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kritizálja a tiszteletreméltó kollégáit, akik „Valami ideg…” felkiáltással szokták 
átadni a számukra már értelmezhetetlen panaszokkal küzdő pácienseket.

„A valóság mindig bonyolultabb, mint a diagnózis”



Axelle Marchant et al.:Infection of Ixodes ricinus by Borrelia burgdorferi sensu lato in peri-urban forests of France, PLoS One. 2017; 12(8): e0183543
Agnetha Hofthuis et al: Predicting the risk of Lyme borreliosis after a tick bite, using a structural equation model, PLoS One. 2017; 12(7): e0181807

B.spielmanii

B.bavarienses

B.valaisiana

B.Lusitaniae

B.Burgdorferi sensu stricto

- globalis felmelegedés hatása

- incidencia: IRL: 5/100.000

F: 40/100.000

A: 300-350/100.000

- fertőzött kullancsok aránya: lárva:  1%

nimfa: 10-30%

adult:  15-40%

- Lyme borreliosis rizikó kullancscsípés után: 2.6%

- borreliosis 3-15%-a   Lyme neuroborreliosis (LNB)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5573218/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5524385/
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Borrelia burgdorferi
*P. falciparum does not cross the BBB and remains physiologically outside the BBB but symptoms are present in the CNS

• direkt szöveti penetratio

• véráram

• immunrendszer elkerülése

• vér – agy gát

• migratio a perifériás idegekben  

• nyirok keringés ? 

• CSF gyulladásos reactio

monocyta,macrophag,glia

cytokinek,chemokine (CXCL13)

B sejt - plasma sejt - antitestek

T.A.Rupprecht et al:The pathogenesis of neuroborreliosis:from infection to inflammation, Mol.Med. 14(3-4):205-212.2008

LNB - neurális diszfunkció





incidencia: 4,7/100.000fő/év

általános tünetek: fej-, nyakfájdalom, tarkókötöttség, fáradékonyság, izom-, ízületi fájdalmak, 

láz, nyirokcsomó duzzanat, influenzaszerű tünetek (korai lokalizált borreliosis)

kullancscsípés - LB betegek     3-15% LNB , 4-6 hét - tünetek

betegeknek csak 40-50%-a emlékszik kullancs csípésre 

betegeknek csak 20-30%-a emlékszik bőrtünetre (EM) az európai LNB vizsgálatokban

első kórházba jutásig eltelt idő átlagosan: 20 nap (431 beteg)* 

több mint egy kórházba került: 30.6 % 

leggyakoribb klinikai tünetek: - fájdalmas radiculitis 65.9 %

(Bannwarth s.), lymphocytás meningitis

- agyideg bénulás 43.4 %

perifériás neuritis

- fejfájás 28.3 %

Borrelia intratekális antitest index  +  , szérum  Borrelia IgG,IgM - : 15.5 %

maradvány tünetek a kezelt betegeknél: 28.1 %

*F.C.Knudtzen:Characteristic and clinical outcoma of lyme neuroborreliosis in high endemic area, 1995-2014:a retrospective cohort study in Denmark,     

Clinical Infectious diseases, vol 65, iss 9, 1 nov. 2017, pp 1489-1495

Lyme neuroborreliosis (LNB)  

Mygland A et al. EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis,European Journal of Neurology, 2010;17(1),8–16. 



Korai disszeminált neuroborreliosis : < 4 - 6 hónap  ( > 95%)

Perifériás idegrendszer:

szenzoros és motoros radiculitis, meningoradiculitis → neuropathiás fájdalom + paresis = Bannwarth szindróma  

lymphocytás meningitis

cranialis neuritis → perifériás faciális paresis,  n.III, n.VI paresis (diplopia), plexus neuritis

perifériás neuropathia – zsibbadás (paraesthesia), ínreflexek ↓ , vibratio érzés ↓    

Központi idegrendszer: encephalopathia (‘brain fog’)                             

encephalitis (confusio, tudatzavar, convulziók, ataxia, apraxia, paresis, parkinsonismus, személyiség változás stb.) 

myelitis

cerebralis vasculitis (stroke)

Késői disszeminált neuroborreliosis:  > 6 hónap ( < 5%)

peripheriás idegrendszer:

• perifériás neuropáthia +/- acrodermatitis chronica atrophicans (ACA), mono-,polyneuropathia, mononeuritis multiplex 

• autonóm neuropáthia pl. POTS  (postural orthostatic tachycardia syndrome)

központi idegrendszer:  

• encephalitis

• myelitis

• vasculitis

Fallon B et al. Inflammation and central nervous system Lyme disease. Neurobiol Dis. 2010 Mar; 37(3):534-41.    

Mygland A et al. EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis,European Journal of Neurology, 2010;17(1),8–16. 

Lyme neuroborreliosis (LNB) – osztályozás – korai/késői 

ACA
B.afzelii



Lyme neuroborreliosis: gyermekkorban

(Christen HJ  et al. Acta Paediatr Suppl. 1993;386,1-75.) 

- facialis paresis + láz 

korai LNB (Lyme szezon)  

- aseptikus meningitis

gyermek > felnőtt  

- fájdalmas radiculopathia

gyermek < felnőtt

- fogyás, gastro-intestinalis tünetek,

fáradékonyság

- neurológiai vizsgálat negatív lehet

- késői disszeminált neuroborreliosis ritka



Lyme neuroborreliosis (LNB)  

National Institute for Health and Care Excellence:

Lyme disease:summary of NICE guidance (NG95) oct.2018

Definitív neuroborreliosis
Mindhárom feltétel teljesül

Lehetséges neuroborreliosis
Két feltétel teljesül

1.Neurológiai tünetek 
LNB-re utalnak

2.Liquor (CSF) pleocytosis
3.Intrathecalis Bb antitest   

termelés mutatható ki



Lyme neuroborreliosis (LNB)  

Diagnosztikus algoritmus korai Lyme neuroborreliosishoz Diagnosztikus algoritmus késői Lyme neuroborreliosishoz

*S.Rauer et al.: Lyme borreliosis, Dtsch Arztebl Int 115(45): 751-756, 2018 (Background: The new German S3 guideline on Lyme neuroborreliosis)



ELISA unit CSF   x   total IgG in the serum
CSF/serum index [AI]    =   

ELISA units serum   x   total IgG in the CSF  

CSF (liquor) vizsgálat: Korai LNB inflammatio jeleit mutathatja:  
↑ fehérvérsejtek  (lymphocytic pleocytosis)
↑ protein +/- oligoclonal IgG bands 
↑ nyitó nyomás 

LNB korai szakaszában a lumbal punkció lelete lehet „normális” vagy csak fehérje, nyomás emelkedést mutat 
B. afzelii infekció mellett ha csak perifériás idegrendszeri tünet, ACA van akkor a liquor negatív eredményt adhat

Fallon B et al. Clin Infect Dis 1997; 25 Suppl 1, S57–63. 
Strle F et al. Clin Infect Dis 2006; 43(6):704–10.
Strle F,& Stanek G. Current problems in dermatology 2009; 37: 51–110. 

Lyme neuroborreliosis (LNB) - labor  

Expoziciót követően borrelia specifikus IgM 3. héttől, IgG 6. héttől detektálható a vérben.
ELISA és immunblot (Western blot) indirekt teszt : antitestek szérumban és liquorban (CSF)
Negatív eredmény nem zárja ki lyme neuroborreliosis lehetőségét
Borrelia specifikus antitestek „egészséges populációban” is kimutathatók: 5-20%

Pozitív AI intra-thecalis antitest képzést mutat  
Szenzitivítás csak 55-80% körüli  
AI  érték >1  emelkedettnek tartható
Baktérium tenyésztés: nehézkes, sok idő, 4-6 hét  
PCR: CSF-ben 10-30% (alacsony Borrelia szám)  
Mikroszkóp ? alacsony spirochaeta szám 

Antitest Index



 Sclerosis multiplex

 Bell féle facialis paresis

 Stroke  

 Poliomyelitis

 Parkinson kór 

 Dementia

 Delirium

 Motoneuron betegség (ALS) 

 Myelitis transversa

 Guillain-Barré szindróma (akut inflammatios demyelinisatios polyneuropathia)

 HIV, syphilis

 SLE, sarcoidosis

 CFS/ME 

 Depresszió, bipolar disorder, anxiety disorder, panic disorder, OCD, manic psychosis, schizophrenia-

like /organic psychosis, hypochondriacal, somatoform, conversion & dissociative disorders

LNB Differenciál diagnózis



Lyme neuroborreliosis (LNB) - kezelés 

National Institute for Health and Care Excellence: Lyme disease:summary of NICE guidance (NG95) oct.2018

perifériás idegrendszeri, agyideg tünet oralis doxycyclin 2x100mg/nap vagy
1x200mg/nap 21 napig

alternativa: oralis amoxicillin 3x1g/nap
21 napig

központi idegrendszeri tünet iv. ceftriaxon 2x2g/nap vagy 1x4g/nap
21 napig (váltás? oralis doxycyclinre)

alternativa: doxycyclin 2x200mg/nap 
vagy 1x400mg/nap 21 napig

• oralis doxycyclin = iv. penicillin G, ceftriaxon, cefotaxim

• korai lyme neuroborreliosis: kezelés tartam 14 nap

• késői lyme neuroborreliosis: kezelés tartam 21 nap S-Rauer et al .: Lyme neuroborreliosis, Dtsch Arztebl Int. 115(45):751-756. 2018.nov

• kezelés 12 év alatt ? (fogzománc!)

• Jarisch- Herxheimer reactio

• kúra tesztelésére nincs módszerünk

• remisszió hónapokba telhet úgy is, hogy nincs aktív infekció mögötte 

• perzisztáló tünetek oka lehet infectio/immun dysfunctio/residuális tünet (12-50%) (vagy ezek kombinációja)

• Post Treatment Lyme Disease Szindróma (PTLDS)? („small fiber neuropathia” bőr biopsia, autonóm funkciók)

• LB infectio nem ad életreszóló immunitást

• LB - védőoltás?

• LB - profilaktikus antibiotikum? 

nem javallt gyermekek automatikus tesztje pszichiátriai betegségekben

nem javallt  PTLDS addicinalis AB kezelése reinfectio nélkül

E.G. Di Domenico et al: The emerging role of microbial biofilm in Lyme neuroborreliosis, Front Neurol 9:1048:2018 

K.Holland: How close are we to getting a Lyme disease vaccine, Health news, june 6. 2019 

K.Young: New draft Lyme disease guidelines issued, Medical news/phsysician’s first watch, june 27.2019 

A.E.Solheimat al.: Six versus two weeks treatment wit doxycycline in Lyme neuroborreliosis: the protocol of a multicentre, non inferiority, double blinded and randomised controlled trial,

BMJ Open. 2019?9 (6):e 027083Norvégia, 2015 november- 2019 december

Mygland A et al. EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis,European Journal of Neurology, 2010;17(1),8–16. 



Fejfájás osztályozás

Primér fejfájások:

1. Migrén

2. Tenziós-jellegű fejfájás

3. Trigeminalis autonóm fejfájások

4. Egyéb primér fejfájások

.ICHD-3, Cephalalgia 2018, Vol. 38(1) 1–211

Primér fejfájások: 

Visszatérő, sztereotip rohamok vannak

Fejfájás jellemzi ezeket

Kísérő tünetek + / -

Kísérő tünetek jellegzetesek az egyes fejfájás betegségekre

Primér fejfájások szerkezetileg ép központi idegrendszerben alakulnak ki,

„Működési zavarnak” tarthatók

England, Dorset county, Bere regis:

Church St.John the Baptist 

Tüneti/szekunder fejfájások

5.  Fej és/vagy nyaki trauma/sérülés okozta fejfájás

6.  Cranialis vagy cervicalis vascularis betegség okozta fejfájás

7.   Nem vascularis intracraniális betegség okozta fejfájás

8.   Anyagok adása/megvonása okozta fejfájás

9.   Fertőzés okozta fejfájás

10. Homeostasis zavar okozta fejfájás

11. Fej,nyak,szemek,fülek,orr,sinusok,fogak,száj vagy más 

facialis/cranialis strukturák betegsége okozta fej vagy arcfájdalom

12. Pszichiátriai betegség okozta fejfájás

13. Fájdalmas cranialis neuropathiák és más arcfájdalmak

14. Más fejfájás betegségek



A) n  5

B) 4 - 72 óra

C) 1.

2. 

3. ++  /  +++ 

4.

D) 1. +   

2. 

E) eltérés nélkül

Migrén aura nélkül

2/4

1/2

/

A. n > 10

B. 30 perc < tartam < 7 nap

C.

2/4      + / ++

D. 

2/2

E. eltérés nélkül

Tenziós jellegű fejfájás

/ 



Lyme neuroborreliosis (LNB) – Meningoradiculoneuritis (Bannwarth szindr.) 

Lymphocytás meningitis
- Bannwarth szindróma vezető tünete az égő, hasogató gyöki fájdalom, rosszabb éjszaka, analgeticum alig segít.

- Meningitis fejfájást, n.facialis paresist okozhat.

- Meningoradiculitis okozta kezdeti és a maximalis bántalom gyakran a korábbi kullancscsípés vagy EM helyénél van.

- Bb perifériás idegeken, nyirokrendszeren keresztül migrálhat a központi idegrendszer felé.

- Borrelia indukált- monocyta chemokine, CXCL13 koncentráció magas a liquorban ,de alacsony a szérumban   .

- Bannwarth szindrómánál  Európában leggyakrabban B.garinii izolálható a liquorból.      (Eu vs US?)

- Fájdalmas meningoradiculitis (Bannwarth)* (77 beteg, nő/férfi 39/38, átlagéletkor 58 év): 

neurológiai tünetkezdet és a kórisme megállapítása között eltelt idő: 30nap (14-50)

leggyakoribb tünetek: gyöki fájdalom (100%)

alvászavar (75.3%)

erythema migrans (59.7%)

fejfájás (46.8%)

fáradékonyság (44.2%)

rossz közérzet (39%)

perifériás fac.par. (36.4%)

meningealis jelek (19.5%)

paresisek (7.8%)

liquor: pleocytosis, AI index és 15.6%-ban B.garinii volt izolálható

kezelés: ceftriaxon 14 napig        javulás 87.8%

liquor kontroll 3 hónappal később minden betegnél javult, de 23.3% még mindig pleocytosist mutatott

*K.Ogrinc et al.:Course and outcome of early European lyme borreliosis (Bannwarth syndrome): Clinical and laboratory findings; Clinical Inf. Diseases, vol 63, issue 3, Aug.2016, pp 346-353



Incidencia: 25/100000/év

Okok: 75% nem ismert (Bell féle facialis paresis)

LNB       PF: 2-25% (felnőtt, harmada bilateralis, gyermek   )

Prognózis: 75% teljes javulás, 15% maradandó aszimmetria, 10% jelentős maradandó deficit (> 4 hónap)

kóros synkinesis, „krokodil könnyek”

Perifériás facialis paresis (PFP): 7% LNB; 3% VZV; 5% DM; 75% Bell féle bénulás (278 beteg adatai)*

PFP + LNB: szezonalitás: 74% június-október, 26% október-június

PFP + LNB: + radicularis tünetek

PFP + LNB: CSF (cerebrospinal fluid) sejtszám , fehérje , laktát

Periférias n.Facialis Paresis (PFP) 

*W.Kindler et al: Peripheral facial palsy as an initial symptom of Lyme neuroborreliosis in an Austrian endemic area,Wiener Klinische Wochenschrift,vol 128, iss. 21-22, pp 837-840, 2016 nov.

D.Bremelf et al:Clinical charactheristic and cerebrospinal fluid parameters in patients with PFP caused by LNB compared with Bell’s palsy, BMC Infect Dis. Online:10.1186/1471-2334-11-215,2011



n. oculomotorius (CN III.) bénulás

n. abducens (CN VI.) bilateralis bénulása



Nervus medianus proximalis sérülése

1.

2.

„Oath hand” „eskű kéz”

I-II. ujj flexios gyengesége, érzészavar nélkül

• Fájdalmas kéz paraesthesia többnyire éjszaka, felfele sugározhat

• Többnyire a domináns kézen indul, de gyakran bilateralis

• Súlyos esetekben: I-IV. ujj hypaesthesiaja, thenar atrophia, paresis

• Ujj flexorok többnyire megkíméltek

• Okai: oedema, endocrin betegség, terhesség, csukló trauma, 

rheumatoid arthritis, diabetes mellitus, foglalkozási ártalom

• Kezelés: testsúly csökkentés, diureticum, csukló sín, műtét

,Carpalis alagút szindróma

Nervus medianus paresis

N.medianus distalis sérülés



N.ulnaris könyöktáji károsodásának két tipusa és Guyon alagút

• Retroepicondylaris károsodás (gyakori)

• Cubitalis alagút szindróma

könyök extensio Könyök flexio

Tinel’s jel könyöknél

IV-V ujj, kéz ulnáris részének zsibbadása, hypaesthesia

Hypothenar, interossealis izmok, m.adductor pollicis

gyengesége, hypotrophia

„claw” hand „karom kéz”



N.radialis paresis

• ujjak extensioja gyengül, gyakran IV-V ujjnál kezdődik, csukló extensio jórészt 

megtartott (diff.dg:n.ulnaris sérülés!)

• nincs érzéskiesés

• „saturday night palsy”

• „honeymoon palsy”

• „eső kéz”



N. peroneus károsodás fibulánál

• Logó lábfej, „szteppelő” járás

• Megtartott supinatio (inversio) és plantarflexio

• Érzészavar a lábszáron

Nervus tibialis károsodás





Polyneuropathiák formái, okai

Metabolikus-endocrin
Diabetes mellitus
uremia

Vitamin hiány
B1, alcoholizmus
B12

Toxikus-gyógyszer okozta

 Immun-medialt
GBS, CIDP, nem-szisztémás vasculitis
szisztémás autoimmun betegségek
paraproteinemia
Más immunbetegségek (coeliakia, PBC)
paraneoplasiak

Más szisztémás betegségek
critical illness polyneuropathy
amyloidosis

 Infekció okozta

Hereditaer

 Idiopathias

 Acut polyneuropathia
 Krónikus polyneuropathiák
 Mononeuritis multiplex
 Tisztán motoros/szenzoros polyneuropathia
 Autonom polyneuropathia

Tünetek:
 szimmetrikus érzészavar, distalis túlsúllyal

 hosszabb axonok hamarabb károsodnak

 tünetek a lábon, kézujjakon kezdődnek,

„zokni- kesztyű eloszlásban”

 ínreflexek – hyporeflexia,

 distalis paresis, atrophia, fasciculatio,

 járászavar

 autonóm zavarok 



Guillain-Barre synd. (acute inflammatory demyelinating polyneuropathy)

- Akut immunmediált poly-radiculo-neuropathia

- Pathologia: perivascularis lymphocyta-macrophag infiltratio, peripheriás idegek segmentalis demyelinisatioja

- Incidencia: 1-2 / 100 000 / év

- Gyakori a megelőző  intercurrens infectio (felső légutak, diarrhae)

- Pathogen nem meghatározott? (Campylobacter jejuni, Mycoplasma pneumoniae, Hemophilus influenzae,  CMV, EBV)

- Tünetek: akut, szimmetrikus, ascendáló flaccid paraparesis változó súlyossággal

felszálló zsibbadás

légzési elégtelenség rizikója fennáll

bilateralis nervus facialis paresis

gyöki fájdalom

areflexia

autonóm tünetek: tachycardia, cardiovascularis instabilitás

emelkedett liquor fehérje érték normal sejtszám mellett

- Lefolyás: tünetek 1-2 hét alatt kialakulnak, plato 2-3 héten belül

jó a prognózis, az esetek többségben spontán javulás következik be néhány hónap alatt

prognózist befolyásolhatják komplikációk (légzés, infectio, thrombosis stb.)

- Kezelés: plasmapheresis vagy IVIG, szupportív kezelés



Lyme neuroborreliosis (LNB) – stroke

*B.Wittwer et al.: Cerebrovascular events in Lyme neuroborreliosis, Journal of stroke and cerebrovascular diseases vol 24, iss 7, pp 1671-1678, 2015

**O.Monteventi et al.: Pediatric stroke related to Lyme neuroborreliosis: data from the Swiss neuropediatric stroke registy and literature review,

European journal of paediatric neurolgy, vol 22, iss 1, pp 113-121, 2018

Neuroborreliosisban ritka a cerebrovascularis betegség

Vasculitis, stroke mind a korai, mind a késő disszeminalt neuroborreliosisban előfordulhat

62 beteg adatai*:
átlagéletkor 39 év (5-77 év)

lehetséges korábbi borrelia burgdorferi kontaktus 50 %

fejfájás, kognitív zavar, járászavar 44 %

képalkotók: ischaemias laesio 87 %

vérzéses laesio 13 %

multiplex 22 %

vasculitis 71 %

Liquor (CSF) lymphocytas meningitis 90 %

összfehérje 86 %

CSF/szérum antitest index (AI)   +   91 %

Ha nincs rizikó faktor, multiterritorialis stroke látszik, endemias területen lakik, szezonban          gondolni kell LNB-re is

229 akut ischaemias stroke-s gyermek adatai**: Serologiailag igazolt LNB 4 gyermeknél volt  (1.7%)



Lyme neuroborreliosis (LNB) – pszichiátriai betegségek

„ LB causes immune and metabolic effects that result in a gradually developing spectrum of neuropsychiatric symptoms, 

usually presenting with significant comorbidity which may include

• developmental disorders, autism spectrum disorders, 

• schizoaffective disorders, 

• bipolar disorder, depression, 

• anxiety disorders (panic disorder, social anxiety disorder, generalized anxiety disorder, posttraumatic stress disorder, intrusive

symptoms), 

• eating disorders, 

• decreased libido, 

• sleep disorders,

• addiction, opioid addiction, 

• cognitive impairments, dementia, 

• seizure disorders,

• suicide, violence, 

• anhedonia, 

• depersonalization, dissociative episodes, derealization and 

• other impairments”*

* R.C.Bransfield: Neuropsychiatric Lyme Borreliosis: An Overview with a Focus on a Specialty Psychiatrist's Clinical Practice. Healthcare (Basel) 2018 Aug 25;6(3). pii: E104. doi: 

10.3390/healthcare6030104



• Atípusos tünetek nehezíthetik a megfelelő kórisme megállapítását. 

• Tüneti minták és betegség lefolyása betegről betegre változó képet mutathat.

• Az idegrendszer bármelyik részét károsíthatja.

• Nincs kórismét biztosan támogató „gold standard test”

• Kezelhető oka sok neurológiai betegségnek, psychiátriai tünetnek

• Korán kezdett kezelés jobb prognózist jelenthet

• Beteg tájékoztatás  

Lyme neuroborreliosis (LNB)  





Reverzibilis Cerebrális Vazoconstrictios Szindróma (Call - Fleming)

Cerebrális arteriák átmeneti, nem gyulladásos, nem atheroscleroticus szegmentalis constrictioja 

95%    villámcsapásszerű fejfájás, hetekig, esetek 2/3 –ban egyedüli tünet

8-43% fokális neurológiai tünetek percekig- órákig

1-17% GM

2/3 kapcsolódik vasoactiv anyagok használatához, terhességi komplikációhoz

Képalkotó: diffuz reverzibilis cerebralis vazoconstrictio (CTA,MRA 70%) Katéter AG

Tünetek tartama általában < 3 hét

Th: calcium csatorna blokkoló

Ritka a perzisztáló deficit (10-20%)

Progresszív vazoconstrikció,stroke (5%)



HaNDL (syndrome of transient headache and neurological dficits with cerebrospinal fluid lymphocytosis)

• Első leírás 1981

• Migrénszerű fejfájás  és tranziens neurológiai deficit > 4 óráig tartóan

• Egy vagy több súlyos fejfájás epizód jellemzi hetekig, hónapokig visszatérően

• „Benignus”, önkorlátozó entitás, spontán „megoldódik < 3 hónap alatt

• Esetek 22-33%-ban láz is van

• Liquorban lymphocytás pleiocytosis (  lymphocyta > 15/ul, összfehérje is magasabb lehet)

• Virus serológia nem bizonyító értékű, ennek ellenére viralis, inflammatios etiológia?, aszeptikus 

leptomeningealis vasculitis?

• Képalkotók nem mutatnak eltérést

• Nincs familiaris hemiplegias migrénre utaló mutatio

• CT,MRI,LP,  első-második epizód, harmadiktól CT, MRI


