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SAMENVATTING

In dit ar ti kel wordt een over zicht ge ge ven van de hui di ge li te ra tuur ge ge vens be tref fen de de ziek te van Lyme,

of ly me bor re li o se, bij het paard. Deze aan doe ning wordt ver oor zaakt door Bor re lia burg dor fe ri sen su lato, een

spi ro cheet die voor na me lijk wordt over ge dra gen via te ken. De symp to men van ly me bor re li o se bij het paard

zijn zeer uit een lo pend. In te gen stel ling tot bij de mens ko men er bij het paard geen pa thog no mo ni sche kli ni sche

te ke nen voor, wat het stel len van de di ag no se be moei lijkt. De di ag no se kan ge steld wor den op ba sis van een ver -

blijf van het dier in een en de misch ge bied, sa men met kli ni sche symp to men, een res pons na an ti bi o ti ca be han de -

ling, het uit slui ten van an de re mo ge lijk he den en de de tec tie van an ti stof fen in het se rum of ce re bros pi naal vocht

van verd ach te die ren. Voor de be han de ling van deze aan doe ning komt voor na me lijk te tra cy cli ne in aan mer -

king. Pre ven tief is voor al het con tro le ren van de die ren op de aan we zig heid van te ken van be lang.

INLEIDING

De ziek te van Lyme, of ly me bor re li o se, is de meest

voor ko men de door te ken overd raag ba re aan doe ning in

de Ver enig de Sta ten (VS) en Eu ro pa en komt ook voor in

Azië. Onge veer 30 jaar ge le den werd de ziek te voor het

eerst her kend als een af zon der lij ke en ti teit na dat een

groep pa ti ënten, voor na me lijk kin de ren, uit Lyme, Con -

nec ti cut, VS, symp to men ver toon den van ju ve nie le reu -

ma to ïde ar tri tis (Stee re et al., 1977). Even la ter werd dui -

de lijk dat ly me ar tri tis een laat tij di ge ma ni fes ta tie was

van een teek overd raag ba re mul ti sys te mi sche aan doe -

ning. In 1982 werd het syn droom door Burg dor fer en zijn 

collega’s ge as so cieerd met de ont dek king van een nieu -

we spi rocheet die de naam Bor re lia burg dor fe ri kreeg en

waar van be we zen werd dat ze het oor za ke lijk agens was

van de ziek te van Lyme (Burg dor fer et al., 1982; Stee re et 

al., 1983; Johnson et al., 1984). 

In dit ar ti kel wordt een over zicht ge ge ven van de hui -

di ge li te ra tuur ge ge vens be tref fen de deze aan doe ning bij

het paard. De aan lei ding hier toe is de sig na len van uit de

prak tijk die wij zen op het toe ge no men be lang van te ken -

in fes ta ties bij het paard in Vlaan de ren en een toe ne mend

aan tal paar den dat verd acht wordt van een B. burg dor fe ri

sl-in fec tie. Er wordt eerst ing egaan op de eti o lo gie, de

epi de mi o lo gie en de pa tho ge ne se. Ver schil len de ge ge -

vens die daar bij ver meld wor den, heb ben niet enk el be -

trek king op het paard, maar gel den ook voor an de re dier -

soor ten en de mens. Daar na wordt die per ing egaan op de

symp to men, de di ag no se, de be han de ling en de pre ven tie 

van deze aan doe ning bij het paard.

ETIOLOGIE

Het ge nus Bor re lia be hoort tot de fa mi lie van de Spi -

rochae ta ce ae. Dit zijn gram ne ga tie ve, spi raal vor mi ge,

mi cro a ërofiele bac te ri ën die zich kun nen voort be we gen

door mid del van fla gel len. De leng te va rieert van 8 µm

tot meer dan 30 µm en de breed te kan schom me len tus sen 

0,2-0,3 µm en 0,45-0,5 µm. De struc tuur van Bor re -

lia-spe cies is ge lij kaar dig aan deze van an de re spi roche -

ten: de pro to plas ma ci lin der is om ge ven door een plas -

mamem braan waar in de fla gel len zich vast hech ten, en

daar rond be vindt zich de cel wand be staan de uit pep ti do gly -

caan en een bui ten ste cel mem braan (Bar bour en Hay es,

1986; Stee re, 2001). 

B. burg dor fe ri sen su lato (sl) om vat min stens 12 ge -

nos pe cies  waar van tot op he den enk el B. burg dor fe ri

sen su stric to (ss), B. ga ri nii en B. af ze lii ge as so cieerd

wor den met ly me bor re li o se. De ove ri ge spe cies zijn wei -

nig of niet pa tho geen. In Eu ro pa ko men vol gen de spe cies 

voor: B. burg dor fe ri sen su stric to (ss), B. ga ri nii, B.

afzelii, B. va lai si a na, B. lu si ta ni ae en B. spiel ma nii. In de

VS ko men B. burg dor fe ri ss, B. bis set tii en B. an der so nii

voor en in Azië B. burg dor fe ri ss, B. af zel li, B. ga ri nii, B.

ja po ni ca, B. ta nu kii, B. tur dae en B. sini ca (Saint Gi rons

et al., 1998; Pie sman en Gern, 2004; Stee re et al., 2004;

Rich ter et al., 2006). 
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EPIDEMIOLOGIE

Over dracht via te ken

B. burg dor fe ri sl leeft in de na tuur in en zo ötische cy cli

waar bij te ken van het Ixo des ri ci nus com plex (ook wel I.

per sul ca tus-com plex ge noemd) en een bre de waai er van

gast heer die ren be trok ken zijn. De be lang rijk ste vec to ren

voor de drie spe cies die be trok ken zijn bij de ziek te van

Lyme zijn: I. sca pu la ris (‘deer tick’, vroe ger ook I. dam -

mi ni ge noemd) die voor al voor komt in het noor den van

de VS, I. pa ci fi cus in het wes ten van de VS, I. per sul ca tus

(‘taiga tick’) in Azië en I. ri ci nus (‘sheep tick’) in Eu ro pa

(Stee re et al., 2004). Een twee de vec tor in Eu ro pa is I.

hexa go nus die pri mair Mus te li dae (on der an de re fret ten)

en egels pa ra si teert en slechts oc ca si o neel in con tact komt

met an de re dier soor ten of de mens. Als der de Eu ro pe se

vec tor staat I. uri ae be kend, een teek die zee vo gels pa ra -

si teert (Pie sman en Gern, 2004). 

Ixo des-te ken zijn drie gast he ren te ken: bei de ver vel -

ling en (lar ve-nimf en nimf-adult) vin den plaats op de

grond en ie der sta di um moet een nieu we gast heer zoe ken

om zich te voe den. Zo wel de lar ve, de nimf als de adul te

teek kan zich in fec te ren met de spi rocheet tij dens het

bloed zui gen op een be smet te gast heer. De cy clus van de

teek duurt twee jaar. De te ken lar ven ko men uit het ei in de 

len te en gaan zich vast hech ten op klei ne knaag die ren. In

Eu ro pa wordt de bos muis (Apo de mus syl va ti cus) als pri -

mai re gast heer voor de lar ven en nim fen be schouwd, in

de VS zijn dit eek hoorns en de wit voet muis (Per omys cus

leu co pus). Ook la go mor fen en vo gels dra gen bij tot het

on der houd van de cy clus. De ge ïnfecteerde lar ven gaan

in een rust fa se tot de vol gen de len te en ver pop pen zich tot 

nimf. Tij dens de len te en de vroe ge zo mer hech ten deze

nim fen zich vast op een nieu we gast heer, voor na me lijk

klei ne knaag die ren, maar ook de mens, gro te re wil de

zoog die ren en huis die ren waar on der het paard. Tij dens

het voe den be smet ten ze de gast heer met de spi rocheet. In 

de late zo mer ver laat de nimf de gast heer en vormt zich in

de om ge ving om tot het adul te sta di um. Ge du ren de de

herfst en de vroe ge win ter zoekt de vol was sen teek een

nieu we gast heer op, dit maal zijn het gro te re dier soor ten

(her ten, scha pen, ree ën, paar den en koei en) en de mens,

en er vindt op nieuw een trans mis sie van de spi rocheet

plaats. Trans sta di ële overd racht ge beurt rou ti ne ma tig,

trans ova ri ële overd racht is uit zon der lijk (Gern et al.,

1998; Van ro bae ys en Hae se brouck, 1998; Sha pi ro en

Ger ber, 2000; Pie sman en Gern, 2004).

Bos sen met een dik ke strooi sel laag, struik ge was en

ver waar loos de wei den vor men ge schik te bi o to pen voor

I. ri ci nus. Zel den vindt men te ken te rug op be graasd wei -

land of goed on der hou den ga zon. Een vol doen de voch tig 

mi cro kli maat aan de ba sis van de ve ge ta tie is be lang rijk

voor het on der hou den van de vocht ba lans van de teek

(Jong ejan, 1992).

Bij het bloed zui gen op een ge ïnfecteerde gast heer be -

smet ten de te ken lar ven zich met de spi rocheet en wor den

ze dra ger van B. burg dor fe ri sl. Hoe wel te ken zich meest -

al ge du ren de 96 uur voe den, ne men ze de spi roche ten

voor na me lijk op ge du ren de de eer ste 24 uur na vast hech -

ting op een gast heer. De spi roche ten ver blij ven in het

darm lu men van de teek. Tij dens de ko lo ni sa tie van de

darm is de ex pres sie van ‘Outer Sur fa ce Pro tein A’ (OspA)

op de bui ten ste cel mem braan van de spi rocheet maxi -

maal. Dit OspA fung eert als li gand waard oor de spi -

roche ten in staat zijn om zich vast te hech ten aan de darm -

wand van de teek. Dit ver hin dert dat de borrelia’s sa men

met het bloed in tra cel lu lair wor den op ge no men. In te -

gen stel ling tot bij an de re he ma to fa ge in sec ten, wordt bij

Ixo des spp. het op ge no men bloed na me lijk in tra cel lu lair

in de cel len van de darm wand ver teerd en niet in tra lu mi -

naal. Voedt de teek zich op nieuw, dan mi greert de spi -

rocheet door de darm wand naar de he mo coe le. Na enk ele 

uren dring en de spi roche ten bin nen in de speek sel klie ren

van de teek en wor den tij dens het voe den via het speek sel

bin neng ebracht in de gast heer. Om mi gra tie van de spi -

rocheet van uit het darm lu men naar de speek sel klier mo -

ge lijk te ma ken, neemt de ex pres sie van OspA af en

neemt de ex pres sie van OspC toe (Pal en Fi krig, 2003;

Cul len et al., 2004). Om een ef fi ci ënte trans mis sie van

Bor re lia spp. naar de gast heer te be ko men, is het be lang -

rijk dat de teek lang ge noeg vast ge hecht blijft op de gast -

heer. Vol gens Kahl et al. (1998) is het ri si co op in fec tie

bij na 100% als een ge ïnfecteerde teek meer dan 47 uur

aan we zig blijft op de gast heer. Indien de teek bin nen de

24 uur ver wij derd wordt, is er slechts een mi ni ma le kans

op in fec tie. 

Ande re ma nie ren van overd racht

B. burg dor fe ri sl wordt ook te rug ge von den in an de re

bloed zui gen de art ro po den, zo als te ken van het ge slacht

Der ma cen tor, paar den vlie gen en mug gen. Het is niet

dui de lijk of de spi roche ten ook via deze vec to ren over ge -

dra gen kun nen wor den (Mag na rel li en Ander son, 1988). 

Ma ni on et al. (1998) kon den le ven de borrelia’s aan to -

nen in de uri ne van kli nisch ge zon de paar den. Dit kan van 

be lang zijn voor de overd racht van de in fec tie tus sen

paar den on der ling, maar ook met het oog op een even tu e le

sprei ding naar de mens. Infec tie via uri ne-ora le en uri ne-

 con junc ti va le weg werd reeds ge sug ge reerd bij in fec -

tieproe ven met mui zen, maar het is niet be kend of non-vec -

tor trans mis sie zich ook on der na tuur lij ke om stan dig he den

voord oet. 
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Ook in het bloed, het co lo strum en de melk van ge ïn -

fecteerde die ren kan B. burg dor fe ri sl aang etoond wor -

den (Par ker en Whi te, 1992; Bush mich, 1994). Een

trans pla cen tai re overd racht is be kend bij mens, rund,

paard en hond (Bush mich, 1994).

Voor ko men van B. burg dor fe ri sl in fec ties bij het
paard

Pre va len tie stu dies in de VS en Eu ro pa toon den aan

dat ze ven tot meer dan 45 % van de paar den in en de mi -

sche ge bie den an ti stof fen heb ben te gen over B. burg dor -

fe ri (Mar cus et al., 1985; Mag na rel li en Ander son, 1989;

Ber nard et al., 1990;  Kas boh rer en Schon berg, 1990;

Trap, 1990; Car ter et al., 1994; Ger hards en Wol lanke,

1996; Lie bisch et al., 1999; Mag na rel li et al., 2000;

Egen vall et al., 2001). Uit on der zoek aan het La bo ra to ri -

um voor Bac te ri o lo gie en My co lo gie van de Huis die ren,

Fa cul teit Dier ge nees kun de, Gent, is ge ble ken dat ook

paar den in Vlaan de ren bloot ge steld wor den aan in fec tie

met B. burg dor fe ri sl. In dit on der zoek werd bij 36 % van

de ge tes te paar den an ti stof fen te gen over B. burg dor fe ri

sl ge de tec teerd (Moy aert et al., 2006). De aan we zig heid

van an ti stof fen hoeft ech ter niet nood za ke lijk sa men te

gaan met kli ni sche symp to men (Chang et al., 2000a). 

PATHOGENESE

Wan neer een be smet te teek zich voedt, wor den de spi -

roche ten sa men met het speek sel van de teek bin neng e -

bracht in het lichaam van het paard of an de re gast he ren.

Dit biedt een aan tal voord elen voor de spi rocheet. Het

speek sel van de teek be vat na me lijk stof fen die het com -

ple ment sys teem van de gast heer in ac ti ve ren en die de

func tie van de fa go cy ten in hi be ren. Op die ma nier kan de

spi rocheet ge mak ke lij ker over le ven in zijn nieu we om -

ge ving. Daar en bo ven be schik ken de kie men ook over

hun ei gen mecha nis men om te ont snap pen aan het af -

weer sys teem van de gast heer. Ver schil len de mo le cu len

spe len hier bij een rol. Zo kan de kiem ‘OspEF-re la ted

protein’ (Erp) tot ex pres sie breng en op haar ce lop per vlak 

die haar be schermt te gen com ple ment ge me dieer de af do -

ding. De spi rocheet brengt ook ad he si nen tot ex pres sie

die bin den aan ex tra cel lu lai re ma trix pro te ïnen in de huid, 

zo als de co ri ne en fi bro nec ti ne. Deze ad he si nen spe len

een be lang rij ke rol in het eer ste sta di um van de ziek te

waar bij de kiem moet over le ven en zich moet ver me nig -

vul di gen in de huid al vo rens zij zich via de bloed- of lym -

fe baan spreidt naar de ver schil len de or ga nen. Ook in die

or ga nen kan de kiem bin den aan de co ri ne, fi bro nec ti ne,

in te gri nen en gly co sa mi no gly ca nen van de ex tra cel lu lai re

ma trix. Dit zou de her ken ning van de kiem door het

afweer sys teem van de gast heer mas ke ren. Op die ma nier

kan de spi rocheet vele maan den per sis te ren in het lichaam

van de gast heer. B. burg dor fe ri sl kan zich bo ven dien ook

ver me nig vul di gen en over le ven in af we zig heid van ij zer -

mo le cu len. Dit is een groot voord eel ver mits ij zer hou den de

en zy men vaak het doel wit zijn van oxi da tie ve af weer -

mecha nis men van de gast heer. B. burg dor fe ri sl kan ook

se lec tief die pro te ïnen die het doel wit vor men van de an -

ti stof fen van de gast heer ‘downreguleren’. Op die ma nier 

kan de kiem tel kens op nieuw ont snap pen aan het af weer -

sys teem van de gast heer en over le ven in ver schil len de

or ga nen, zo als de milt, de uri ne blaas, de ge wrich ten en

het hart. B. burg dor fe ri sl pro du ceert geen toxi nen maar

is een zeer po ten te im mu no mo du la tor. De kiem on der -

drukt de lo ka le im muun res pons. 

Hoe de let sels juist ont staan, blijft tot op he den een

punt van dis cus sie, al zijn er wel ster ke aan wij zing en dat

T-lym fo cy ten een be lang rij ke rol zou den spe len bij de

ont wik ke ling van ly me ar tri tis (Co burn, 2001; Mil ler et

al., 2003; Pal en Fi krig, 2003; Singh en Gir schick, 2004).

SYMPTOMEN BIJ HET PAARD

Net zo als bij de mens kan de ziek te van Lyme zich bij het

paard zo wel symp to ma tisch als asymp to ma tisch voord oen.

De symp to men die zich voord oen bij het paard zijn zeer

va ri a bel en as pe ci fiek waard oor de di ag no se van ly me -

bor re li o se vaak niet ge steld wordt (Par ker en Whi te,

1992). B. burg dor fe ri sl ver oor zaakt bij het paard fre -

quent ar tri tis en sy no vi tis waard oor de ge wrich ten op zet -

ten en het dier be gint te mank en (Bur gess et al., 1986;

Trap, 1990; Brow ning et al., 1993). Ande re symp to men

ter hoog te van het be we gings ap pa raat zijn spier zwak te,

stijf heid, oe deem van de le de ma ten en la mi ni tis (Par ker

en Whi te, 1992; Schönert et al., 2002).

Naast mank en wor den re gel ma tig neu ro lo gi sche symp -

tomen ge meld. Bur gess en Mat ti son (1987) be schre ven

een ge val van en ce fa li tis. Het paard ver toon de pro fuus

zwe ten, staart pa ra ly se, kop schud den en dys fa gie. Ook

ataxie, ge drags ve ran de ring en en som no len tia be ho ren

tot de neu ro lo gi sche symp to men. 

Eryt he ma chro ni cum mi grans (ECM), pa thog no mo -

nisch bij hu ma ne bor re li o se, komt bij het paard niet voor.

Wel be schre ven Mag na rel li et al. (1988) haar ver lies en

hy per sen si ti vi teit van de huid en de on der lig gen de mu s cu -

la tuur op de plaats van de te ken beet. Ook hy per ke ra to se en

acro der ma ti tis atrop hi cans wor den soms waar ge no men

(Schönert et al., 2002).

 B. burg dor fe ri kan ook be schouwd wor den als een

mo ge lij ke oor zaak van re pro duc tie stoor nis sen en abor -

tus bij de mer rie (So ren sen et al., 1990). 
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De aan tas ting van het oog kan pa nu ve ïtis, ke ra ti tis,

con junc ti vitis, chor oïdi tis en cor ne a troe be ling ver oor za -

ken (Bur gess et al., 1986; Schönert et al., 2002). 

Ten slot te zou de kiem, net zo als bij de mens, ve rant -

woor de lijk zijn voor be paal de car di o vas cu lai re com pli -

ca ties, zo als en do car di tis (Trap, 1990; Lie bisch et al.,

1999).

Bo veng enoem de symp to men kun nen ge paard gaan

met al ge me ne symp to men, zo als le thar gie, anor exie, chro -

nisch ver ma ge ren of per sis te ren de lage koorts. Het is ook

mo ge lijk dat enk el deze wei nig spe ci fie ke symp to men

zich voord oen (Par ker en Whi te, 1992; Ma di gan, 1993;

Schönert et al., 2002).

DIAGNOSE

Het stel len van de di ag no se van ly me bor re li o se bij

paar den is ze ker niet een vou dig en kan on der meer ge ba -

seerd zijn op de kli ni sche symp to men in com bi na tie met

de voor ge schie de nis van een te ken beet en het ver blijf in

een en de misch ge bied. Een po si tie ve re ac tie op een tetra -

cy cli ne be han de ling kan ook een in di ca tie zijn voor de

di ag nose (Par ker en Whi te, 1992).

Daar naast kan men bij le ven de die ren het pa tho geen

agens pro be ren aan te to nen in het bloed, het ge wrichts -

vocht, het ce re bros pi naal vocht (CSV), de uri ne of de

huid. Bij ge stor ven paar den kun nen ook de nie ren, le ver,

long en, milt, her se nen en het oog on der zocht wor den op

de aan we zig heid van spi roche ten (Trap, 1990; Par ker en

Whi te, 1992). De kiem kan zicht baar ge maakt wor den

met donk er veld mi cros co pie en spe ci fie ke kleu ring en,

zo als im mu no his toche mie en zil ve rim preg na tie (Van ro -

bae ys en Hae se brouck, 1998; Sha pi ro en Ger ber, 2000).

Voor iso la tie maakt men ge bruik van een spe ci aal aang e -

rijkt vloei baar me di um: Bar bour Stoen ner Kel ly (BSK)

II, dat ge du ren de drie tot vier we ken ge ïncubeerd wordt

bij 30-33°C (Bar bour, 1984). Het na deel van deze tech -

niek is dat ze zeer tij dro vend is (Franz en Krau se, 2003).

Met be hulp van PCR kan men recht streeks het DNA

van de spi rocheet de tec te ren. De voord elen van deze

tech niek zijn dat het veel snel ler gaat dan het aan leg gen

van een cul tuur, dat de tech niek vroeg in het ziek te pro ces

toe ge past kan wor den en dat ze klei ne hoe veel he den kie -

men kan de tec te ren. Het na deel is dat de test geen on der -

scheid maakt tus sen le ven de of reeds af ge stor ven kie men 

(Si gal, 1994). PCR kan toe ge past wor den op het se rum,

het ge wrichts vocht, CSV, de uri ne en weef sel sta len zo als

de huid (Rosa en Schwan, 1989; Franz en Krau se, 2003).

Een la bo ra to ri um di ag no se van een B. burg dor fe ri

sl-in fec tie is meest al ge ba seerd op de de tec tie van spe ci -

fie ke an ti stof fen in se rum of CSV. Hier voor maakt men

ge bruik van Enzy me Link ed Immu no sor bent Assay (ELISA),

in di rec te im mu nof lu o res cen tie (IF) en wes tern blot ting.

B. burg dor fe ri sl-se ro re ac ti vi teit is ech ter niet nood za ke -

lijk ge lijk aan de di ag no se van de ziek te van Lyme in een

ac tief sta di um. In de eer ste fase van de in fec tie ver schij nen

IgM-an ti stof fen die slechts uit zon der lijk ge de tec teerd

wor den, na me lijk wan neer een paard in een zeer vroeg

sta di um van de ziek te aang ebo den wordt met acu te ar tri tis. 

Van af drie we ken na de in fec tie ver schij nen spe ci fie ke

IgG-an ti stof fen bij het paard. Deze kun nen ja ren lang de -

tec teer baar blij ven, ook al is de pa ti ënt reeds be han deld

en ge ne zen (Lie bisch et al., 1999). In een stu die van

Chang et al. (2000a) waar bij pony’s bloot ge steld wer den

aan ge ïnfecteerde te ken, wer den de an ti stof fen pas de tec -

teer baar na vijf à zes we ken met een piek op drie maan den.

Een be lang rijk na deel van de se ro lo gi sche tes ten zijn de

mo ge lij ke vals po si tie ve of val sne ga tie ve re ac ties. Een

vals po si tie ve re ac tie kan te wij ten zijn aan een kruis re ac tie

met an ti stof fen te gen over an de re kie men. Bij de mens

kun nen er bij voor beeld kruis re ac ties op tre den met Tre po -

ne ma pal li dum (sy fi lis). Bij het paard kun nen er vals po si -

tie ve re ac ties op tre den na een in fec tie met Lep tos pi ra spp.

of an de re, min der pa tho ge ne Bor re lia spp., zo als B. thei -

le ri of B. herm sii, die voor ko men in de VS (Mar cus et al.,

1985; Par ker en Whi te, 1992). Een kruis re ac tie is ook

mo ge lijk met an de re, min der ver wan te kie men, zo als

Esche richia coli (Han sen et al., 1988; Mag na rel li et al.,

2000). Daar om is een ELISA op ba sis van de vol le di ge

kiem min der ge schikt en is het aan te ra den om an ti stof -

fen op te spo ren te gen over spe ci fie ke an ti ge nen van B.

burg dor fe ri sl, zo als p100, OspC, VlsE en p18 (Hun feld

et al., 2002; Wils ke, 2005). Val sne ga tie ve re sul ta ten kun -

nen zich voord oen wan neer de se rum sta len zeer vroeg in

het ziek te pro ces ge no men wor den om dat de IgM-res -

pons dan nog geen de tec teer baar ni veau heeft be reikt. Dit 

is een pro bleem dat zich voor al bij de mens voord oet,

om dat de IgM-an ti stof fen pas drie tot vier we ken na de

in fec tie ver schij nen. Bij onze huis die ren komt de IgM-

 res pons ech ter snel ler op gang (Par ker en Whi te, 1992;

De piet ro pa o lo et al., 2005).

In de VS ge bruikt men rou ti ne ma tig ELISA voor de

di ag no se van bor re li o se bij de mens. Indien de ELISA-

 test po si tief is, wordt deze sys te ma tisch ge volgd door een 

wes tern blot om het re sul taat te be ves ti gen (De piet ro pa o -

lo et al., 2005). Het zelf de wordt aang era den bij paar den

(Dzier zec ka en Kita, 2002). Ook in Bel gië stelt men de

di ag no se van ly me bor re li o se bij de mens op ba sis van se -

ro lo gie. Het Insti tuut voor Tro pi sche Ge nees kun de te

Antwer pen ge bruikt rou ti ne ma tig een ELISA-test. Alle

po si tie ve ge val len wor den be ves tigd door mid del van

wes tern blot. In Bel gië zijn er mo men teel geen la bo ra to ria
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die de di ag no se van ly me bor re li o se bij het paard stel len.

In de prak tijk kan be roep ge daan wor den op bui ten land se

la bo ra to ria, zo als ZeckLab in Duits land of La bo ra toi re

Dépar te men tal Frank Du com be in Frank rijk.

BEHANDELING

De meest ge bruik te an ti bi o ti ca voor de be han de ling

van de ziek te van Lyme bij het paard zijn te tra cy cli ne (5

mg/kg IV, SID) en breed spec trum ce fa los po ri nen, zo als

cef ti o fur (2,2 mg/kg IM, SID). Daar bij zou te tra cy cli ne

su pe rieur zijn aan cef ti o fur (Chang et al., 2005). Een

lang du ri ge te tra cy cli ne be han de ling kan wel aan lei ding

ge ven tot co li tis (Par ker en Whi te, 1992). Bij het paard

wordt ook soms met suc ces pro cai ne pe ni cil li ne (30.000-

45.000 IU/kg IM, SID) of ben zat hi ne pe ni cil li ne (30.000-

45.000 IU/kg IM, om de an de re dag) toe ge diend. 

Het is aan te be ve len om sa men met de an ti bi o ti ca een

al ge me ne ont ste kings rem mer, zo als fe nyl bu ta zo ne, toe

te die nen (Par ker en Whi te, 1992). 

Re cen te in fec ties wor den meest al be han deld ge du -

ren de twee tot drie we ken. In een la ter sta di um van de

ziek te wor den ge du ren de één maand tot zes maan den an ti -

bio tica toe ge diend (Par ker en Whi te, 1992; Ma di gan, 1993).

PREVENTIE

In en de mi sche ge bie den is een da ge lijk se con tro le op

de aan we zig heid van te ken van es sen tieel be lang bij de

pre ven tie van de ziek te van Lyme, zo wel bij mens als bij

dier. Als de teek bin nen de 24 uur ver wij derd wordt, is de

kans op trans mis sie van de spi rocheet im mers mi ni maal

(Trap, 1990; Kahl et al., 1998). 

Het pre ven tief ge bruik van re pel lents (per methri ne,

fipro nil) wordt be schre ven bij het paard, maar het wordt

in de prak tijk wei nig toe ge past aang ezien er niets be kend

is over de ef fec ti vi teit, de wer kings duur en de even tu e le

toxi ci teit van deze pro duc ten bij het paard. Deze re pel -

lents zijn im mers niet ge re gis treerd voor ge bruik bij deze

dier soort (But ler et al., 2005).

Een vac cin voor paar den is nog niet com mer cieel be -

schik baar. Chang et al. (2000b) toon den aan dat pony’s

die ge vac ci neerd wer den met een su bu nit vac cin op ba sis

van OspA be schermd wa ren te gen een ex pe ri men te le

bloot stel ling aan B. burg dor fe ri-ge ïnfecteerde te ken. Het 

wer kings mecha nis me van dit vac cin is ge ba seerd op het

feit dat de OspA-ex pres sie op het op per vlak van de spi -

rocheet maxi maal is wan neer de kiem zich in het darm lu -

men van de teek be vindt. Wan neer een re cent be smet te

teek bloed zuigt bij een ge ïmmuniseerde gast heer wor -

den de OspA-an ti stof fen mee op ge no men met het bloed

en treedt er een de struc tie van de spi rocheet op in de darm

van de teek. Hierd oor wordt trans mis sie van de kiem ver -

hin derd (Pal et al., 2001). Het vac cin kan paar den be -

scher men te gen in fec tie, maar het kan de kiem niet meer

eli mi ne ren in dien de gast heer reeds ge ïnfecteerd was

vóór de vac ci na tie (Chang et al., 2000b).
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