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LTT - Borrelia 156,19 €

Het prikset kunt u gratis opvragen op ons lab. 
 +49 (0) 30 7 70 01-220.

Uw bloed moet binnen 24 uren op het lab in Berlijn zijn. 

Gebruikt a.u.b. onze nationale gratis koeriersdienst. 
 +49 (0) 30 7 70 01-450
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Borrelia
Lymfocyten-transformatietest

De indicaties voor de LTT – Borrelia 
zijn:

 1. aanwijzing voor een actieve borreliose die 
     behandeling behoeft

 2. succescontrole 4 tot 6 weken na antibio- 
      tische therapie

 3. vermoeden van een recidive of een her  
           haalde Borrelia-infectie.

Evaluatie van de bevindingen moet altijd in rela-
tie met het resultaat van het serologisch onder-
zoek gebeuren. Ook een negatieve bevinding in 
de LTT – Borrelia sluit een actieve Borrelia-in-
fectie niet voor 100% uit.

De anamnese is, in combinatie met het actuele 
klinische beeld, doorslaggevend voor de diagno-
se van een borreliose en de daarop gebaseerde 
therapie-indicatie.

Wat moet er gebeuren?

Voor de lymfocytentransformatietest is een bloed- 
monster van u vereist. Al beschikbare serolo-
gische bevindingen moeten worden bijgevoegd 
of evt. tegelijkertijd worden opgevraagd.
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Het klinische verloop van borreliose/ziekte van 
Lyme wordt ingedeeld in 3 stadia.

Het stadium I 

is een lokale infectie van de huid op de plaats waar 
de teek heeft gebeten. Deze wordt vaak een paar 
dagen na de tekenbeet zichtbaar als erythema           
migrans (rode huiduitslag). Borrelia-specifieke 
antistoffen kunnen in dit vroege stadium van de in-
fectie vaak nog niet worden aangetoond.

In het stadium II 

zijn de huid, het centrale 
perifere zenuwstelsel, het 
hart (hartritme- en gelei-
dingsstoornissen) en het 
bewegingsapparaat aan-
gedaan. De symptomen 
variëren van fluctueren-
de gewrichtszwelling tot 
zich verplaatsende, soms 
hevige gewrichts- en spier- 
pijnen. Algemene symp-
tomen zijn chronische ver- 
moeidheid, duidelijk ziektegevoel 
en soms matige koorts.

LTT-Borrelia

Het stadium III 
(chronisch-persisterende Borrelia-infectie) 

komt pas 6 maanden tot jaren na de infectie tot 
uiting. Klinisch zijn huidverschijnselen, inflam-
matoire „reumatische“ klachten (mono- en oli-
goarthritis, overwegend van de grote gewrichten 
van de onderste ledematen) en de neuroborreliose 
overheersend. Pijnsyndromen, beperkte belast-
baarheid en chronische uitputting (fatigue) zijn 
voor patiënten de meest belastende symptomen.

Laboratoriumdiagnostiek

De laboratoriumdiagnostiek wordt gebruikt wan-
neer uit de anamnese, de klachten en het klinische 
beeld een Borrelia-infectie doen vermoeden.

Deze verloopt meestal door het aantonen van spe-
cifieke antistoffen voor Borrelia in het bloed (sero-
logische diagnostiek). 

Dergelijke antistoffen treden meestal pas 4 tot 6 
weken na de infectie op.

Vanwege kruisreacties met andere ziekte-
verwekkers en sterk vertraagde, zelden 
zelfs uitblijvende vorming van specifieke 
antistoffen voor Borrelia, kan het aantonen 
van antistoffen moeilijk zijn.

Borrelia-specifieke antistoffen blijven bo-
vendien vaak gedurende langere tijd positief, 

zodat een actieve of recente infectie serolo-
gisch vaak niet van een met genezing doorlopen 

ziekteproces kan worden onderscheiden.

Wist u dat... 

... Borrelia door besmette teken op 
 de mens worden overgedragen?

... het risico op de overdracht van 
 de Borrelia stijgt met de tijds- 
 duur dat de teek zuigt?

De LTT vormt een zinvolle 
aanvulling

Voor de genoemde probleemgevallen is er met 
de lymfocytentransformatietest (LTT - Borrelia) 
een mogelijkheid beschikbaar om de cellulaire 
immuunrespons op Borrelia te meten en daar-
mee de serologische diagnostiek aan te vullen.

De LTT vertelt iets over de activi-
teit van een Borrelia-infectie 

Bij de LTT wordt de activering van Borrelia-spe-
cifieke lymfocyten gemeten. Tijdens de test wor-
den cellen van de patiënt samengebracht met ly-
saat-antigenen van de drie Borrelia-soorten en 
de specifieke recombinante OspC. Een positieve 
reactie tijdens de LTT – Borrelia wijst op een ac-
tieve interactie tussen het immuunsysteem en 
de ziekteverwekker. 

Daarmee kan de LTT bijdragen aan het aanto-
nen van niet eenduidig te interpreteren borre-
liose-aandoeningen. Bijna nog belangrijker is 
echter de kennis, dat na een afdoende antibi-
otische behandeling, de LTT – Borrelia in het 

algemeen na 4 tot 6 weken 
negatief wordt, terwijl 

Borrelia-specifieke 
antistoffen vaak 

levenslang aan-
toonbaar bli-
jven resp. na 
antibiotische 
therapie vaak 
zelfs stijgen.


