lezyonu görülmez[1,2,4-6,18]. Tanısal
duyarlılığı artırmak için CDC EM’in lezyonunun ge-
nişliği için minimum 5 cm çapı sınır değer olarak be-
lirleyerek diğer lezyonlardan ayırıcı tanıyı kolaylaştır-
mıştır. Ancak, LB klinik tanısına yardımcı olmasına
karşın, lezyonun boyutu tanıda tek kriter olarak kul-
lanılmamalıdır[13]. Bizim olgumuzda ise dört adet ve
en büyüğü 5 cm’den daha küçük, ağrılı ve EM’in ka-
rakteristik görünümünde olmayan lezyonlar görül-
müştür[18]. Erken dönemde tipik olmayan deri lez-
yonlarının ayırıcı tanısını yapabilmek amacıyla deri
biyopsi örnekleri patolojik olarak incelenebilir. EM’li
olgularda deri biyopsi örneklerinin histopatolojik in-
celemesinde,  lenfositlerin baskın olduğu, plazmosit
ve eozinofillerin rol aldığı yoğun yüzeyel ve derin an-
jiyosentrik, nörotropik ve ekrinosentrik infiltrasyon-
lar görülür. Perivasküler lenfopazmositer iltihabi in-
filtrasyon LB düşündüren bir bulgu olarak kabul edil-
mektedir[19,20]. Bizim olgumuzda EM için tipik olma-
yan deri lezyonlarının tanısına yönelik biyopsi örne-
ğinin HE ile boyalı preparatlarındaki bulgular, LB ile
uyumlu olarak değerlendirilmiş ve mikrobiyolojik in-
celeme yapılmıştır. 

İlk evrede EM’in patognomonik olması ve hastalı-
ğın erken dönemlerinde yalancı negatif sonuçlara
bağlı olarak LB tanısı klinik belirti ve bulgulara daya-

nılarak konulmaktadır[6,18]. Bizim olgumuzda, karak-
teristik olmayan deri lezyonlarının varlığında, LB tanı-
sı serolojik testlerin negatif olduğu dönemde deri bi-
yopsi örneğinde genetik materyalin gösterilmesiyle
konulmuştur. Serolojik tanı için alınan ilk serum örne-
ği IgM/IgG negatif iken; ikinci serum örneğinde ELI-
SA ve WB IgM pozitif bulunmuştur. Tedaviden sonra
alınan üçüncü serum örneğinde ise ELISA IgG pozi-
tifliği ve WB testinde beş bandın varlığıyla IgG için se-
rokonversiyon gösterilmiştir.

LB tanısında moleküler tanı yöntemleri kullanımı-
na yönelik çok sayıda çalışma bulunmaktadır[8,21]. B.
burgdorferi DNA'sı EM ve akrodermatitis kronika at-
rofans gibi deri lezyonlarında, beyin omurilik sıvısın-
da, sinovyal sıvıda ve sinovyal doku biyopsi örnekle-
rinde PCR ile gösterilebilir. PCR’nin tanısal değeri
hastalığın evresine göre değişiklik göstermektedir ve
genel olarak kültürle aynı duyarlılığa sahiptir. Hastala-
rın deri biyopsilerinden yapılan kültür ve PCR en yük-
sek duyarlılığa (%50-70) sahip olduğu bildirilmiştir[4-

6,8,13,21,22].

LB, ABD ve Orta Avrupa’da en sık görülen kene
kaynaklı infeksiyon olmasına rağmen, birçok ülkede
bildirimi zorunlu hastalık olmaması, klinik tabloların
çeşitliliği ve özgül olmaması, sınırlı laboratuvar tanı ka-
pasitesi hastalığın daha az tanınmasına yol açmakta ve
gerçek sıklığının belirlenmesini güçleştirmekte-
dir[1,5,23]. Ülkemizde daha çok olgu sunumları şeklin-
de bildirilen LB, genellikle deri bulgularıyla başvuran
kene temaslı olgularda ilk akla gelen hastalık tanısı de-
ğildir[2,23,24]. Ancak, LB’nin multisistemik hastalıklar
ve önemli komplikasyonlara yol açması nedeniyle ti-
pik klinik belirti ve bulguların olmadığı durumlarda da
Lyme hastalığının da akılda bulundurulması ve tanısal
testlerin evrelere uygun olarak seçilmesi gereklidir.
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