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behandling af kighoste, men clarithromycin og azithromycin 
har vist samme effektivitet og færre bivirkninger og er derfor 
at foretrække, men de er kun afprøvet i behandling af kigho-
ste for aldersgruppen over seks måneder. Azithromycin er 
dog  ikke indregistreret til børn under to år i Danmark, hvor-
for clarithromycin bør foretrækkes til denne aldersgruppe.
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Specifik paraklinisk diagnostik for infektioner med Borrelia 
burgdorferi (Lyme-borreliose) blev mulig ved opdagelsen af 
bakterien i 1982. Siden er diagnostikken blevet forbedret, 
men den har stadig begrænsninger, og det er vigtigt at tolke et 
laboratorieresultat i den kliniske sammenhæng (Tabel 1).

Direkte metoder
B. burgdorferi (Bb) kan dyrkes fra klinisk prøvemateriale i spe-
cialmedium (Barbour-Stoenner-Kelly), hvilket giver mulighed 
for en definitiv diagnose. På grund af spirokætens lange gene-
rationstid tager det imidlertid 2-6 uger, før en kultur er posi-
tiv. Metoden er vanskelig og arbejdskrævende, idet påvisning 
af spirokæter foretages ved mørkefeltmikroskopi. Polymera-
sekæde (PCR)-assays til påvisning af Bb-DNA er blevet udvik-
let baseret på såvel kromosomale (f.eks. flagellin, 16S rRNA) 
som plasmidbårne gener (f.eks. OspA). Generelt har sensitivi-
teten været varierende og et negativt PCR-resultat udelukker 
ikke Lyme-borreliose. Ingen af de direkte metoder kan bruges 
i rutinediagnostikken.

Indirekte metoder
Bb har talrige immunologisk relevante antigener. Generelt er-
kender immunsystemet et stigende antal Bb-antigener i løbet 
af infektionen. Det tidlige immunrespons (fra tredje uge), der 
primært er af immunglobulin (Ig)M-subklassen, er typisk ret-
tet mod flagelproteinet og det ydre membranassocierede 
OspC eller mod VlsE. Fra seks uger efter infektionen ses anti-
stofdannelse (IgG) mod en række andre overfladeantigener.

Anvendelse af forskellige Borrelia-genospecies 
i serodiagnostik
Der er konstatereret geografisk variation i forekomsten af de 
tre humanpatogene genospecies af Bb (B. garinii, B. burgdorferi 
sensu stricto og B. afzelii). Mange af de forskellige diagnostisk 
interessante Bb-proteiner har interspeciesvariabilitet, men der 
er ikke fundet klinisk relevante forskelle. For øjeblikket anses 
det således for at være tilstrækkeligt at anvende antigen fra en 
enkelt genospecies i ELISA-rutinediagnostik til antistofbe-
stemmelse. 

ELISA
Den hidtidig største forbedring i de serologiske test er opnået 
med udviklingen af andengenerations-assays baseret på op-
rensning af enkelte særligt immunodominante og mere speci-
fikke testantigener. Specielt assays baseret på oprenset flagel 
og til dels OspC har vist en signifikant øget specificitet sam-
menlignet med assays baseret på sonikeret Bb. Den diagnosti-
ske sensitivitet af specifik Bb- immunglobulin (Ig)M-detektion 
kan forbedres ved anvendelse af capture-ELISA-princippet. 



UGESKR LÆGER 168/34 | 21. AUGUST 2006

2806

VIDENSKAB OG PRAKSIS   |   STATUSARTIKEL

   

På det seneste er der markedsført diagnostiske test baseret 
på detektion af antistoffer mod et protein (VlsE) eller en im-
mundominant og konserveret del af dette protein kaldet C6. 
VlsE udtrykkes in vivo og ikke på dyrkede bakterier, og kan 
derfor kun fremstilles med rekombinant teknik. 

Valg af kommercielt kit til ELISA
ELISA-kit, som indeholder flagel- og/eller OspC-antigener sy-
nes at give høj sensitivitet tidligt i sydomsforløbet. Den bedst 
beskrevne og mest anvendte metode i Danmark er baseret på 
oprenset flagel-antigen fra B. afzelii. Et evidensbaseret valg 
mellem de forskellige kits er ikke muligt at foretage ud fra litte-
raturen, da undersøgelserne er baseret på få patientprøver og 
kontrolpersoner. Til diagnostik af intratekale antistoffer bruges 
for tiden i Danmark udelukkende det flagelbaserede assay. 

Western blot
Det er anbefalet fra Centers for Disease Control (CDC) i 1995 
at benytte en totrinsalgoritme, hvor Western blot (WB) bru-
ges til at konfirmere et positivt/gråzone ELISA-resultat. 
Denne anbefaling er besluttet på en konsensuskonference og 
er baseret på to arbejder med tilsammen kun 55 erythema mi-
grans (EM)-patienter og 54 andre klinisk definerede patienter 
fra USA, hvor WB blev sammenlignet med førstegenerations-
helcellesonikat-ELISA. Denne anbefaling er dog ved at blive 
reevalueret over for de rekombinante tredjegenerations 
ELISA-metoder. Totrinsstrategien anvendes nogle steder i 
Europa, og der er forsøgt foreslået europæiske tolkningskri-
terier af WB. 

Især i Europa, hvor der findes flere Bb-genospecies end i 
USA, har det været svært at fastlægge mere standariserede kri-
terier for aflæsning. Derfor anvendes WB ikke i rutinediagno-
stikken.

Tolkning af serologisk diagnostik
Det humorale immunrespons ved Lyme-borreliose er ligesom 
ved andre infektionssygdomme en initial IgM-titerstigning, 
som kan holde sig i op til 18 måneder, efterfulgt af en IgG-
stigning, som kan måles i mange år efter veloverstået infek-
tion. Det er dog ikke altid, at borreliaserologien følger denne 
klassiske model. Borreliaserologien har til trods for løbende 
forbedringer begrænsninger af følgende årsager:

1. Hos mindre end 60% af patienter med EM udvikles der 
specifikke antistoffer. En del patienter forbliver således 
seronegative, især ved kortere sygdomsvarighed og når de 
ikke har ledsagende almensymptomer. Dette skyldes pri-
mært, at infektionen er lokaliseret til huden, og at den sy-
stemiske antigenpåvirkning er ringe.

2. Hos patienter med EM ses ikke obligat IgG-respons efter 
IgM.

3. Patienter med neuroborreliose kan være seronegative op 
til 6-8 uger efter debut af neurologiske symptomer. 

Tabel 1. Hvornår er det relevant  at ordinere borreliaserologi?

Flåtbid Nej Ved et nyligt eller tidligere flåtbid uden symptomer er der ikke indikation for serologisk testning

Erythema migrans Nej Diagnosen stilles klinisk. Under 60% af patienter med dyrkningsverificeret erythema migrans er antistofpositive. Den kliniske
  diagnose anses for at være 80% sikker, og serologi anbefales ikke

Neuroborreliose Ja Ved klinisk mistanke skal der foretages lumbalpunktur. Karakteristisk ses lymfocytær pleocytose og let forhøjet sp-protein.
  Intratekal syntese af specifikke borreliaantistoffer kan ofte først påvises i anden uge efter debut af neurologiske symptomer.
  Efter tre uger er 80% af neuroborreliosepatienterne positive i intratekal test, og efter otte ugers neurologiske symptomer har
  100% intratekal antistofproduktion. En patient, der har neurologiske symptomer i mere end tre måneder og negativ IgG eller
  IgM, har ikke neuroborreliose

Borreliaartritis Ja Patienterne har specifikke Bb-IgG-antistoffer. En patient med positiv IgM  og negativ IgG har næppe borrelia artritis. Borrelia ar-
  tritis er formentlig en forholdsvis sjælden sygdom, og den prædiktive værdi af et positivt IgG-svar er derfor lav. En definitiv diag-
  nose kan sjældent stilles, og ofte må terapi gives på mistanken. Patienter med diffuse klager fra bevægeappa ratet har ikke bor-
  reliaartritis og bør ikke testes. En patient med klinisk artritis i længere end tre måneder og negativ IgG har ikke borreliaartritis

Borrelialymfocytom Ja Der skal tages biopsi, da lymfom er en mulig differentialdiagnose

Karditis Ja Diagnosen må mistænkes ved atrioventrikulært blok. Specielt hos yngre patienter og i øvrigt ved forudgående erythema migrans

Acrodermatitis chronica Ja Alle patienter har specifikke borrelia-IgG-antistoffer i serum, ofte med særdeles højt niveau
  atrophicans

Diffuse sygdomsbilleder Nej Der er ingen indikation for serologisk testning, hvis der ikke er kliniske manifestationer, der er forenelige med borreliainfektion

Behandlingskontrol Nej Mange patienter er seropositive (IgM eller IgG) i lang tid efter overstået infektion

Tabel 2. Diagnostisk sensitivitet (%) af B. burgdorferi-specifik antistofmå-
ling i serum ved anvendelse af flagel som testantigen. Afskæringsværdier 
justeret til 98% specificitet baseret på testning af 200 bloddonorer.

  Immunglobulin
    IgG ±
Klinik  IgG IgM IgM

Erythema migrans  20-30 50-60 60

Neuroborreliose
< 2 uger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 65  80
2-5 uger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 60  95
≥ 6 uger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 47 100

Acrodermatitis chronica atrophicans  100 12 100
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4. Hos personer med symptomer i mere end 2-3 måneder er 
det mest sandsynligt, at positiv IgM uden ledsagende IgG 
er et falsk positivt fund.

5. IgM kan være falsk positiv som led i en polyklonal B-celle-
aktivering ved forskellige virale infektioner (især Epstein-
Barr-virus og cytomegalovirus).

6. Tilstedeværelsen af Bb- IgG-antistoffer kan blot være ud-
tryk for tidligere eksposition, og det er vigtigt at være be-
vidst om, at Bb- IgG-antistoffer kan være til stede hos raske 
personer.

7. IgG-krydsreaktion kan forekomme ved syfilis, da der er 
slægtskab mellem Treponema pallidum og Bb. Er der klinisk 
begrundet mistanke om den omtalte krydsreaktivitet, bør 
serologisk differentering mellem Lyme-borreliose og syfi-
lis ske ved standardtest for syfilis, som er negativ ved 
Lyme-borreliose.

Tabel 2 viser den diagnostiske følsomhed af ELISA- test base-
ret på flagel-antigen. Dette assay er valgt, da det er valideret 
med danske data og anvendes på hovedparten af de klinisk 
mikrobiologiske afdelinger i Danmark. 

Intratekal antistofproduktion
Patienter med neuroborreliose får et specifikt intratekalt im-
munrespons med en præferentiel akkumulation af Bb-speci-
fikke B-  og T-celler samt specifikt oligoklonalt Bb- immun-
globulin i cerebrospinalvæsken. Ved neuroborreliose er må-
ling af specifik antistofproduktion i cerebrospinalvæsken af 
større diagnostisk værdi end påvisning af specifikke serum-
antistoffer fordi: 1) den intratekale antistof produktion ofte 
kan påvises tidligere, og 2) den diagnostiske prædiktive værdi 
af et positivt fund i cerebrospinalvæske er meget højere end i 
serum på grund af den i et endemisk område ikke negligeable 
seroprævalens.

Specifik intratekal antistofsyntese (IgM og/eller IgG) vil 
være påviselig hos 85% af patienterne i slutningen af anden 
uge efter debut af neurologiske symptomer og hos alle med 
ubehandlet neuroborreliose efter senest 8-10 uger. Ligesom i 
serum ses efter overstået NB ofte årelang persisterende IgG-
syntese intratekalt, dog uden tegn på cerebrospinalvæskein-
flammation. Påvisning af Bb-specifikke antistoffer i cerebro-

spinalvæske har således diagnostisk interesse og er ikke egnet 
til terapikontrol.

Prædiktiv værdi
Den prædiktive værdi af borreliaserologi er stærkt afhængig 
af den sande prævalens af LB i den undersøgte patientgruppe 
(Tabel 3). Antallet af rekvirerede borrelia-antistofanalyser er 
højt i Danmark, formentlig ca. 50.000 test årligt. Den variende 
prædiktive værdi af et positivt svar skal haves i tankerne ved 
tolkning af borreliaserologi, især når den kliniske diagnose 
ikke er oplagt. Hovedbudskabet i Tabel 3 er, at diagnostisk 
usikkerhed ses både ved negativ og positiv serologi og er af-
hængig af det kliniske stadie. 
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Tabel 3. Simulering af den prædiktive værdi af 
IgM- og IgG-analysen i et bayesiansk netværk. De 
tilgrundliggende data for denne model baserer sig 
på de serologiske gennemsnitsdata fra Københavns 
Amt fra 2000, data fra faglitteraturen og data fra 
producenten af testkit (DAKO). Antallet af falsk 
positive IgM og IgG er sat til hhv. 4% og 2%. Alle 
værdier er i %. Falsk positiv-raten for IgG er måske 
højere (3%) hos ældre patienter, typisk for den 
patientgruppe, der undersøges på grund af ledgener, 
og dermed er den viste prædiktive værdi af IgG ved 
langvarig (stadie 3) artritis måske endnu ringere.

    Prædiktive værdier
    (sandsynlighed for borreliainfektion)
      
  Kombineret sensitivitet Skønnet prævalens IgM – IgM + IgM – IgM +
Klinisk stadie  af IgM og IgG i serum i danske rutineprøver IgG – IgG – IgG + IgG +

Stadie 1 . . . . .  48 20  12 69 33 86
Stadie 2 . . . . .  86  2  0,3  4 38 91
Stadie 3 . . . . .  99,5  0,2  0,0  0,1 11 19


