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Kliešte však môžu prenášať aj iné choroby, ktoré 
ak nie sú rozpoznané včas, môžu viesť k závažným, 
nezriedka i k život ohrozujúcim stavom. Medzi ne 
patria: Ricketsiózy, Erlichiózy, Anaplasmózy, Ba-
besiózy a iné[2]. Za rok 2017 bolo Úradu verejného 
zdravotníctva hlásených 806 prípadov lymskej bo-
reliózy, 75 prípadov kliešťovej encefalitídy avšak ani 
jeden prípad iných kliešťami prenášaných chorôb 
(napr. Ricketsie, Babesie a iné)[1]. Jedná sa však  
o ochorenia výrazne poddiagnostikované. Môžu byť 
zamenené za iné ochorenie, prípadne sa môže jed-
nať o koinfekciu (napríklad s lymskou boreliózou)  
a anaplazmóza alebo ehrlichióza zanikajú v klinic-
kom obraze druhej infekcie [5]. Rovnako zrejme zly-
háva aj ich hlásenie. Preto rozhodne nemôžeme na 
základe tohto údaju povedať, že sa na našom území 
nevyskytujú.  
Ricketsiózy a ďalšie asociované choroby (anaplaz-
móza, ehrlichióza, babesióza, Q horúčka) sú spô-
sobené skupinou prísne intracelulárnych gramne-
gatívnych kokobacilov. Všetky, s výnimkou Coxiella 
burnetii, sú prenášané článkonožcami. Symptómy 
zvyčajne zahŕňajú rýchly nástup febrilného stavu, 
silnú bolesť hlavy, malátnosť a vo väčšine prípadov 
charakteristický kožný výsev (raš), čo môže imitovať 
príznaky skorého štádia lymskej boreliózy[2]. Diag-
nóza je najmä klinická a potvrdzuje sa imunofluo-
rescenčnými testami, prípadne PCR[3].
Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma a Coxiella spp ke-
dysi patrili do tej istej rodiny, ale v súčasnosti sú na 
základe genetickej analýzy považované za odlišné 

entity. Táto skupina organizmov sa radí medzi obligátne 
intracelulárne parazity a ich prežívanie je závislé na invázii 
do viabilných živočíšnych buniek podobne ako je tomu pri 
vírusoch. Sú však pravými baktériami na koľko sú vybavené 
metabolickými enzýmami, majú bunkovú stenu, využívajú 
kyslík a sú citlivé na antibiotiká[2].
Pôvodcom ehrlichiózy je baktéria Ehrlichia chaffeensis. Pri-
márne napadá leukocyty (monocytová ehrlichióza) ,kde vy-
tvára zhluky tzv. morulae, ktoré môžu byť viditeľné na mik-
roskopickom krvnom nátere infikovanej osoby na farebnom 
podľa Wright-Giemsu a to v skorom štádiu infekcie (prvý 
týždeň) a pred začatím antibiotickej liečby[4].
Príznaky pripomínajú horúčku skalnatých hôr, avšak raš sa 
vyskytuje len zriedkavo. Prvými príznakmi ochorenia sú ho-
rúčky, bolesti hlavy, artralagie, myalgie a malátnosť. Väčšina 
prípadov ehrlichiózy bola identifikovaná v juhovýchodnej  
a južnej časti USA. Vektorom je kliešť americký - Amblyom-
ma Americanum (ang. Lone star tick)[2].
Pôvodcom anaplazmóz je Anaplasma phagocytophilum 
predtým v literatúre označovaná ako Ehrlichia phagocyto-
phila. Inkubačná doba sa popisuje na 7-14 dní a v klinickom 
obraze dominujú artralgie, myalgie sprevádzané horúčkou 
s bolesťami hlavy a stavmi zmätenosti. Niekedy sa vysky-
tujú aj dyspeptické ťažkosti. U imunokompromitovaných 
pacientov (asplenickí pacienti) bol zaznamenaný ťažší prie-
beh, ktorý môže viesť k život ohrozujúcim stavom ako napr.: 
akútne renálne zlyhanie, ARDS, krvácavé prejavy, sepsa.  
V laboratórnom obraze pozorujeme leukopéniu s neutro-
péniou, trombocytopéniu a eleváciu hepatálnych transa-
mináz[2] [7]. Lymská choroba, babesia a anaplasma majú rov-
naký kliešťový vektor (Ixodes sp.) a endemickú oblasť, preto 
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po uhryznutí kliešťom môže dôjsť k infekcii viac ako jedným 
patogénom[8].
Anaplazmóza zatiaľ na Slovensku u človeka nebola zdiag-
nostikovaná, dôvodom môže byť aj to, že lekári doteraz ne-
disponovali vhodnými diagnostickými setmi. V súčasnosti 
sú k dispozícií serologické a PCR vyšetrenie. V Európe bola 
anaplazmóza u človeka prvýkrát zistená v roku 1997 v Slo-
vinsku[10].
Pre obidve spomínané nákazy (Ehrlichóza a anaplasmóza) 
platí, že ošetrujúci lekár sa musí primárne zamerať na klinic-
ký obraz a laboratórny nález, nakoľko na výsledky serologic-
kého vyšetrenia je potrebné v týchto prípadoch dlho čakať 
a nemusia viesť k správnym diagnostickým záverom, a to 
z dôvodu že v istých prípadoch je nutné sledovať dynami-
ku titra protilátok. Limitom vyšetrenia krvného náteru je, že 
prítomnosť morúl je odhaliteľná len v skorom štádiu ocho-
renia a vyžaduje personál so skúsenosťami v tejto proble-
matike. Časovo náročné je i PCR vyšetrenie. Z uvedeného 
vyplýva, že ošetrujúci lekári musia častokrát zahájiť liečbu 
bez toho, aby mali jednoznačne potvrdenú diagnózu. Lie-
kom prvej voľby je v týchto prípadoch doxycyklín[12].

Záver
Podľa dostupných štatistických údajov sú ehrlichióza  
a anaplasmóza ochorenia s nízkym výskytom, no tieto údaje 
môžu byť vzhľadom na sťaženú diagnostiku týchto ochore-

ní poddimenzované. Istou indiciou môže byť, že v Českej re-
publike boli podľa údajov Státního zdravotního ústavu diag-
nostikovaných v rokoch 2016-2017 kumulatívne 10 prípadov 
ľudskej granulocytovej anaplasmózy(11).  
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