
De ziekte van LYME
De ziekte van Lyme, ook wel Borreliose, Lyme-Borreliose of Lyme-Disease genoemd is vrij goed bekend bij
de mens en hond. Ook bij paarden, katten, rundvee en schapen kan deze ziekte zich voordoen. De ziekte is
genoemd naar het plaatsje Lyme in Connecticut in Amerika, waar in 1975 een epidemie van deze ziekte optrad.
In Amerika is deze aandoening de belangrijkste door teken overgebrachte bacteriële infectieziekte.

Borrelia  bij  paarden komt ook voor in Polen,  Duitsland,  Engeland,  Scandinavië,  China,  Japan,  Rusland en
Canada.

De ziekte wordt hier in West-Europa veroorzaakt door bacteriën van de familie Borrelia burghdorferi senso
latu.  Deze  bacteriën  worden  via  beten  van  teken  van  de  familie  Ixodes  ricinus,  ook  wel  schapen-teek
genoemd, overgedragen. Paarden kunnen elkaar niet  besmetten Het aantal  teken en het aantal  met Borrelia
besmette teken neemt toe in onze contreien. Teken zijn spinachtige beestjes, ongeveer één tot drie millimeter
groot. Volgezogen met bloed kan een teek wel 1 cm groot worden. De meeste tekenbeten komen voor in de
periode van maart tot en met oktober.

Het voorkomen van de ziekte van Lyme bij paarden werd lang nog niet overal onderzocht: in Zweden vond men
dat ongeveer 7% van de onderzochte paarden in contact geweest was met Borreliose, in Turkije 6%, in Mexico
34%. In Amerika heeft men op verschillende plaatsen onderzoek gedaan naar het voorkomen van Borrelia bij
paarden. In Wisconsin werd een infectie ratio van 63% aangetroffen,  in Connecticut 84%, terwijl  in Texas
slechts een infectie ratio van 0.2% vastgesteld werd.

B.  burghdorferi  wordt  overgedragen  door  Ixodes  teken  die
minstens 18 uur op het  paard aanwezig  moeten zijn om de
infectie over te dragen. Bij paarden kunnen alle leeftijdsgroepen
een besmetting  met  de  ziekte  van  Lyme oplopen.  De incubatie
periode bij natuurlijk verlopende infecties bij paarden is onbekend.
De ziekte kan niet rechtstreeks overgaan van het ene paard op het
andere paard.

In Europa zijn kleine knaagdieren zoals de bosmuis, Apodemus
sylvaticus  en  de  woelmuis,  Clethrionomys,  het  reservoir  in  de
natuur. Honden kunnen ook als reservoir fungeren.

Symptomen

De meest voorkomende gerapporteerde symptomen bij paarden zijn: milde koorts, stijfheid, kreupelheid ter
hoogte van verschillende ledematen, pijnlijke spieren, overgevoeligheid, opzetting van gewrichten (eerder
zeldzaam voorkomend) en veranderingen in gedrag.  Tevens werden bij het paard na een infectie met B.
burghdorferi sensu lato de volgende symptomen vermeld: vermageren, hoefbevangenheid en abortus. Er zijn
ook enkele rapporten verschenen waarin het voorkomen van zenuwsymptomen vermeld wordt zoals: het hoofd
scheef houden, moeilijk slikken, en doelloos rond lopen. Ook blindheid werd beschreven na het optreden van
een erge oogontsteking. Veel infecties kunnen echter ook zonder symptomen verlopen.

Recent werd een geval van Borreliose beschreven bij een volbloed in Amerika waarbij het paard in het begin suf
was, vermagerde ondanks goede eetlust, koorts had, kreupel was en moeilijk zijn hoofd en nek op normale
hoogte kon houden. Na een initieel goede reactie op een behandeling met antibiotica gedurende 2 maanden,
begon  hij  2  maanden  na  stop  zetten  van  de  behandeling  opnieuw een  stijve  nek  te  vertonen,  waarna  hij
plotseling  zeer  sterk  achteruit  ging,  zware  evenwichtsstoornissen  vertoonde  en  diende  geëuthanaseerd  te
worden. Tijdens de lijkschouwing en na uitgebreider onderzoek van verschillende weefsels, bloed en vocht van
rond de hersenen werden specifieke letsels aangetroffen die passen in het kader van de ziekte van Lyme. Bij een



klassiek bloedonderzoek worden geen typische afwijkingen aangetroffen, wel kan er soms een verhoging van
ontstekingsparameters aangetroffen worden doch dit kan bij zeer veel andere ziekten ook waargenomen worden.

Hoewel er bij mensen in het acute stadium veel symptomen beschreven worden zoals koorts, hoofdpijn, stijve
nek, en opgezette lymfeklieren, gevolgd in het chronische stadium door gewrichtsontsteking, hartklachten en/of
ontsteking van het perifere en centrale zenuwstelsel, is men er tot nu toe nog niet in geslaagd na experimentele
infecties van paarden deze symptomen op te wekken.

Bij mensen verloopt de ziekte zelden zonder symptomen, terwijl bij honden meer dan 95% van de honden die
met de ziekten in aanraking komt geen symptomen vertoont.

Afhankelijk van welke tak van de familie Borrelia een rol speelt is er een verschillende voorkeur locatie bij de
mens: B. burghdorferi sensu stricto heeft een voorkeur voor gewrichten en zou vooral arthritis veroorzaken.
Borrelia afzellii heeft een voorkeur voor de huid en veroorzaakt erythema migrans, een scherp afgetekende
rode ring op de huid na de tekenbeet, en kan ook chronische gewrichtsontsteking veroorzaken. Borrelia garinii
heeft een voorkeur voor cerebrospinaal vocht en kan neurologische symptomen geven.

De teken kunnen ook naast dragers en overbrengers van Borrelia, ook dragers en overbrengers zijn
van Anaplasma. Anaplasma kan koorts, depressie, geen eetlust, dikke benen, ataxie en zelfs de dood
veroorzaken bij paarden.

Diagnose

Bij de mens en de hond kan een diagnose gesteld worden aan de hand van de combinatie van volgende criteria:
1. aanwezigheid van typische klinische symptomen, 2. exclusie van ziekten met gelijkaardige symptomen, 3.
goede reactie op geschikte antibiotica, 4. aanwezigheid van besmette teken, 5. aanwezigheid van antilichamen.

Het stellen van de diagnose van een Borrelia burghdorferi infectie bij paarden is echter in vele gevallen niet
eenvoudig en zelfs deskundigen verschillen hierover soms van mening. Het oorzakelijk verband tussen een
infectie met Borrelia burghdorferi en de ziekteverschijnselen is namelijk tot nu toe bij paarden zeer moeilijk aan
te tonen.

In de acute fase zou polymerase chain reaction (PCR) van een huidbiopt (genomen op de plaats waar de teek
heeft gezeten) en van de teek zelf een hulpmiddel kunnen zijn om uit te maken of er inderdaad sprake is van een
infectie met Borrelia.

In  de  subacute  fase  wordt  meestal  gebruik  gemaakt  van  antistoffen  bepaling  door  middel  van  serologie.
Enkelvoudige serologie is van beperkte waarde omdat veel seropositieve paarden symptoomloos zijn. In een
experiment waarbij pony’s besmet werden kon men de eerste antistoffen aantonen 5 tot 6 weken na de infectie.
Serologische testen tonen echter enkel antistoffen aan en niet de bacterie zelf. Twee bloedstalen (gepaarde sera)
met 3-4 weken tussentijd kunnen een acute infectie aantonen als er sprake is van "seroconversie"; dit is een
(minimale)  verviervoudiging  van  de  titer  in  de  loop  van  de  tijd  tussen  eerste  en  tweede  staalname.  Het
oorzakelijk verband tussen een infectie met Borrelia burghdorferi en de ziekteverschijnselen is tot nu toe bij
paarden zeer moeilijk aan te tonen.

Behandeling

Recente literatuur geeft aan dat antibiotica rechtstreeks toegediend in de bloedbaan, de beste werkzaamheid
hebben tegen B. burghdorferi en gedurende een aantal weken gegeven zouden moeten worden. Het toedienen
van antibiotica via de mond uit dezelfde groep is praktisch gezien beter haalbaar en minder risicovol maar wordt
niet  als  eerste  keus  aangegeven.  Symptomatische  behandeling  van  de  aangetaste  organen  is  in  een  aantal
gevallen  noodzakelijk.  Bij  de  mens  is  bekend  dat  een  vroegtijdige  behandeling  de  duur  van  de  eerste
symptomen vermindert en de in een later stadia optredende symptomen kan voorkomen of verminderen. In
sommige gevallen kan de infectie bij mens en dier aanwezig blijven ondanks intensieve antibiotica behandeling.

Verder wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om na te gaan welke de meest geschikte antibiotica zijn die
bij paarden gebruikt kunnen worden.



Preventie

De ziekte van Lyme kan vermeden worden door zich niet te begeven in gebieden waar teken aanwezig zijn.
Teken leven in hoog gras en struikgewas: vooral bossen, duinen, heidegebieden, beschutte weilanden maar ook
in tuinen en parken. Teken zijn er het hele jaar door. Zodra de temperatuur boven de 5 tot 10 graden Celcius is
worden de teken actief.

In met teken besmette gebieden is het belangrijk de paarden dagelijks nauwkeurig te onderzoeken op de
aanwezigheid van teken.  Belangrijk hierbij is de okselstreek  en de liesstreek  niet te vergeten. Ook is het
belangrijk paarden na een bos- of duinrit goed onderzoeken op teken zodat deze zo snel mogelijk verwijderd
kunnen worden. Teekwerende sprays kunnen preventief gebruikt worden. Het is belangrijk hoofd, hals, benen en
het gebied onder de staart niet te vergeten wanneer je een teekwerende spray gebruikt bij  je paard. Voor
mensen die veel in de natuur werken of verblijven kan het dragen van geïmpregneerde kleding de kans op een
tekenbeet verkleinen.

In Nederland en België is mede door de diversiteit aan Borrelia stammen geen vaccin beschikbaar voormensen
of paarden ter preventie van Borreliosis.

Knaagdieren  bestrijden  en  weilanden  vrij  houden  van  laag  struikgewas  maken  de  omgeving  minder
geschikt voor teken en hun reservoirs, zodat de infectiedruk vermindert.

Het allerbelangrijkste is de teek zo snel mogelijk te verwijderen met een daarvoor bestemde tekentang en
handschoenen.  Het  is  niet  nodig  alcohol,  jodium ,  olie  of  andere  middelen  te  gebruiken  voordat  de  teek
verwijderd wordt. Dit heeft geen effect op het verwijderen. Neem een puntig pincet waarmee de teek goed bij de
kop vastgepakt kan worden. Laat het lichaam van de teek altijd met rust. Er zijn speciale tekentangen te koop
om teken te verwijderen, bijvoorbeeld bij de apotheek. Lees altijd eerst goed de gebruiksaanwijzing voor je zelf
aan het werk gaat.

Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid van het paard bij de kop beet en trek de teek er langzaam uit zonder te
draaien, tenzij anders vermeld in de handleiding. Als er een stukje van de monddelen van de teek achterblijft in
de huid, is dat ongevaarlijk. Dat komt er vanzelf weer uit, net als bij een splinter. Het verwijderen van een teek
bij mens of dier levert geen besmettingsgevaar op. Ontsmet het beetwondje met 70% alcohol of jodium.
Noteer de datum waarop en de plek op het lichaam waar het paard gebeten is. Consulteer uw dierenarts als na
een beet een zwelling ontstaat of als het paard klachten vertoont.

Borrelia  burghdorferi  kan  geïnactiveerd  worden  met  een  oplossing  van  1%  natriumhypochloride  en  een
oplossing van 70% ethanol. Borrelia is ook gevoelig aan hitte en UV licht.


