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LITERATUURLIJST

SAMENVATTING
Een mannelijk gecastreerde Felis Vulgaris van 3 jaar kwam op consultatie met de
probleemstelling van een aandoening van de bovenste luchtwegen met niezen en waterige
neusvloei. Op dermatologisch onderzoek waren er een aantal afwijkingen waaronder
gezwollen voetzolen en een verdikte dorsale neuspunt. Op histopathologisch onderzoek van
een biopt van de neus was een infiltraat van mastcellen met plasmacellen te zien. De kat
werd gediagnosticeerd met plasmacel pododermatitis en hiervoor initieel behandeld met
doxycyline. Hiermee was een verbetering zichtbaar van de voetzolen, maar slechts een milde
verandering ter hoogte van de neus, waarna overgeschakeld werd naar een behandeling met
dexamethasone. De respons op deze behandeling was ter publicatie nog niet bekend.
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1. INLEIDING
Plasmacel pododermatitis is een minder frequent voorkomende aandoening bij de kat,
waarvan de oorzaak en pathogenese onbekend zijn. Omwille van plasmacelinfiltratie,
persisterende hypergammaglobulinemie, respons op immunomodulerende therapie en het
soms

seizoensgebonden

voorkomen

kan

het

wijzen

in

de

richting

van

een

immuungemedieerde oorzaak en een reactiepatroon zijn op diverse allergenen. Er is geen
ras-, geslacht-, of leeftijdpredispositie (Koch et al., 1996; Declercq en De Man, 2002; De Man,
2002; Pereira en Faustino, 2003; Gross et al., 2005; Medleau en Hnilica, 2006; Miller et al.,
2012; Kovalik, 2015).
Meestal gaat het om katten waarbij enkel de huidletsels afwijkend zijn en geen systemische
klachten aanwezig zijn (Declercq en De Man, 2002). Bij een aantal katten werd een verband
met FIV-infectie verondersteld. In een studie werd namelijk een gelijktijdige FIV-infectie
gevonden bij 50% van de katten met plasmacel pododermatitis (Guaguere et al., 2004;
Bettenay et al., 2007).
De klinische symptomen zijn gekarakteriseerd door een zacht aanvoelende, niet-pijnlijke
zwelling van voornamelijk de metacarpale, metatarsale en minder frequent van de digitale
zoolkussens. Hoewel meestal meerdere voeten aangetast zijn, kan plasmacel pododermatitis
ook voorkomen op één enkel zoolkussen. Ter hoogte van de gezwollen voetzolen zijn er vaak
striae en schilfers op te merken. Bij sommige katten evolueert het letsel naar ulceratie met
bloeden en prolaps van het vetkussen, wat resulteert in pijn, manken en vooral bevuiling
(Declercq en De Man, 2002; Guaguere et al., 2004; Medleau en Hnilica, 2006; Kovalik, 2015).
Occasioneel wordt ook plasmacel stomatitis, glomerulonefritis of renale amyloidose
vastgesteld (Pereira en Faustino, 2003; Medleau en Hnilica, 2006). Minder frequent wordt er
behalve letsels aan de voetzolen, ook een zwelling van de neuspunt in enkele artikels kort
vermeld (Declercq en De Man, 2002; Medleau en Hnilica, 2006) en is niet aanwezig bij elke
kat die gediagnosticeerd wordt met plasmacel pododermatitis. Deze zwelling van de neus
wordt ook wel eens omschreven als een ‘Shar Pei neus’ (Declercq en De man, 2002). Ook is
er een vermelding van een kat met enkel plasmacel dermatitis van de neus (Declercq en De
Bosschere, 2010).
Een waarschijnlijkheidsdiagnose van plasmacel pododermatitis kan gesteld worden op basis
van het klinisch onderzoek, vooral bij betrokkenheid van meerdere voetzolen, en door
cytologisch aantonen van een plasmacelproliferatie. Verder zal serumelektroforese meestal
hypergammaglobulinemie aantonen. Voor het stellen van een definitieve diagnose is er
histopathologisch onderzoek nodig aan de hand van een biopt. Vroege letsels vertonen een
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oppervlakkige en diepe perivasculaire dermatitis met vooral plasmacellen, die soms Russell
bodies bevatten (Mott cellen). In een later stadium wordt een denser infiltraat gezien. Het
aantal neutrofielen aanwezig in histologische coupes is afhankelijk van ulceratie en
secundaire infecties (Declercq en De Man, 2002; De Man, 2002; Declercq en De Bosschere,
2010). Dit gegeven is echter tegenstrijdig met een andere publicatie, waarin vermeld wordt
dat het aantal neutrofielen kan variëren, tot 50% van het infiltraat. Maar de aanwezigheid van
de neutrofielen zou niet gecorreleerd zijn aan ulceraties (Gross et al., 2005).
In het hier beschreven geval gaat het om een kat met letsels aan de vier voeten in combinatie
met een gezwollen neus.
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2. CASUÏSTIEK

2.1. Signalement
Deze casus betreft een zwarte Felis Vulgaris, mannelijk gecastreerd van 3 jaar met een
gewicht van 3,75 kg.

2.2. Anamnese
De kat heeft al van op erg jonge leeftijd een verdikte neus die groter werd met het ouder
worden. Hij heeft regelmatig last van infecties van de bovenste luchtwegen en niest frequent
met waterige druppeltjes. De eetlust en drankopname waren normaal, zoals ook het urineren
en defeceren. Verder is de kat speels en actief, maar kan volgens de eigenaars niet hoog
springen. Met deze probleemstelling werd de kat aangeboden op de dienst Cardiologie van
de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke.

2.3. Algemeen klinisch onderzoek
Bij het algemeen klinisch onderzoek leek de kat levendig en alert. De mucosae waren roze,
niet plakkerig en de capillaire vullingstijd was minder dan 2 seconden. Hij had een
hartfrequentie van 160 per minuut en een goed geslagen pols. Er was wel een systolisch
bijgeruis aanwezig met een graad 2/6. Bij palpatie werden vergrote nieren opgemerkt,
voornamelijk de rechter nier. De popliteus lymfeknopen waren sterk opgezet. Verder werden
er nog abnormale zoolkussens en een verdikte neus opgemerkt.

	
  
2.4. Dermatologisch onderzoek
Gezien de belangrijke dermatologische aspecten werd de kat verwezen naar de dienst
Dermatologie.
Meest opvallend was een egale niet-verplaatsbare en niet-pijnlijke zwelling van de dorsale
neuspunt met partiële alopecie (Fig. 1). Dit beeld wordt in de literatuur ook wel eens een
‘Shar Pei neus’ genoemd, omwille van de typische presentatie (Declercq en De Man, 2002).
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Fig. 1: Zwelling van de neus (Dr. Vandenabeele)

	
  
	
  
De zoolkussens waren ter hoogte van de vier voeten aangetast. Hierbij was een zacht
aanvoelende, niet-pijnlijke zwelling zichtbaar. De voetzolen waren schilferig met striae op de
metacarpale en metatarsale zoolkussens (Fig. 2 en 3). Ook de digitale zoolkussens waren, in
mindere mate, bij het ziekteproces betrokken. De zoolkussens waren niet geulcereerd en
prolaps van het vetkussen kwam niet voor. De kat toonde geen enkel ongemak van de
aangetaste zoolkussens en de letsels waren eigenlijk door de eigenaar zelf niet opgemerkt.

	
  

	
  

Fig. 2 en 3: Aangetaste zoolkussens met schilferige striae (Dr. Vandenabeele)
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2.5. Probleemlijst
-

Niezen met waterige neusvloei

-

Systolisch bijgeruis met een graad 2/6

-

Opgezette popliteus lymfeknopen

-

Abnormale zoolkussens

-

Verdikte neus

-

Vergrote nieren

2.6. Differentiaal diagnose

	
  
Niezen met waterige neusvloei
Voor het niezen met waterige neusvloei wordt voornamelijk aan infectieuze oorzaken
gedacht. Hierbij staat niesziekte op de eerste plaats. Dit is een multifactoriële aandoening
waarbij Feline Herpesvirus (FHV), Feline Calicivirus (FCV) en bacteriële pathogenen een rol
spelen (Bavegems, 2014). Eerder werd al eens gesuggereerd dat een infectieuze oorzaak
ook mogelijk zou zijn voor plasmacel pododermatitis. Dit kon tot nu toe niet aangetoond
worden. In het artikel van Declercq en De Bosschere (2010) werd Calicivirus gesuggereerd
als één van de mogelijke allergenen bij plasmacel pododermatitis. Het virus is tot op heden
toe niet aangetoond in de huidletsels, maar dat sluit geen oorzakelijk verband uit. Een
Calicivirus-geassocieerde huidaandoening heeft de neus en voeten als predilectieplaats. De
gerapporteerde gevallen waarbij aan deze infectie gedacht werd, bleken hiervoor allemaal
negatief te testen bij verder onderzoek, maar dit betekent niet dat er geen relatie is tussen het
antigen en de gepresenteerde huidaandoeningen (Declercq en De Bosschere, 2010).
Systolisch bijgeruis met een graad 2/6
Bij de kat is hypertrofische cardiomyopathie (HCM) de meest voorkomende hartaandoening
die kan zorgen voor een systolisch bijgeruis al dan niet met klinische symptomen.
Echocardiografie is noodzakelijk om hierbij tot een definitieve diagnose te komen.
(Bavegems, 2014).
Opgezette popliteus lymfeknopen
Opzetting van enkel de popliteus lymfeknopen kan gezien worden bij onder andere een
infectie of inflammatie ter hoogte van de distale achterhand. Doordat hier de voetzolen
aangetast zijn, kan dit de vermoedelijke oorzaak zijn van de vergrote popliteus lymfeknopen.
Dit werd eerder al eens aangehaald in een case report als klinische bevinding bij plasmacel
pododermatitis (Drolet en Bernard, 1984; Cadiergues et al., 2002).
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Abnormale zoolkussens
- Plasmacel pododermatitis
- Multicentrische neoplasie
- Collagenolytisch/eosinofiel granuloom
- Contactdermatitis
- Pemphigus foliaceus
- Vasculitis
- Calicivirus dermatitis
- Vreemd voorwerp granuloom
Gezwollen zoolkussens met striae en lichte schilfering op meerdere voeten is vrij
pathognomonisch voor plasmacel pododermatitis. Maar er zijn nog andere aandoeningen die
meerdere zoolkussens kunnen aantasten. De andere hierboven vermelde aandoeningen
kunnen omwille van de lokalisatie een mogelijke oorzaak zijn, maar niet gezien hun klinisch
aspect (Declercq en De Man, 2002). Er kan gedacht worden aan een eosinofiel granuloom,
maar hierbij gaan korstige, ulceratieve zoolkussens samen met interdigitale alopecie,
erytheem en inflammatie. Indien het enkel om één zoolkussen zou gaan, moet men zeker
neoplasie en vreemd voorwerp granuloom uitsluiten. Dit lijkt hier minder waarschijnlijk
aangezien de vier voeten letsels vertonen (Donnelly, 2003; Gross et al., 2005).
Verdikte neus
- Infectieuze ontsteking (nasale cryptococcose, pheohyphomycose)
- Muggenbeet overgevoeligheid
- Steriel ontstekingsproces (eosinofiel granuloom, xanthomatosis, plasmacel pododermatitis)
- Neoplasie (mastocytoma, lymfoma)
- Metabole afzetting
De letsels op de zoolkussens en de zwelling van de neus konden al dan niet eenzelfde
oorzaak hebben. Voor de zwelling van de neus moeten de volgende oorzaken overwogen
worden: infectieuze ontsteking, steriel ontstekingsproces of neoplasie. Belangrijk verschil
voor de differentiaal diagnose van een gezwollen neus is het al dan niet evolueren tot
ulceratie. Zowel bij pheohyphomycose als bij muggenbeet-overgevoeligheid kan het letsel
uiteindelijk evolueren tot een ulceratie ter hoogte van de neus (Fig.4 en 5). Dit is echter niet
het geval bij plasmacel pododermatitis.
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Fig. 4 en 5: Pheohyphomycose bij een kat (Dr. Rogiers).
Bemerk de ulceratie in het letsel.

Omwille van de combinatie van de letsels aan de zoolkussens werd in deze casus
voornamelijk gedacht aan plasmacel pododermatitis met letsels op de neus als een
ectopische presentatie van deze aandoening. Deze ectopische presentatie werd al meerdere
keren aangegegeven in de literatuur (Declercq en De Man, 2002; De Man, 2002; De Man,
2003; Medleau en Hnilica, 2006).
Vergrootte nieren
Op lichamelijk onderzoek was er na palpatie een vermoeden van vergrote nieren. Op het
algemeen bloedonderzoek werden geen afwijkende nierwaarden gevonden, waardoor
echografie niet aangewezen leek.

2.7. Diagnostische testen
Omwille van het mild systolisch bijgeruis graad 2/6 werd overgegaan tot echocardiografisch
onderzoek. Hierbij werd een goede systolische functie, normale kamerdimensie en normale
klepmorfologie vastgesteld. Bij het gebruik van doppler werd een triviale mitralis- en
tricuspidalisklepinsufficiëntie opgemerkt, welke geen klinische relevantie heeft. Alle metingen
die gedaan werden tijdens dit onderzoek bevonden zich binnen het referentie-interval. Door
dit alles kon men concluderen dat deze kat echocardiografisch normaal was.
Hieruit kan men echter niet concluderen dat hij op latere leeftijd geen HCM of andere
hartaandoeningen

kan

ontwikkelen.

Daarom

werd

er

aangeraden

om

de

kat

echocardiografisch te laten screenen (bv. jaarlijks vanaf 5-6 jaar). Dit omdat occulte HCM
enkel via echocardiografisch onderzoek gediagnosticeerd kan worden, gezien vele katten met
occulte HCM geen afwijkingen vertonen op auscultatie.
Omwille van de algemene klachten werd er een algemeen bloedonderzoek uitgevoerd met
volgende resultaten:
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Hematologie
WBC
LYM
MONO
NEU
EOS

9

10,18 . 10 /L

(2,87 – 17,02)

9

(0,92 – 6,88)

9

(0,05 – 0,67)

9

(1,48 – 10,29)

9

(0,17 – 1,57)

9

2,70 . 10 /L
0,34 . 10 /L
6,69 . 10 /L
0,38 . 10 /L

BASO

0,07 . 10 /L

(0,01 – 0,26)

HCT ↓

26,4 %

(30,3 – 52,3)
12

RBC

6,60 . 10 /L

(6,54 – 12,20)

HGB ↓

9,0 g/dL

(9,8 – 16,2)

RETIC

9,9 K/µL

(3,0 – 50,0)

MCV

40,0 fL

(35,9 – 53,1)

RDW

23,5%

(15,0 – 27,0)

MCHC

34,1g/dL

(28,1 – 35,8)

MCH

13,6 pg

(11,8 – 17,3)

PLT

282 K/µL

(151 – 600)

ALB

22 g/L

(22 – 40)

ALB/GL

0,4

ALKP

39 U/L

(14 – 111)

ALT

30 U/L

(12 – 130)

UREA

13,7mmol/L

(5,7 – 12,9)

BUN/CR

21

CREA

161 µmol/L

(71 – 212)

GLOB ↑

55 g/L

(28 – 51)

GLU

5,70 mmol/L

(4,11 – 8,84)

TP

77 g/L

(57 – 89)

Biochemie

Op het algemeen bloedonderzoek werden slechts geringe abnormaliteiten waargenomen,
namelijk lage referentiewaarden voor de rode bloedcellen en een milde stijging van de
globulines.
Meermaals wordt in de literatuur aangegeven dat plasmacel pododermatitis gepaard gaat met
een hypergammaglobulinemie (Koch et al., 1996; Declercq en De Man, 2002; Gross et al.,
2005; Declercq en De Bosschere, 2010). De milde stijging van de globulines kan hierdoor in
deze richting wijzen. De plasmacellen, talrijk aanwezig bij deze aandoening, zijn immers de
producenten van de globulines.
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Op basis van de bevindingen op klinisch en dermatologisch onderzoek werd er een
waarschijnlijkheidsdiagnose gesteld van plasmacel pododermatitis. Om deze diagnose te
bevestigen werden nog bijkomende onderzoeken gedaan.
Er werd een cytologisch onderzoek uitgevoerd met behulp van een fijne naald aspiraat
(FNA) van de zwelling op de neusrug. Hierbij was er sterke bloedcontaminatie in het staal en
daardoor onbruikbaar voor de diagnostiek.
Later werd er ook nog een bioptname van de zwelling op de neusrug uitgevoerd voor
histopathologisch onderzoek. Hierbij werden 2 punchbiopten genomen van een grootte
van 0,4 x 0,4 x 0,4 cm. Op beide biopten waren analoge veranderingen zichtbaar. De
epidermis is intact, met focale exocytose van lymfocyten en net onder de epidermis was er
één focus met melanofagen zichtbaar. In het volledige staal, maar hoofdzakelijk in de diepe
dermis was er een perivasculair tot interstitieel infiltraat aanwezig, bestaande uit groepen
mastcellen met bijgemengde plasmacellen en enkele eosinofielen. Er waren sporadisch Mott
cellen aanwezig.

	
  

Fig. 6: Histopathologie van neusbiopt. Dens celrijk infiltraat.
Hematoxyline-eosine kleuring. Vergroting 20x (Dr. Vandenabeele)

	
  

Fig. 7: Histopathologie van neusbiopt. Aanwezigheid van talrijke
mastcellen. Giemsa kleuring. Vergroting 20x (Dr. Vandenabeele)
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Een presentatie van plasmacelinfiltraat rijk aan mastcellen werd eerder vermeld echter bij een
fijne naald aspiraat van het letsel (Declercq en De Bosschere; 2010).
Met behulp van een MUM-1 kleuring, een immunohistochemische nucleaire kleuring waarbij
de plasmacellen een bruine kleur krijgen, kon het aantal plasmacellen aanwezig in het
preparaat beter ingeschat worden (Fig. 8). Op visuele schatting was de verhouding
mastcellen versus plasmacellen respectievelijk 2/3 en 1/3.

	
  

Fig 8.: MUM-1 kleuring. Bruine verkleuring van plasmacellen.
Vergroting 20x (Dr. Vandenabeele)

Omwille van de specifieke presentatie zijn er bij deze kat geen biopten genomen van de
zoolkussens en werd de behandeling voor plasmacel pododermatitis opgestart.
Immunohistochemisch onderzoek naar Calicivirus antigen werd aangevraagd, uitslag hiervan
was ter publicatie nog niet gekend.

2.8. Diagnose
Op basis van de bevindingen bij het dermatologisch onderzoek, de resultaten van het
algemeen bloedonderzoek en het histopathologisch onderzoek kon in deze casus besloten
worden tot een plasmacel pododermatitis samen met een mastcelrijke variant van nasale
plasmacel dermatitis.
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2.9. Behandeling en opvolging van de patiënt
®

Bij deze kat werd een behandeling ingesteld met doxycyline (Ronaxan , Merial, Velserbroek)
10mg/kg voor de huidletsels én voor de oppervlakkige respiratoire kliniek.
De kat werd een maand later ter controle aangeboden. Het dier stelde het goed. Hij had meer
energie en was voor de eigenaars ook vrolijker. Niezen was slechts sporadisch aanwezig. De
zwelling van de voetzolen was sterk gereduceerd, maar het neusletsel was weinig veranderd.
Gezien de onvoldoende respons van het neusletsel en de aanwezigheid van een grote
populatie mastcellen in de huidbiopten, werd nu geopteerd om de behandeling met
doxycycline stop te zetten en werd een therapie met dexamethason (0,5mg Dexamethason®,
Ecuphar, Oostkamp) 0,1mg/kg ingesteld. De respons op deze behandeling was ter publicatie
nog niet bekend.
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3. DISCUSSIE
Plasmacel pododermatitis is een relatief zeldzame aandoening die enkel beschreven is bij de
kat (Taylor en Schmeitzel, 1990; Groux en Salvat, 2000; Cadiergues et al., 2002). Deze
aandoening tast voornamelijk de voetzolen aan, bij meestal klinisch gezonde katten. De
klinische presentatie van letsels op de voetzolen en neus bij plasmacel pododermatitis werd
voorheen al enkele keren kort beschreven (Declercq en De Man, 2002; De Man, 2002; De
Man, 2003; Medleau en Hnilica, 2006). Het letsel op de neus doet zich voor als een ronde,
harde, niet-verplaatsbare en niet-pijnlijke zwelling dorsaal op de neuspunt. Dit beeld doet
denken aan de neus van een Shar Pei. Ter hoogte van de voetzolen is gekend dat deze
letsels kunnen evolueren tot ulceratie, dit was echter niet het geval bij deze kat. Voor het
letsel op de neus werd nooit eerder een progressie naar ulceratie beschreven. Omwille van
het feit dat bij deze kat de letsels aan voetzolen en neus eerder een toevalsbevinding waren,
bij een oorspronkelijke probleemstelling van niezen met waterige neusvloei, konden we het
tijdstip van het ontstaan ervan niet achterhalen. Ook is niet geweten of ze al dan niet
gelijktijdig ontstaan zijn, dit merkwaardig genoeg omdat het bestaan ervan door de eigenaars
niet als afwijkend aanschouwd werd.
Bij deze kat werd al snel aan de hand van de klinische bevindingen een diagnose gesteld van
plasmacel pododermatitis. Hierna werden nog enkele bevestigende diagnostische testen
uitgevoerd. Zo werd er een fijne naald aspiraat (FNA) genomen van de zwelling op de neus,
welke helaas een sterke bloedcontaminatie bevatte, waardoor deze niet diagnostisch was.
Het nemen van FNA ter hoogte van de neus werd in andere casussen ook al aangegeven als
weinig diagnostisch, omdat de stalen te weinig cellen bevatten voor een bruikbare
interpretatie. Dit kon te wijten zijn aan het diepgelegen nodulair patroon van het infiltraat, een
minder intens en haardvorming ontstekingspatroon of de techniek van de staalname
(Declercq en De Man, 2002; Declercq en De Bosschere, 2010).
Het nemen van een FNA van de neuszwelling had men eventueel kunnen herhalen bij een
controle bezoek van de kat, maar in dit geval werd geopteerd voor het bevestigen van de
diagnose door middel van een bioptname en histopathologisch onderzoek. Er werd gekozen
om bilateraal symmetrisch twee punchbiopten te nemen om een optimaal cosmetisch effect
na de heling te bekomen. Hierbij werden analoge veranderingen in beide biopten
waargenomen. Er was een perivasculair tot interstitieel infiltraat aanwezig bestaande uit
groepen mastcellen met bijgemengde plasmacellen en enkele eosinofielen. Mott cellen waren
sporadisch aanwezig. In de literatuur wordt er voornamelijk vermeld dat er vooral
plasmacellen en slechts enkele mastcellen aanwezig zijn in het infiltraat ter hoogte van de
voetzolen (Declercq en De Man, 2002; Medleau en Hnilica, 2006). In deze casus werden
voornamelijk mastcellen opgemerkt, wat nog benadrukt werd na gebruik van de Giemsakleuring. Gezien de schijnbaar overheersende mastcelinfiltratie werd uiteindelijk een MUM-1
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kleuring uitgevoerd, om de graad van plasmacelinfiltratie beter te kunnen inschatten.
Verrassend bleek hierbij het groot aantal plasmacellen die met deze bruine aankleuring
duidelijk aangetoond werden. Het infiltraat op het histopathologisch beeld werd na kleuring
geschat op 2/3 mastcellen en 1/3 plasmacellen.
Omwille van de bijna pathognomonische klinische presentatie van de voetzolen voor een
plasmacel pododermatitis werden er in deze casus geen fijne naald aspiraten en biopten
genomen van de voetzolen. Ook waren de eigenaars hiervoor moeilijk te motiveren.
Bij het bloedonderzoek werd ook een milde stijging van de globulines opgemerkt. Deze zou
verklaard kunnen worden door de aanwezigheid van de plasmacellen, want zij zijn
verantwoordelijk voor de productie ervan. Eerder in de literatuur werd ook al aangehaald dat
er bij deze aandoening een hypergammaglobulinemie opgemerkt kan worden (Koch et al.,
1996; Declercq en De Man, 2002; Gross et al., 2005; Declercq en De Bosschere, 2010). Bij
deze kat is er geen onderscheid gemaakt tussen globulines, hiervoor had men een
serumelektroforese moeten uitvoeren. In deze casus werd het bloedonderzoek vooral
uitgevoerd om na te gaan of er nog andere afwijkingen aanwezig waren, zoals de nierfunctie,
wat belangrijk kon zijn voor de prognose van het dier. De FIV-FeLV status was in dit geval
negatief, wat opnieuw gunstig is voor de prognose (Medleau en Hnilica, 2006). Naast het
ontbreken van een nierpathologie was ook een orale kliniek (stomatitis) afwezig.
Een infectieuze oorzaak of een verband met een infectie kan niet uitgesloten worden. Zo
werd er eerder al aan een verband met een FIV-infectie gedacht (Guaguere et al., 2004;
Kovalik, 2015). Ook werd er aangehaald dat er een link zou kunnen zijn tussen een
Calicivirus-infectie en het ontstaan van de zwelling op de neus, al dan niet met plasmacel
pododermatitis (Declercq en De Bosschere, 2010). Om na te gaan of er al dan niet een
infectie met het Calicivirus aanwezig is, zou men antigenen kunnen opsporen in de huidletels
met behulp van polymerasekettingreactie (PCR) of immunohistochemie. Een negatieve
bevinding kan geen oorzakelijk verband uitsluiten, gezien Calicivirus slechts tijdelijk aanwezig
en kan dus vals negatief getest worden. Immunohistochemisch onderzoek naar Calicivirus
werd uitgevoerd, maar de resultaten zijn tot op heden onbekend.
Er bestaan diverse behandelingsmethoden. Voorheen werd deze aandoening behandeld met
goudzouten. De huidige therapie berust op een behandeling met corticosteroïden en/of
doxycycline of een chirurgisch verwijderen van de aangetaste zoolkussens. Vermits er ook
spontane regressies voorkomen, is het interpreteren van de resultaten van de behandeling
moeilijk. Ook de resultaten van chirurgische behandeling zijn niet voorspelbaar, hoewel dit
meestal een gunstige prognose en goede heling kent, werd er toch al aangegeven dat
recidieven na de ingreep mogelijk zijn (Groux en Salvati, 2000). Deze chirurgische ingreep
wordt ook slechts enkel toegepast indien er ulceratie van de zoolkussens aanwezig is
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(Declercq en De Man, 2002; Donnelly, 2003). Sporadisch kunnen bloedingen een probleem
zijn en dan kan een drukverband nodig zijn (Taylor en Schmeitzel, 1990). De
behandelingsvorm die vaak aan bod komt in de recentere literatuur is de behandeling met
doxycyline, wat bij de meeste dieren een complete of partiële remissie weergeeft na 8-10
weken (Declercq en De Man, 2002; De Man, 2002; Medleau en Hnilica, 2006; Kovalik, 2015).
De behandeling wordt voortgezet tot de voetzolen volledig geheeld zijn. Bij sommige katten is
het noodzakelijk om de doxycycline therapie voor onbepaalde tijd voort te zetten om
recidieven te voorkomen (Medleau en Hnilica, 2006; Miller et al., 2012). De therapie met
doxycycline heeft verschillende effecten op het immuunsysteem, zoals inhibitie van de
chemotaxis van neutrofielen, suppressie van fagocytose, IL-1 secretie bij gestimuleerde
thymocyten en lymfocyten proliferatie. Stel dat plasmacel pododermatitis effectief een
immuungemedieerde aandoening is zoals soms gesuggereerd wordt, dan is de respons op
deze behandeling te wijten aan de immuno-modulerende effecten. Maar doxycyline is ook
een antibioticum, werkzaam tegen verschillende infectieuze agentia bij de kat, wat dan weer
een eventueel infectieuze oorzaak zou kunnen elimineren (Bettenay et al., 2007).
Bij het toedienen van doxycycline gebruikt men best de vloeibare vorm of moet er nadien
voldoende water gegeven worden, om de mogelijkheid voor ontwikkeling van een oesofagitis
te beperken, gezien het irritatief effect op de slokdarm (Miller et al., 2012; Kovalik, 2015). Er
kan ook gebruik gemaakt worden van een combinatietherapie van doxycycline met
corticosteroïden, maar hier werd geopteerd voor een monotherapie met doxycycline aan een
dosis van 10mg/kg eenmaal daags. Deze therapie werd initieel ingesteld voor 4 weken,
waarna een controlebezoek geadviseerd werd. Bij het controle bezoek was een milde
vermindering van de zwelling van de zoolkussens zichtbaar, maar de zwelling van de neus
leek weinig veranderd. De therapie met doxycyline werd opnieuw voortgezet voor 6 weken.
Vermits de zwelling van de neus opnieuw weinig responsief was en op histopathologisch
onderzoek voornamelijk mastcellen aanwezig waren, werd overgeschakeld naar een therapie
met dexamethasone 0,1mg/kg. De respons op deze laatste therapie was ter publicatie nog
niet bekend.
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SAMENVATTING
Een mannelijk intacte Labrador Retriever van 5,5 jaar werd op spoed aangeboden met de
probleemstelling van algemene klachten van koorts, lethargie en anorexie. Tijdens een verder
klinisch onderzoek werden de erg pijnlijke huidletsels dorsaal ter hoogte van de nek en rug
opgemerkt en was er ook een duidelijk systolisch bijgeruis links apicaal met een graad van
4/6 aanwezig. Op histopathologisch onderzoek van een biopt was er een ruptuur van de
follikelwand met daarrond een uitgesproken suppuratieve ontstekingsreactie zichtbaar. De
hond werd gediagnosticeerd met een post-grooming folliculitis en furunculose en een
mitralisklependocardiose ACVIM stage B2.
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1. INLEIDING
Huidinfecties met folliculitis en pijnlijke nodules op handen en voeten, na blootstelling aan
gecontamineerde zwembaden, bubbelbaden en sauna’s, zijn een frequent voorkomend
fenomeen bij de mens. Deze infecties worden over het algemeen geassocieerd met een
gram-negatieve bacterie, namelijk Pseudomonas aeruginosa. Dit is een omgevingskiem die
regelmatig teruggevonden wordt in de bodem en het water. De contaminatie van
waterbronnen of shampoodispensers kan makkelijker plaatsvinden als er sprake is van een
toegenomen temperatuur, hogere pH en bij onvoldoende reiniging en desinfectie (Cain en
Mauldin, 2015).
Een gelijkaardig syndroom van een acuut ontstaan van folliculitis en furunculose na
zwemmen of trimmen is beschreven bij honden. Furunculose kan ontstaan door folliculair
trauma veroorzaakt door krachtige manipulatie van de huid of vacht, gevolgd door wassen
met bacterieel gecontamineerde shampoos of conditioners. Bij meerdere hondentrimsalons
wordt er gebruik gemaakt van grote bidons waarin de shampoo verdund wordt en welke
onvoldoende gereinigd worden alvorens opnieuw gevuld te worden met nieuw wasproduct.
Bij aangetaste honden wordt voornamelijk Pseudomonas aeruginosa en andere gramnegatieve bacteriën geïsoleerd uit de huidletsels (Ihrke en Gross, 2006; Baxter en Vogelnest,
2008; Cain en Mauldin, 2015).
De huidletsels bij dergelijke infectie zijn voornamelijk dorsaal gelokaliseerd ter hoogte van de
nek en rug. Bij sommige honden werden er echter ook elders letsels gevonden, namelijk ter
hoogte van de inguinale regio, de achterpoten, de kop en lateraal aspect van de thorax. De
huidletsels zelf bestonden uit hemorragische korsten, papels, pustels, plaques, ulcers en
nodules. Voor het ontstaan van deze acute huidklachten was er sprake van een contact met
water of trimproducten, dit gemiddeld 2 dagen voor het ontstaan van de klinische klachten (1
tot 7 dagen) (Hillier et al., 2006; Ihrke en Gross, 2006; Baxter en Vogelnest, 2008; Cain en
Mauldin, 2015). De huidletsels lijken ook erg pijnlijk te zijn bij palpatie (Hillier et al., 2006;
Ihrke en Gross, 2006).
Dergelijke post-grooming folliculitis en furunculose is een vorm van een diepe pyodermie
waarbij de haarfollikels aangetast en soms ook vernietigd worden. Deze aandoening wordt
het meeste gezien bij grote hondenrassen met een dichte, korte vacht, zoals Labrador
Retriever en Duitse Herder, en minder frequent bij honden met een fijne en dunne vacht,
zoals Poedel of Maltezer (Ihrke en Gross, 2006; Cain en Mauldin, 2015). Verder is er geen
geslachts- of leeftijdspredispositie. De voornamelijk dorsaal georiënteerde lokalisatie van de
huidletsels kan gerelateerd zijn aan de typische techniek van wassen en borstelen door
eigenaars en trimmers. Hierbij wordt voornamelijk dorsaal geborsteld en overvloedig gebruik
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gemaakt van shampoo. Ook bevat deze regio een verhoogde dichtheid van haarfollikels en
dikkere haarschachten (Ihrke en Gross, 2006; Cain en Mauldin, 2015).
Bij meerdere honden met dergelijke huidletsels zijn er ook bijkomende systemische klinische
symptomen. De meest beschreven afwijkingen zijn lethargie, tekenen van rug- en/of nekpijn,
koorts, partiële anorexie, stijve gang, dehydratatie, diarree en koptremoren (Cain en Mauldin,
2015).
De diagnose kan gesteld worden door middel van histopathologisch onderzoek en
bacteriologische cultuur van de huidbiopten. Om een vermoedelijke oorzaak van contaminatie
te bevestigen kan men ook bacteriologisch cultuur onderzoeken van de shampoo of gebruikte
bidons (Hillier et al., 2006; Baxter en Vogelnest, 2008; Cain en Mauldin, 2015).
Voor de behandeling maakt men gebruik van systemische antimicrobiële middelen. De keuze
van het juiste antibioticum wordt gemaakt door middel van een antibiogram, om de
gevoeligheid van de betreffende kiem vast te stellen en omdat er stammen bestaan die
resistent zijn tegen multipele antibiotica. Er wordt frequent gebruik gemaakt van
fluoroquinolones (marbofloxacine of enrofloxacine) voor de behandeling van deze
aandoening en hierbij wordt een goede klinische respons opgemerkt na 3 - 4 weken
behandeling (Hillier et al., 2006; Baxter en Vogelnest, 2008; Cain en Mauldin, 2015). De
systemische afwijkingen, zoals lethargie, anorexie en koorts zouden eerder reeds verdwijnen,
voornamelijk binnen de 24 tot 48 uur na de start van de antibioticumtherapie (Cain en
Mauldin, 2015).
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2. CASUÏSTIEK
2.1. Signalement
Deze casus betreft een Labrador Retriever, mannelijk intact van 5,5 jaar met een gewicht van
25 kg.
2.2. Anamnese
Sinds gisteren is de hond rustiger dan normaal en vanochtend was hij erg apathisch. De
eigenaars merkten ook een roodkleurige plek op dorsaal ter hoogte van de schouderbladen
en naast het preputium. De plek craniaal ter hoogte van de schouderbladen was eerder ook
gezwollen, rood en pijnlijk.
Sinds gisteren vertoonde de hond anorexie en weigerde ’s ochtends ook te drinken. Het dier
wordt gevoederd met BARF (Bones And Raw Food) afgewisseld met KVV (Kompleet Vers
Vlees) worsten.
Vorige week heeft de hond last gehad van diarree, dit was ook aanwezig, op woensdag, bij
het bezoek aan het trimsalon, waarbij de eigenaar zich afvroeg of het misschien stress
gerelateerd kon zijn.
Verder krijgt de hond momenteel geen medicatie toegediend. Hij is niet ontwormd en er wordt
niet aan vlooien- en tekenpreventie gedaan.

2.3. Algemeen klinisch onderzoek
Op klinisch onderzoek was de algemene indruk van de hond eerder kalm. Hij had een
hartfrequentie van 140 per minuut en een matig geslagen pols. De mucosae waren roze, niet
plakkerig en de capillaire vullingstijd was minder dan 2 seconden. Er was wel een
temperatuur van 40,6°C en een systolisch bijgeruis links apicaal met een graad 4/6
waarneembaar. Bij longauscultatie, buikpalpatie en palpatie van de lymfeknopen waren er
geen significante afwijkingen. Met deze probleemstelling werd de hond op een
vrijdagnamiddag op spoed aangeboden op de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke.
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2.4. Dermatologisch onderzoek
Hierbij was initieel een erythemateuze macula te zien dorsaal ter hoogte van de
schouderbladen. Toen deze regio geschoren werd om beter te kunnen inspecteren, werden
dorsaal georiënteerde uitgebreide oedemateuze maculae met een perifeer erythemateuze
rand en centrale bloeding opgemerkt. Enkele punt ulcers waren eveneens aanwezig (Fig. 1
en 2). De hond reageerde matig agressief, omwille van de pijnlijkheid van deze regio.

Fig. 1: Overzichtsfoto: dorsaal georiënteerde huidletsels

	
  

(Dr. Vandenabeele)

	
  

	
  

Fig. 2: Oedemateuze maculae met perifeer erythemateuze
rand en centrale bloeding (Dr. Vandenabeele)
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2.5. Probleemlijst
-

Koorts

-

Systolisch bijgeruis links apicaal met een graad 4/6

-

Dorsaal georiënteerde, pijnlijke huidletsels

2.6. Differentiaal diagnose
Koorts
De oorzaak van koorts kan gelegen zijn binnen 3 categorieën, namelijk infectie/inflammatie,
immuungemedieerd en neoplastisch. Indien er geen voor de hand liggende oorzaak is,
spreekt men van FUO (Fever of Unknown Origin) (Daminet, 2014).
In deze casus zijn infectie en inflammatie de meest waarschijnlijke oorzaken voor het
optreden van koorts.
Huidletsels
Samenvatting van het huidletsel: dorsaal georiënteerde oedemateuze maculae met perifeer
erythemateuze rand en centrale bloeding en punt ulcers.
Een uitsluitend dorsale oriëntatie van huidletsels wordt niet zo frequent gezien. Hiervoor zijn
vlooieninfestatie/allergie en post-grooming folliculitis en furunculose de meest waarschijnlijke
differentiaal diagnoses.
Er wordt niet aan vlooien- en/of tekenpreventie gedaan wat een vlooieninfestatie/allergie
mogelijk maakt. Hierbij zou echter sprake zijn van uitgesproken jeukgedrag, dit is hier niet het
geval, waardoor het dan weer minder waarschijnlijk is. Alsook de erg acute presentatie,
koorts en lethargie van deze patiënt is niet te verwachten bij een vlooieninfestatie.
Gezien de anamnese zou een post-grooming folliculitis en furunculose zeker mogelijk zijn. De
dorsale oriëntatie hierbij wordt veroorzaakt door overvloedig gebruik van shampoo en
overmatig inwrijven op die lokalisatie. Bij post-grooming folliculitis en furunculose, ook wel
post-bathing folliculitis genaamd, is er sprake van bloedblaren, punt ulcers, koorts en is de
hond erg pijnlijk (Hillier et al., 2006; Ihrke en Gross, 2006; Declercq, 2014; Cain en Mauldin,
2015). Gezien de lokalisatie, de pijnlijke huidletsels en de aanwezigheid van koorts is dit de
meest waarschijnlijke diagnose. Bovendien werd door de eigenaar aangegeven dat de hond
2 dagen ervoor werd gewassen bij een bevriend trimster.
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Om deze waarschijnlijkheidsdiagnose te bevestigen werden bijkomende onderzoeken
uitgevoerd, namelijk cytologie, histopathologie en cultuur van een biopt, alsook cultuur van de
shampoo om de link hiermee aan te tonen.
Systolisch bijgeruis links apicaal met een graad 4/6
-

Bacteriële valvulaire endocarditis van de mitralisklep

-

Myxomateuze mitralisklepdegeneratie (MVD of Mitralisklependocardiose)

-

Mitralisklephyperplasie

Gezien het vermoedelijk acute ontstaan van het bijgeruis, de aanwezigheid van koorts en een
pyodermie is een mitralisklependocarditis de meest waarschijnlijke differentiaal diagnose.
Een bacteriële endocarditis komt voornamelijk voor bij middelgrote tot grote hondenrassen
van middelbare leeftijd. Het diagnosticeren van deze aandoening is niet eenvoudig omwille
van de variërende klinische presentatie, de snelle progressie en gebrek aan diagnostische
technieken om de aandoening te bevestigen in een vroeg stadium. Een hond met een nieuw
bijgeruis en koorts wordt standaard verdacht van endocarditis, maar deze bevindingen
worden

vaak

overschat.

Echocardiografisch

zijn

er

veel

gelijkenissen

tussen

mitralisklependocardiose en endocarditis, wat de oorzaak is van de meeste vals-positieve
diagnoses. De klinische presentatie en de progressie van de klinische symptomen blijven het
meest belangrijk voor het stellen van de diagnose (Peddle en Sleeper, 2007).
Bij mitralisklependocardiose zou het bijgeruis normaal in een eerder stadium al opgemerkt
moeten zijn, gezien deze aandoening een lange subklinische fase heeft die begint met een
milde kleplekkage en een zacht systolisch bijgeruis (bv. 2/6). Vermits deze patiënt voor de
eerste keer werd aangeboden op de Faculteit diergeneeskunde te Merelbeke, is het mogelijk
dat een mild bijgeruis in het verleden onopgemerkt gebleven is. Daarenboven is het de meest
voorkomende hartaandoening bij honden, waardoor mitralisklependocardiose zeker niet
uitgesloten mag worden. In dit geval zou men dan spreken over een ACVIM stage B, omwille
van het feit dat er al structurele cardiale veranderingen zijn, namelijk het bijgeruis, maar tot nu
toe nog geen klinische symptomen aanwezig zijn (Atkins et al., 2009).
Een mitralisklepdysplasie is een congenitale hartaandoening waarbij verwacht wordt dat het
bijgeruis sinds de geboorte aanwezig en hoorbaar is.
Echocardiografie is zeker en vast aangeraden, alsook het documenteren van de evolutie van
de klepletsels. Indien het zou gaan om een endocarditis zou er een klinische verbetering
verwacht worden na een correcte en langdurige antibioticumtherapie, terwijl dit geen effect
heeft in het geval van mitralisklependocardiose.
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2.8. Diagnostische testen
Terwijl de hond gehospitaliseerd was, werden de diagnostische testen uitgevoerd om te
helpen bij het stellen van de diagnose en het starten van een juiste behandeling.
Omwille van de koorts en enkele vage klachten werd er een algemeen bloedonderzoek
uitgevoerd met de volgende resultaten:
Hematologie
WBC ↑

9

23,71 . 10 /L
9

LYM

1,67 . 10 /L

MONO

0,84 . 10 /L

9

9

NEU ↑

21,11 . 10 /L

EOS

0,09 . 10 /L

(5,05 – 16,76)
(1,05 – 5,10)
(0,16 – 1,12)
(2,95 – 11,64)

9

(0,06 – 1,23)

9

BASO

0,00 . 10 /L

(0,00 – 0,10)

HCT

39,8 %

(37,3 – 61,7)
12

RBC

6,00 . 10 /L

(5,65 – 8,87)

HGB

14,3 g/dL

(13,1 – 20,5)

RETIC

15,0 K/µL

(10,0 – 110,0)

MCV

66,3 fL

(61,6 – 73,5)

RDW

14,0 %

(13,6 – 21,7)

MCHC

35,9 g/dL

(32,0 – 37,9)

MCH

23,8 pg

(21,2 – 25,9)

PLT ↓

134 K/µL

(148 – 484)

ALB

35 g/L

(23 – 40)

ALB/GL

1,2

ALKP

57 U/L

(23 – 212)

ALT

62 U/L

(10 – 125)

UREA

2,5 mmol/L

(2,5 – 9,6)

BUN/CR

8

CREA

83 µmol/L

(44 – 159)

GLOB

30 g/L

(25 – 45)

GLU

6,13 mmol/L

(4,11 – 7,95)

TP

65 g/L

(52 – 82)

Biochemie
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TBIL

8 µmol/L

(0 – 15)

Na

150 mmol/L

(144 – 160)

K

3,8 mmol/L

(3,5 – 5,8)

Cl

113 mmol/L

(109 – 122)

Ionen

Op het algemeen bloedonderzoek werden slechts enkele abnormaliteiten waargenomen,
namelijk een leucocytose, waaronder voornamelijk een neutrofilie, wat wijst op een
ontsteking. Deze abnormaliteit wordt frequent aangegeven in de literatuur gepaard gaande bij
deze aandoening (Cain en Mauldin, 2015).
Er werd ook gekozen voor medische beeldvorming omwille van de koorts en de algemene
klachten. Op de radiografieën van de thorax werden geen abnormaliteiten vastgesteld en op
echografie van het abdomen waren ook geen significante abnormaliteiten, behalve een kleine
nodule in de milt en een vergrootte caudale pool van de linker bijnier.
Met behulp van echografie, die eerder werd uitgevoerd, werd urine verzameld door middel
van een cystocentesis voor een bijkomend urineonderzoek. Daarop werden enkele
abnormaliteiten vastgesteld, zoals de aanwezigheid van rode bloedcellen en bilirubine, een
verhoogde pH van +8,0 (4,5 – 7,0) en verhoogd aantal eiwitten aanwezig in de urine.
Bacteriologisch onderzoek van de urine was negatief voor pathogene bacteriën.
De verhoogde pH en eiwitten kunnen verklaard worden door de bloedcontaminatie. De
bloedcontaminatie zelf kan dan weer door verschillende oorzaken, zoals een infectie ter
hoogte van de blaas, wat hier minder waarschijnlijk is omwille van het feit dat er geen
verhoogd aantal witte bloedcellen aanwezig zijn, de cultuur van de urine is negatief en er
waren geen afwijkingen zichtbaar op echografisch onderzoek. Verder was de prostaat van
deze hond ook normaal. Bloedcontaminatie van de urine kan ook aanwezig zijn door een
kwetsuur van de penis, wat hier dan weer niet de oorzaak kan zijn vermits de urine genomen
werd door middel van cystocentesis.
Omwille van het systolisch bijgeruis links apicaal met een graad van 4/6 hoorbaar op
auscultatie werd overgegaan tot echocardiografisch onderzoek. Hierbij werd een goede
systolische functie en normale kamerdimensie vastgesteld. Er was een mild verdikte
mitralisklep aanwezig, zonder oscillerende lesies, verder was de klepmorfologie normaal. Bij
het gebruik van doppler werd een matige mitralis- en milde tricuspidalisklepinsufficiëntie,
beide met normale drukgradiënt, opgemerkt. De metingen die gedaan werden tijdens dit
onderzoek bevonden zich binnen het referentie-interval. Hierdoor kon men concluderen dat
de klepveranderingen ter hoogte van de mitralisklep zodanig mild waren, dat er op dat
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ogenblik geen fulminante valvulaire endocarditis aanwezig was. Er kon echter geen zekere
differentiatie

gemaakt

worden

tussen

degeneratieve

letsels

ten

gevolge

van

mitralisklependocardiose ACVIM stage B1 en een beginnende bacteriële valvulaire
endocarditis.
Er werd sterk aangeraden de evolutie van de klepletsels echocardiografisch te
documenteren. Vermits het ontstaan van het bijgeruis recent lijkt, kan dit wijzen in de richting
van een endocarditis, maar een mild bijgeruis ten gevolge van mitralisklependocardiose kan
in het verleden onopgemerkt gebleven zijn.
Verder werd er ook cytologisch onderzoek uitgevoerd van het hemorragisch materiaal uit
de punt ulcers. Hierbij waren gefagocyteerde staafjes aanwezig, wat wijst op een pyodermie
(Fig. 3.). Omwille van deze bevindingen was het verdere plan het uitvoeren van
histopathologisch onderzoek en bacteriologisch cultuur op weefsels.

Fig. 3: Cytologie: gefagocyteerde staafjes

	
  

(Dr. Vandenabeele)

Voor histopathologisch onderzoek werd een bioptname van de letsels uitgevoerd. Hierbij
werden 2 punchbiopten genomen van een grootte van 0,8 x 0,6 x 0,6 cm en 2 met een
grootte van 0,5 x 0,3 x 0,2 cm. Op alle biopten waren analoge veranderingen zichtbaar. In de
oppervlakkige en interfolliculaire dermis was er een interstitieel tot diffuus ontstekingsinfiltraat
aanwezig, bestaande uit hoofdzakelijk neutrofielen met bijmenging van enkele histiocyten.
Focaal was er een ruptuur van een follikelwand (= furunculose) aanwezig met daarrond een
uitgesproken suppuratieve ontstekingsreactie. Verder was er oedeem zichtbaar in de dermis,
alsook microbloedingen. De bovenliggende epidermis is intact en focaal spongiotisch. Er
waren geen demodexmijten waargenomen in deze biopten en de PAS kleuringen waren
negatief voor schimmels. Met behulp van deze bevindingen kwam de histopatholoog tot het
besluit van het beeld van een bacteriële folliculitis en furunculose, welke gezien de locatie
van de letsels het meest passend is bij post-grooming folliculitis en furunculose.
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Er werd een antibiogram opgevraagd om de gevoeligheid van de kiem na te gaan en zo de
juiste antibioticumtherapie op te starten.
Het biopt werd ook ingestuurd voor bacteriologisch onderzoek, hierbij was er initieel geen
groei na 48 uur incubatie. Hierna werd er cultuur gedaan met aanrijking van thioglycollaat,
waarna er wel groei van Pseudomonas aanwezig was.
Verder werd het pompje van de shampoo dispenser bacteriologisch onderzocht om na te
gaan of dezelfde kiem erin teruggevonden kon worden. Er waren talrijke kolonies van
Klebsiella oxytoca en nog meer kolonies van Pseudomonas aeruginosa aanwezig op cultuur.
Hierdoor kan men concluderen dat het hier om dezelfde kiem gaat als in het huidbiopt en
wordt het vermoeden van post-grooming folliculitis en furunculose ten gevolge van een
Pseudomonas infectie bevestigd.

2.9. Diagnose
Op basis van de bevindingen bij het dermatologisch onderzoek, de resultaten van
histopathologisch en bacteriologisch onderzoek kon in deze casus besloten worden tot een
post-grooming folliculitis en furunculose.
Voor het systolisch bijgeruis kon er initieel niet met zekerheid gezegd worden of de milde
klepletsels

veroorzaakt

werden

door

bacteriële

valvulaire

endocarditis

of

mitralisklependocardiose. Hiervoor werd aangeraden om regelmatig een echocardiografische
controle uit te voeren om de evolutie van de klepletsels te kunnen documenteren.

2.10. Behandeling en opvolging van de patiënt
Omwille van de algemene klachten en de hoge koorts werd er besloten de hond te
hospitaliseren in afwachting van de resultaten van verder onderzoek. Hierbij werd hij
intraveneus behandeld met een combinatietherapie met enrofloxacine en amoxicilline in
afwachting van de resultaten van het bacteriologisch onderzoek. Deze combinatietherapie
werd toegepast om op die manier een breder spectrum te verkrijgen, alsook vanwege de
mogelijkheid van een bacteriële valvulaire endocarditis. Verder werd er pijnmedicatie en een
ontstekingsremmer toegediend. Er werd ook een vloeistoftherapie toegepast met Hartmann
1x onderhoud en met behulp van coldpacks werd getracht de hond af te koelen omwille van
de hoge koorts.
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De patiënt werd gedurende de hospitalisatie dagelijks grondig opgevolgd. Een dag later was
de hond alerter, cardiovasculair stabiel, vertoonde geen koorts meer en was opnieuw
beginnen eten en drinken.
Er werd besloten om na drie dagen opnieuw een echocardiografie uit te voeren ter
herevaluatie van de mitralisklep, deze vertoonde geen morfologische evolutie. Omwille van
de cardiovasculaire stabiliteit, alertheid en goede eetlust werd er gestopt met de
vloeistoftherapie

en

ontstekingsremmers

en

mocht

de

patiënt

naar

huis.

De

combinatietherapie van antibiotica werd thuis verder gezet in afwachting van de resultaten
van de huidcultuur. Afhankelijk van deze resultaten ging de therapie aangepast worden, maar
de duur van de antibioticumkuur bedroeg minstens 4 weken. Er werd een controle
aangeraden op de dienst cardiologie en dermatologie binnen 4 weken, alvorens het
stopzetten van de antibiotica. En er werd geadviseerd om contact op te nemen indien er
opnieuw koorts, sufheid, verminderde eetlust of huidletsels zouden optreden.
Ongeveer 1 week later waren de resultaten van de huidcultuur bekend en werd de
behandeling met amoxycilline (Kesium®, Ceva, Brussel) stopgezet en enkel voortgegaan met
enrofloxacine (Xeden®, Ceva, Brussel), omwille van de goede respons van de kiem op dit
antibioticum.
De hond werd een maand later ter controle aangeboden. Het dier stelde het erg goed en
herstelde vrij snel na activiteiten. Sinds het vorige bezoek heeft de eigenaar zich een
stethoscoop aangeschaft om de graad van het bijgeruis in de gaten te kunnen houden. De
huidletsels zijn met behulp van de antibioticumtherapie duidelijk verbeterd.
Initieel bestond er enige twijfel tussen mitralisklependocarditits en -endocardiose, vandaar het
belang van de controle met behulp van echocardiografie om de evolutie van de mitralisklep te
beoordelen. Er was een goede systolische functie, linker atrium en ventrikel waren mild
gedilateerd en er was nog steeds een mild verdikte mitralisklep aanwezig. Bij het gebruik van
doppler werd een matige mitralis- en milde tricuspidalisklepinsufficiëntie opgemerkt. Er was
dus een milde volumeoverbelasting van het linker hart detecteerbar en een mitralisklep
zonder morfologische evolutie, waardoor de diagnose gesteld werd van een mitralis- en
tricuspidalisendocardiose ACVIM stage B2 met matige linker atriumdilatatie en milde dilatatie
van het linker ventrikel.
Omwille van deze diagnose werd er besloten om hartmedicatie, pimobendan (Vetmedin®,
Boehringer, Ingelheim) 0,28mg/kg 2x per dag oraal, op te starten om de progressie van
mitralisklependocardiose ACVIM stage B2 naar hartfalen te vertragen. Er werd geadviseerd
om binnen 4 maanden opnieuw op controle te komen en in tussentijd de hart- en
ademhalingsfrequentie op te volgen. Een stijgende trend in de ademhalingsfrequentie, geteld
door de eigenaar thuis, is één van de meest gevoelige manieren om congestief hartfalen tijdig
op te sporen. Resultaten van deze controle waren ter publicatie nog niet bekend.
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2.11. Prognose
Bij deze patiënt werden uiteindelijk 2 verschillende aandoeningen gediagnosticeerd. Namelijk
post-grooming folliculitis en furunculose én mitralisklependocardiose ACVIM stage B2.
De huidletsels van post-grooming folliculitis en furunculose kennen een erg goede respons op
een langdurige antibioticumtherapie en hebben dus een erg gunstige prognose (Declercq,
2014).
Voor de mitralisklependocardiose zijn de prognose en overlevingsduur echter zeer variabel,
over het algemeen is het een traag progressieve ziekte met een subklinische fase van
meerdere jaren. De prognose is afhankelijk van de leeftijd, het ras, de ernst van de
mitralisklepregurgitatie, m.a.w. het stadium waarin de ziekte zich bevindt, type behandeling,
linker ventriculaire systolische functie en aanwezigheid van andere aandoeningen (bv.
chronische nierziekte). In een grote retrospectieve studie bedroeg de gemiddelde
overlevingsduur van honden in stadium B1 en B2 20 maanden en een groot aantal honden
stierf niet aan deze aandoening (slechts 13% van de honden vertoonde cardiale sterfte in
deze studie) (Borgarelli et al., 2012).
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3. DISCUSSIE
Post-grooming folliculitis en furunculose is een relatief zeldzame aandoening en wordt
voornamelijk veroorzaakt door Pseudomonas aeruginosa. Dit is een opportunistisch
pathogeen dat klinische ziekte veroorzaakt wanneer de gastheerbarrière onderbroken is. Het
kan onder andere het geval zijn bij onderbreking van de huidbarrière ((brand)wonde),
verlengd

gebruik

van

antibiotica

met

onderdrukking

van

de

normale

flora,

immunosuppressieve therapie of iatrogeen (chirurgie, intraveneuze katheter) (Court et al.,
1994; Baxter en Vogelnest, 2008).
De huidletsels worden gekarakteriseerd door hemorragische korsten, papels, pustels,
nodules en punt ulcers. Bovendien is er een typische dorsale distributie aanwezig bij deze
aandoening. Verder zijn er ook algemene klinische symptomen aanwezig zoals koorts,
anorexie, lethargie en reageren de dieren erg pijnlijk ter hoogte van de huidletsels. Wat zeker
vermeld moet worden bij deze aandoening is dat alopecie geen typische bevinding is bij de
aangetaste dieren (Hillier et al., 2006; Cain en Mauldin, 2015).
Het diagnosticeren van deze aandoening is niet altijd eenvoudig, omwille van het feit dat de
dieren meestal aangeboden worden voor de systemische afwijkingen en de huidletsels vaak
later pas opgemerkt worden. Het is erg belangrijk om tijdens de anamnese te vragen of het
dier recent gezwommen heeft en/of gewassen werd, al dan niet door trimmer. Typisch voor
deze aandoening is het acute ontstaan, binnen 1 tot 7 dagen, na een bezoek aan een
trimsalon (Hillier et al., 2006; Cain en Mauldin, 2015).
Ook bij deze hond was het initieel niet eenvoudig om de diagnose te stellen. Hij werd in
spoed binnengebracht met voornamelijk algemene systemische afwijkingen, zoals koorts,
lethargie en anorexie. De letsels op de huid werden pas later opgemerkt, toen de hond
agressief gedrag vertoonde door de pijnlijkheid dorsaal ter hoogte van de nek en rug. Bij het
scheren van deze regio werden de huidletsels duidelijker zichtbaar en kon een eerste link
gelegd worden met post-grooming folliculitis en furunculose. Er was echter wel nog nood aan
bevestigende diagnostische testen.
Een tweede belangrijke bevinding bij deze patiënt was het systolisch bijgeruis met een graad
van 4/6. Vermits deze hond voor de eerste keer werd aangeboden op de Faculteit
Diergeneeskunde te Merelbeke, was het onduidelijk of dit bijgeruis nieuw was of al langere
tijd onopgemerkt aanwezig was. Aan de hand van de anamnese, het klinisch onderzoek en
de resultaten van echocardiografisch onderzoek was er een vermoeden van bacteriële
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valvulaire endocarditis of een mitralisklependocardiose. Het stellen van een exacte diagnose
was echter niet eenvoudig, vermits beide aandoeningen gelijkaardige afwijkingen vertonen op
echocardiografie en er niet geweten was of het bijgeruis al enige tijd aanwezig was.
Verder onderzoek was noodzakelijk alvorens men een definitieve diagnose kon stellen met
betrekking tot de huidletsels. Met behulp van een swab werd hemorragisch materiaal van een
punt ulcer verzameld en cytologisch onderzocht. Hierbij waren gefagocyteerde staafjes
zichtbaar, wat indicatief was voor een pyodermie. Later heeft men onder verdoving enkele
punchbiopten genomen voor histopathologisch onderzoek en werd ook ingezonden voor
bacteriologisch onderzoek. Op histopathologisch onderzoek was er in de oppervlakkige en
interfolliculaire dermis een interstitieel tot diffuus ontstekingsinfiltraat aanwezig, bestaande uit
hoofdzakelijk neutrofielen met enkele histiocyten. Focaal was er een ruptuur van een
follikelwand, wat ook wel furunculose genoemd wordt, aanwezig met daarrond een
uitgesproken suppuratieve ontstekingsreactie. Dit beeld was erg suggestief voor een
bacteriële folliculitis en furunculose en wordt ook meermaals vermeld in de literatuur (Hillier et
al., 2006; Baxter en Vogelnest, 2008; Cain en Mauldin, 2015). Uit bacteriologisch onderzoek
van een biopt was er na langdurigere kweek van meer dan 48 uur groei aanwezig van
Pseudomonas aeruginosa, welke de kiem bij uitstek is voor deze aandoening.
Omdat men zekerheid wilde stellen en een link wilde leggen tussen de aandoening en het
recente bezoek aan de trimmer, heeft men ook het pompje van de shampoodispenser
ingestuurd voor bacteriologisch onderzoek. Daarin werden talrijke kolonies van Klebsiella
oxytoca en nog meer kolonies van Pseudomonas aeruginosa teruggevonden. Hieruit kon
men concluderen dat het wel degelijk om dezelfde kiem gaat als in het huidbiopt.
Bij het algemeen bloedonderzoek was er een leucocytose, waaronder voornamelijk een
neutrofilie, aanwezig. Deze bevinding werd in de literatuur ook beschreven als een frequent
voorkomende afwijking bij dergelijke patiënten (Cain en Mauldin, 2015).
Omwille van het feit dat de Pseudomonas kiem frequent resistentie vertoont voor
verschillende antibiotica, wordt er een selectie gemaakt met behulp van een antibiogram. In
de literatuur wordt voornamelijk het gebruik van fluoroquinolones als succesvol ervaren
(Court et al., 1994; Hillier et al., 2006; Baxter en Vogelnest, 2008; Cain en Mauldin, 2015).
Ook bij deze patiënt werd er gekozen om te starten met een breedspectrum antibiotica en
werd gebruik gemaakt van een combinatietherapie met enrofloxacine (fluoroquinolone) en
amoxicilline. Deze combinatietherapie werd voornamelijk toegepast om een nog breder
spectrum te bekomen dan bij een monotherapie. Initieel werd de hond gehospitaliseerd
waardoor het ook mogelijk was om de patiënt systemisch te behandelen met het antibioticum.
Na het verkrijgen van de resultaten van het antibiogram bleek dat er resistentie aanwezig was
tegenover amoxicilline. Men heeft er voor gekozen om deze combinatietherapie toch voort te

38

zetten omwille van de algemene klinische symptomen, het eventuele vermoeden van
endocarditis en omdat men de resultaten van de huidcultuur wilde afwachten.
Na een 3 tal dagen was er veel beterschap en mocht de hond naar huis, dan werd de
antibioticumtherapie oraal verder gezet. Toen de resultaten bekend waren en bevestigd werd
dat Pseudomonas wel degelijk aan de basis lag van de huidletsels en de klinische
afwijkingen, werd de behandeling met amoxycilline stopgezet en enkel voortgegaan met
enrofloxacine. Deze therapie is voldoende omwille van de goede respons van de kiem op dit
antibioticum. Bij post-grooming folliculitis en furunculose spreken we van een diepe
pyodermie, waardoor een langdurige antibioticumbehandeling van minimaal 3 weken
noodzakelijk is (Court et al., 1994; Hillier et al., 2006; Baxter en Vogelnest, 2008; Cain en
Mauldin, 2015).
Tijdens het controlebezoek van de patiënt waren de huidletsels spectaculair verbeterd en
stelde de hond het goed. Er werd een echocardiografisch onderzoek uitgevoerd ter controle
met een uiteindelijke diagnose van mitralisklependocardiose ACVIM stage B2. Omwille van
de bevindingen werd er gekozen om een therapie met pimobendan op te starten, om de
progressie naar congestief hartfalen te vertragen. Verder werd er geadviseerd om na 4
maanden opnieuw op controle te komen en in tussentijd de hart- en ademhalingsfrequentie
op te volgen. De resultaten van deze controle waren ter publicatie nog niet bekend.
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