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Santrauka
Erkinis encefalitas (EE) ir Laimo liga (LL) – Ixodes gen-
ties erkių platinamos ligos, itin plačiai paplitusios Lietu-
voje ir kitose Baltijos šalyse. EE, sukeltas erkinio ence-
falito viruso (EEV), dažniausiai pasireiškia dvibange 
eiga, kai pirmosios bangos metu stebimi nespecifiniai, 
o antrosios – neurologiniai simptomai. LL, sukeltai Bor-
relia burgdorferi bakterijų, būdinga migruojanti eritema 
bei  vėliau atsirandantys sąnarių, širdies, nervinės bei kitų 
sistemų pažeidimai. Šių ligų diagnostika remiasi kliniki-
niais požymiais ir imunologiniais IgM ir IgG antikūnų 
prieš šiuos sukėlėjus nustatymo kraujyje bei smegenų 
skystyje tyrimais. LL gydoma antibiotikais, EE specifiško 
gydymo nėra. Retais atvejais gali būti stebima šių ligų 
koinfekcija. Šiame straipsnyje pristatomas 16 metų vai-
kino, kuriam diagnozuotas EE ir LL, klinikinis atvejis. 
Pacientui po erkės įsisiurbimo pasireiškė nespecifiniai bei 
neurologiniai simptomai, būdingesni EE, bet laboratorini-
ais tyrimais nustatyti antikūnai prieš EE ir LL sukėlėjus. 
Taikytas antibakterinis LL gydymas bei reabilitacinės 
procedūros sąlygojo reikšmingą klinikinį pagerėjimą.

Įvadas
Erkinis encefalitas (EE) ir Laimo liga (LL) yra 

dažniausios erkių platinamos ligos Lietuvoje. 2019 – 2020 m. 
naujų užsikrėtimų erkinio encefalito virusu (EEV) skaičius 
svyravo apie 700, LL atvejų buvo fiksuojama apie 3000 
kasmet; vaikai erkių platinamomis ligomis sirgo gerokai 
rečiau, nei suaugusieji [1]. Pasaulinis klimato atšilimas 
prisideda prie erkių arealų išplitimo, ilgesnio  aktyvumo 
laikotarpio bei sergamumo erkių platinamomis ligomis Eu-
ropoje didėjimo [2]. Dėl didelio sergamumo Lietuva ir kitos 
Baltijos šalys laikomos endemine EE ir LL zona [3]. Laimo 
boreliozę sukeliančias Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.) 

spirochetas, kaip ir EEV, perneša Ixodes genties erkės, iš 
kurių labiausiai Europoje paplitusi Ixodes ricinus rūšis [2]. 
Dažniausiai žmogus užsikrečia erkės įsisiurbimo metu, tačiau 
galimas ir alimentarinis EE sukėlėjo perdavimas, vartojant 
nepasterizuotus pieno produktus [4]. Ne visos iksodinės erkės 
yra infekuotos – vidutiniškai 13,7 proc. perneša B. burgdor-
feri ir apie 5 proc. EEV, tačiau kai kuriuose gamtiniuose 
EE židiniuose užkrėstų erkių dalis ženkliai viršija vidurkį 
[2,4]. Nors egzistuoja galimybė vieno erkės įsisiurbimo 
metu užsikrėsti abiem sukėlėjais, vis dėlto tokie atvejai reti 
[5]. Koinfekciją gali parodyti laboratoriniai tyrimai, tačiau 
jos buvimo įrodymą komplikuoja tai, jog erkių įkandimai 
neretai lieka nepastebėti, be to, EE ir Laimo neuroboreliozei 
būdingi neurologiniai simptomai gali būti panašūs [3]. Šiame 
straipsnyje aptarsime erkinio encefalito, nustatyto paaugliui 
pacientui kartu su Laimo liga, klinikinį atvejį.

Tyrimo tikslas – supažindinti įvairių specialybių gy-
dytojus su erkinio encefalito ir kartu diagnozuotos 
neuroboreliozės klinikiniu atveju, pasireiškusiu paaug-
liui pacientui, ir apžvelgti aktualią literatūrą apie šių ligų 
komorbidiškumą bei diferencinę diagnostiką.

Klinikinis atvejis
16 metų pacientas rugsėjo mėnesį stacionarizuotas į 

Respublikinės Panevėžio ligoninės vaikų ligų skyrių dėl 
ūmiai pasireiškusio kelias dienas trunkančio galvos ir pilvo 
skausmo bei karščiavimo iki 39 0C. Išsiaiškinta, kad susirgęs 
pacientas ėmė tuštintis skystomis išmatomis, kelis kartus 
vėmė. Renkant anamnezę sužinota, kad prieš porą savaičių 
iki simptomų atsiradimo pacientui buvo įsisiurbusios 
dvi erkės. Berniukas skiepytas pagal amžių, bet nuo EE 
neskiepytas. Apžiūrint stebėti dehidratacijos požymiai, 
vangumas. Objektyvaus ištyrimo metu nustatytas pilvo jau-
trumas dešiniojoje klubinėje srityje, meninginiai simptomai 
buvo neigiami, tačiau stebėtas liežuvio tremoras, nestabilu-
mas Rombergo pozoje. Atlikus kraujo tyrimus, rasta ryški 
neutrofilinė leukocitozė – leukocitų 19,18 x 109/l (norma 
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4,5 – 8 x 109/l), nežymiai padidėjęs C reaktyvinis baltymas 
(CRB) – 12,2 mg/l (norma 0 – 5 mg/l). Bendrame šlapimo 
tyrime, pilvo organų echoskopijoje pakitimų nenustatyta. 
Paskirtas simptominis gydymas.

Per pirmąją parą stacionare išryškėjo meninginiai simp-
tomai: sprando rigidiškumas, teigiamas Kernigo simptomas. 
Liežuvio tremoras išliko, dar pasireiškė akių vokų ir galūnių 
tremoras, kitos židininės neurologinės simptomatikos neat-
sirado. Kūno temperatūra palaipsniui mažėjo, pilvo skausmas 
išnyko, tačiau atsirado galvos svaigimo pojūtis ir šviesos 
baimė. Paimtuose kraujo tyrimuose nustačius diagnostiškai 
reikšmingą M klasės imunoglobulinų (IgM) prieš EEV 
padidėjimą kraujyje – 2,71 (norma <0,9; ribinė koncen-
tracija 0,9 – 1,1), atlikta juosmeninė punkcija, kurios metu 
gautas drumstas balkšvas smegenų skystis su uždegimo 
požymiais – padidėjusia bendro baltymo koncentracija – 
1,2 g/l (norma 0,15 – 0,45 g/l), žymia citoze. Citologinio 
likvoro tyrimo rezultatai pateikti 1 lentelėje. Atlikus imu-
nologinius smegenų skysčio tyrimus, rasti padidėję G klasės 
imunoglobulinai (IgG) ne tik prieš EEV, bet ir specifiniai IgG 
prieš B. burgdorferi (2 lentelė). Likvoro pasėlyje bakterijų 
neišaugo. Diagnozuotas ūmus erkinis meningoencefalitas ir 
Laimo liga. Paskirtas dviejų savaičių antibakterinio Laimo 
ligos gydymo kursas intraveniniu ceftriaksonu, pradėtos 
reabilitacinės procedūros – kineziterapija, masažas. Gydymo 
eigoje būklė gerėjo, pacientas nustojo karščiuoti, buvę nu-
siskundimai, tremoras bei meninginiai simptomai išnyko, 
kraujo tyrimų rodikliai normalizavosi, todėl po 17 dienų 
trukusio stacionarinio gydymo pacientas nukreiptas tęsti 
reabilitaciją vaikų nervų ligų profilio sanatorijoje.

Diskusija
Erkinis encefalitas – erkinio encefalito viruso Europos, 

Sibiro bei Tolimųjų Rytų subtipų sukeliama virusinė infek-
cija, veikianti centrinę nervų sistemą (CNS) [4]. Užsikrėtimų 
erkių platinamomis ligomis skaičiaus augimas sutampa su 
erkių aktyvumo laikotarpiu – balandžio - lapkričio mėnesiais. 
EE inkubacinis periodas užtrunka nuo 2 iki 28 dienų. 
Dažniausiai ligos simptomai pasirodo 7 – 14 užsikrėtimo 
dieną. EE būdinga tipinė dvibangė eiga. Pirmiausia per 
savaitę  pasireiškia nespecifiniai simptomai (subfebrilus 
karščiavimas, galvos skausmas, kaulų ir raumenų skausmai, 

bendras silpnumas, nuovargis, anoreksija ir kt.). Retesni-
ais atvejais EEV nepenetruoja į CNS, todėl po 2 – 7 parų, 
nespecifiniams simptomams išnykus, neurologiniai simp-
tomai nepasireiškia. Vis dėlto dažniau minėti nespecifiniai 
simptomai po keleto dienų tik atslūgsta ar visiškai išnyksta 
maždaug savaitei laiko. Po šio periodo stebima antroji 
banga, pasireiškianti neurologiniais simptomais: vaikams 
dažniausiai (kai kurių šaltinių duomenimis, iki 97%) vyrauja 
meningito simptomai,  rečiau – meningoencefalito arba me-
ningoencefalomielito [6,7]. Pastarųjų dviejų ligos formų eiga 
paprastai būna sunkesnė ir būdingesnė suaugusiesiems, nei 
vaikams. Meningitas pasireiškia galvos skausmu, svaigimu, 
pykinimu bei vėmimu, akių skausmu ir šviesos baime. Tiriant 
pacientą, stebimas kaklo raumenų rigidiškumas, Kernigo ir 
Brudzinskio simptomai. Meningoencefalito atveju minėti 
simptomai taip pat stebimi, tačiau kartu galimas ir sąmonės 
sutrikimas bei psichomotorinis sujaudinimas. Meningoence-
falomielito atveju būdingesnė kaklo, krūtinės bei galūnių 
parezė ir galvinių nervų pažaida [7]. Nagrinėjamuoju at-
veju pacientui diagnozuotas meningoencefalitas. Po keletą 
savaičių trukusio inkubacinio periodo pasireiškė tipiški 
bendrieji simptomai bei rečiau pasitaikantys virškinimo 
sistemos patologijai būdingi simptomai, tokie kaip pilvo 
skausmas ir tuštinimosi pakitimai. Ne visai tipiška ir tai, 
kad ligos eiga buvo vienbangė, kadangi nestebėta dviejų 
karščiavimo pikų ir ryškaus pagerėjimo tarp jų.

Pagal endeminėms zonoms taikomas rekomendacijas, 
mūsų pacientui smegenų skystyje buvo tiriami ir nustatyti 
antikūnai ne tik prieš EEV, bet ir prieš LL sukėlėją. Šiuo 
atveju iki tyrimų LL buvo mažai tikėtina, kadangi pasireiškę 
meninginiai, ekstrapiramidinės sistemos ir smegenėlių 
pažeidimo požymiai laikyti EE virusinės infekcijos išraiška, 
o kitų sistemų pažeidimų, būdingų LL (migruojančios erite-
mos, artropatijos), nestebėta. Juolab kad vos apie 10 proc. 
LL atvejų pasireiškia nervų sistemos pažeidimu – veidinio 
nervo neuropatija, poliradikulitu ar limfocitiniu meningitu 
[3]. Svarbu pažymėti, kad neuroboreliozės klinika vaikams 
ir suaugusiesiems gali šiek tiek skirtis: vaikams dažniau 
pasireiškia poūmis meningitas, n. facialis paralyžius bei 
atipiniai simptomai, o suaugusiesiems – šakneliniai skaus-
mai, parezė [8]. Dažniausi vaikų skundai yra galvos skaus-
mas, nuovargis (apie 60 proc. atvejų), rečiau būna pykini-

Rezultatas Norma
Leukocitai 208 x 106/l 4 – 6 x 106/l
Limfocitai 79 proc. 80 – 85 proc.
Neutrofilai 21 proc. 3 – 5 proc.
Eritrocitai Nerasta Nėra

Rezultatas Teigiama 
reikšmė

IgG prieš EEV 2,7 >1,1
IgM prieš EEV 0,6 >1,1
IgG prieš B. burgdorferi 3,0 >1,3
IgM prieš B. burgdorferi Nerasta >1,4

1 lentelė. Citologinio smegenų skysčio tyrimo rezultatai.
2 lentelė. Imunologinio smegenų skysčio tyrimo rezultatai.
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mas, vėmimas, apetito netekimas, elgesio pokyčiai, galvos 
svaigimo pojūtis [8]. Dar vienas vaikų ir suaugusiųjų LL 
skirtumas – būdingiausia įkandimo vieta: pastebėta, kad 
vaikams kur kas dažniau erkės įsisiurbia galvos, kaklo sri-
tyse, kurios yra arčiau CNS [9]. Pagal eigą neuroboreliozė 
gali būti ankstyva (trunka nuo kelių savaičių iki 6 mėn.) 
arba vėlyva (trunka ilgiau nei pusę metų) [8]. Laimo 
neuroboreliozės diagnozė nustatoma, remiantis trimis 
kriterijais: neurologinių simptomų pasireiškimu, pleocitozės 
(padidėjusio ląstelingumo) ir specifinių antikūnų radimu 
smegenų skystyje [8].

EE ir LL koinfekcija – tai vieno erkės įsisiurbimo metu 
patekusių abiejų ligų sukėlėjų (EEV ir B. burgdorferi) bu-
vimas, kuris gali būti įrodytas kraujo ir (arba) likvoro imu-
nologiniais tyrimais [3]. Įvairių rūšių erkės gali pernešti 
skirtingus ligų sukėlėjus. Be to, skiriasi koinfekcijų dažnis 
įvairiuose regionuose. Pavyzdžiui, Niujorko mieste atlik-
tame tyrime du ir daugiau erkių platinamų ligų sukėlėjų 
rasta daugiau nei 13 proc. Ixodes scapularis erkių [10]. 
Švedijoje nustatyta net 46 proc. keliais patogenais užkrėstų 
Ixodes ricinus erkių [11], tačiau iš 600 LL sergančių 
žmonių, gyvenančių endeminėje teritorijoje, diagnozuotos 
tik pavienės koinfekcijos (įskaitant EEV ir B. burgdorferi) 
[5]. Lenkijos šiaurinėje dalyje ištyrus Ixodes ricinus ir Der-
macentor reticulates erkėse esančius sukėlėjus, stebėta vos 
1,25 proc. koinfekcijos atvejų [12]. Vokietijos regionuose 
prie Baltijos jūros pakrantės atlikto tyrimo metu nustatyta, 
kad po kelis patogenus nešioja maždaug kas ketvirta erkė, 
tačiau iš 1174 tirtų erkių nebuvo nė vieno EEV ir borelijų 
koinfekcijos atvejo [13].

Šis klinikinis atvejis parodo, kad EE ir neuroboreliozės 
simptomai yra panašūs ir dažnai vien iš klinikinių požymių 
šių ligų atskirti nepavyksta, todėl įtarus erkių platinamą 
infekciją, labai svarbu atlikti antikūnų nustatymo tyri-
mus prieš visus toje geografinėje vietovėje dažniausiai 
pasitaikančius sukėlėjus, konkrečiai Lietuvoje – prieš EEV 
ir B. burgdorferi. Atlikus laboratorinius tyrimus, mūsų pa-
cientui diagnozuotas EE ir neuroboreliozė nebūtinai buvo 
koinfekcija. Iš anamnezės žinoma, jog buvo pastebėtos dvi 
įsisiurbusios erkės. Vis dėlto negalime atmesti, jog ta pati 
erkė buvo užkrėsta abiem sukėlėjais.

Išvados
1. Dažniausios erkių platinamos infekcinės ligos Lietu-

voje – erkinis encefalitas bei Laimo liga – vaikams nustato-
mos gerokai rečiau, nei suaugusiesiems.

2. Tiek erkinis encefalitas, tiek Laimo liga gali pasireikšti 
panašiais neurologiniais simptomais, todėl įtarus erkių 
platinamą neuroinfekciją, būtina atlikti abiems patogenams 
nustatyti reikalingus diagnostinius tyrimus.

3. Erkių užkrėstumas erkinio encefalito virusu ir Borrelia 
burgdorferi spirochetomis skirtingose vietovėse yra nevieno-
das, tačiau koinfekcijų dažnis žmonėms sąlyginai nedidelis.

4. Aprašytas klinikinis atvejis įrodo, kad endeminėse 
zonose negalima atmesti dviejų neuroinfekcijų, sukeltų erkės 
įkandimo, ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams.
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CLINICAL CASE OF TICK-BORNE ENCEPHALITIS 

AND NEUROBORELLIOSIS
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Summary
Tick-borne encephalitis (TBE) and Lyme disease (LD) are 

transmitted by ticks of genus Ixodes and are widespread in Lithu-
ania and other Baltic states. The course of TBE, caused by tick-
borne encephalitis virus (TBEV), usually consists of two phases: 
non-specific symptoms in the first phase and neurological symp-
toms in the second phase. LD, caused by Borrelia burgdorferi bac-
teria, manifests as erythema migrans followed by neurological, 
joint, cardiovascular and other systemic disorders. The diagnosis 
of these diseases is based on clinical signs and possitive immuno-
logical tests of IgM and IgG antibodies against these pathogens 
in the blood and cerebrospinal fluid. LD is treated with antibio-
tics, while there is no specific treatment for TBE. Coinfection of 
TBE and neuroborreliosis is being diagnosed in rare cases. In this 
case report we present a 16-year-old male patient with both TBE 
and LD. The patient presented with non-specific and neurologi-
cal symptoms after a tick bite. Antibodies against TBEV and Bor-
relia burgdorferi were found in laboratory findings. Antibacterial 
treatment and rehabilitation procedures resulted in significant cli-
nical improvement.
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