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Samenvatting – abstract – key words 
 

 

SAMENVATTING 

Necrotiserende myopathie is een zeldzame aandoening die resulteert in rhabdomyolyse en 

gekenmerkt wordt door pijnlijke, gezwollen spieren (myalgie), zwakte in de poten, verhoogde 

gehaltes creatine kinase in het bloed en myoglobinurie. De ziekte kan recidiverend optreden of 

zich als een éénmalige episode voordoen. Vroegtijdige erkenning van het syndroom is hoogst 

belangrijk aangezien de aandoening gepaard kan gaan met potentieel levensbedreigende 

complicaties als acuut nierfalen, metabole verstoringen en ademhalingsproblemen. Indien er 

intensieve ondersteunende therapie voorzien wordt en secundaire orgaanschade vermeden 

wordt, kan de aandoening reversiebel zijn. Deze casuïstiek beschrijft een éénmalige episode van 

rhabdomyolyse en myoglobinurie bij een hond, inclusief diagnose en behandeling. 

 

 

SUMMARY 

Necrotizing myopathy is a rare disorder resulting in rhabdomyolysis and is characterized by 

painful and swollen muscles (myalgia), limb weakness, elevated creatine kinase concentration in 

the blood and myoglobinuria. The disease may be recurrent or may appear as a single event. 

Early recognition of the syndrome is critical since the disease may lead to potential life 

threatening complications such as acute renal failure, metabolic disorders and respiratory 

problems. When provided with intensive supportive care and if secondary organ damage can be 

avoided, rhabdomyolysis is reversible. This case report describes a single episode of 

rhabdomyolysis and myoglobinuria in a dog, including its diagnosis and treatment. 

 

 

 

Key words: Creatine kinase – Dog – Myoglobinuria – Necrotizing myopathy – 

Rhabdomyolysis  
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Inleiding 

 

Neuromusculaire aandoeningen zijn aandoeningen waarbij de zenuwen en/of de spieren 

aangetast zijn en vormen één van de grootste uitdagingen voor elke dierenarts. 

Diffuus, perifeer neuromusculaire aandoeningen worden onderverdeeld in 2 grote groepen: 1. 

een zenuwtype dat de meeste neuropathieën en bepaalde synapsaandoeningen zoals botulisme 

omvat en 2. een spiertype waartoe de meeste myopathieën en bepaalde synapsaandoeningen 

zoals myasthenia gravis behoren.  

Het voornaamste symptoom van neuromusculaire ziekte is zwakte (Braund 1997; Platt & Garossi 

2004). Klinische presentaties geassocieerd met zwakte, zijn variabel: ze kunnen episodisch 

voorkomen, meer uitgesproken worden na inspanning of continu aanwezig zijn (Platt & Garossi 

2004; Blot 2005). 

Spieraandoeningen kunnen geclassificeerd worden in primaire en secundaire ziekten. Primaire 

myopathieën wijzen op een primair defect in de spiercellen en hiertoe behoren de 

spierdystrofieën, metabole spierziekten, ionkanaalafwijkingen en de auto-immune spierziekten. 

Secundaire myopathieën ontstaan ten gevolge van andere aandoeningen en kan men 

onderverdelen in endocriene en infectieuze spieraandoeningen (Vanhaesebrouck et al. 2006a). 

 

De skeletspieren van honden zijn ideaal voor uithouding. Hiervoor hebben ze erg hoge 

energievereisten. Tijdens uithoudingsoefeningen wordt de primaire bron van energie geleverd 

door oxidatie van vrije vetzuren (β-oxidatie) in de mitochondria. In geval van meer intensieve 

beweging wordt energie verkregen uit glycogeen via anaërobe glycolyse. Hydrolyse van ATP 

naar ADP en anorganisch fosfaat resulteert in contractie van de spierfibrillen (Platt & Garosi 

2004). 

 

Het uitvoeren van een zo volledig mogelijk neurologisch onderzoek is onmisbaar en noodzakelijk 

om een correcte anatomische diagnose te stellen wanneer een neuromusculaire aandoening 

vermoed wordt (Glass & Kent 2002). Spierzwakte kan immers ook veroorzaakt worden door 

cardiorespiratoire, metabole of orthopedische problemen (Platt & Garosi 2004). Beoordeling van 

zowel de houdingsreacties als de spinale reflexen is hierbij essentieel.  

 

Standaard moet bij elk dier verdacht van een neuromusculaire aandoening een hematologisch 

onderzoek, biochemisch serumonderzoek en een urineanalyse uitgevoerd worden (Glass & Kent 

2002; Vanhaesebrouck et al. 2006a). De serum creatine kinase concentratie kan een indicatie 

geven van een spieraandoening aangezien creatine kinase het meest specifieke spierenzym is 

en een rol speelt in de fosforylatie van ADP uit creatinefosfaat en zo ATP opnieuw beschikbaar 
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maakt voor spiercontractie (Aktas et al. 1993; Platt & Garosi 2004).  Alhoewel de meeste 

myopathieën gepaard gaan met een sterke verhoging in creatine kinase mag men bij normale 

gehaltes creatine kinase een spieraandoening niet uitsluiten aangezien verscheidene 

myopathieën weinig, geen of slechts een tijdelijke stijging van dit enzym tot gevolg hebben (Blot 

2005). Een stijging in creatine kinase kan tevens veroorzaakt worden door intramusculaire 

injecties, anesthesie, anorexie, erge inspanningen, slangenbeet en electromyografisch onderzoek 

(Aktas et al. 1993; Strain et al. 1998; Shelton 2004; Vanhaesebrouck et al. 2006a).  Bovendien is 

de plasmahalfwaardetijd van creatine kinase slechts twee uur, waardoor de kans op 

valsnegatieven groot is (Aktas et al. 1993, 1995). Men kan aannemen dat er een recente 

spierbeschadiging aanwezig is, wanneer een aanhoudende verhoging met factor vier of vijf van 

het gehalte creatine kinase aangetoond kan worden in twee bloednames met zo’n 24 uur tussen 

beide (Platt & Garosi 2004). Verhoogde concentraties aspartaat aminotransferase, alanine 

aminotransferase en lactaat dehydrogenase in het bloed zijn tevens richtinggevend voor 

spieraandoeningen. Echter, net zoals bij creatine kinase, zijn ze niet specifiek en kunnen de 

gehaltes dus normaal zijn. Arteriële bloedgasanalyse toont meestal significante stijgingen in pH 

en pO2 in combinatie met significante dalingen in pCO2 en bicarbonaat (HCO3
-) (Platt & Garosi 

2004). 

 

Door middel van een elektromyografisch onderzoek kan de elektrische activiteit in een spier 

gemeten worden. Drie types van naaldelektroden zijn hiervoor noodzakelijk: 1. de actieve 

elektrode die intramusculair ingebracht wordt, 2. de referentie-elektrode die subcutaan ter hoogte 

van de actieve elektrode geplaatst wordt en 3. de grondelektrode die geplaatst wordt op een 

elektrisch inactief weefsel zoals bot (Sims 1983). Mechanische verstoring van de spiermembraan 

door de elektroden zorgt voor depolarisatie waardoor een korte piek van elektrische activiteit 

ontstaat (Lorenz & Kornegay 2004). Geregistreerde potentiaalverschillen tussen de actieve en 

referentie-elektrode worden door een oscilloscoop omgezet in pieken en in geluid (Bowen 1987). 

De basislijn op het elektromyogram komt overeen met de rustpotentiaal (Sims 1983). In een 

normale spier in rust kan er geen elektrische activiteit na de initiële insteekactiveit waargenomen 

worden. Insteekactiviteit wordt uitgelokt door het plaatsen van de naaldelektroden in de spier 

(Chrisman et al. 1972; Sims 1983; Cuddon 2002; Bagley 2005; Vanhaesebrouck et al. 2006a). 

Een verlengde insteekactiviteit wijst op een myo- of neuropathie (Vanhaesebrouck et al. 2006a). 

Een ander type van normale elektrische spieractiviteit is de eindplaatactiviteit. Deze ontstaat 

doordat de naaldelektrode zich ter hoogte van de neuromusculaire synaps bevindt waarbij 

acetylcholine ter hoogte van de eindplaat vrijgesteld wordt (Cuddon 2002; Vanhaesebrouck et al. 

2006a). 
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Er zijn vier verschillende patronen van abnormaal spontane spieractiviteit (Bowen 1987; Cuddon 

2002; Bagley 2005; Vanhaesebrouck et al. 2006a): fibrillatiepotentialen, positieve scherpe golven, 

complex repetitieve ontladingen en myotone potentialen. Fibrillatiepotentialen en positieve 

scherpe golven ontstaan beide als gevolg van een destabilisatie van de sarcolemma van één 

enkele spiervezel met denervatie, polymyositis, musculaire dystrofie of andere myopathiën als 

onderliggende oorzaak (Cuddon 2002; Bagley 2005). Fibrillatiepotentialen zijn bi- of trifasische 

golven met de initiële deflectie meestal in positieve (neerwaartse) richting terwijl positieve 

scherpe golven te herkennen zijn aan de initiële positieve piek gevolgd door een veel kortere 

trage negatieve potentiaal (Chrisman et al. 1972; Bowen 1987; Cuddon 2002). Complex 

repetitieve ontladingen zijn polyfasisch, duiden op spontane synchrone ontladingen van 

verscheidene spiervezels en worden geassocieerd met chronische denervatie (Cuddon 2002; 

Bagley 2005).  Tot slot kunnen er ook myotone ontladingen onderscheiden worden. Het zijn 

repetitieve ontladingen karakteristiek voor myotonia congenita (Cuddon 2002; Blot 2005). Een 

elektromyografisch onderzoek kan valsnegatieve resultaten opleveren aangezien 

fibrillatiepotentialen en positieve scherpe golven maar detecteerbaar zijn vijf tot zes dagen na 

denervatie van de spiercel (Cuddon 2002; Ducote & Dewey 2003; Bagley 2005). 

Elektromyografische afwijkingen kunnen zowel bij een neuro- als een myopathie voorkomen. Om 

een zenuwprobleem uit te sluiten, dient een elektroneurografisch onderzoek uitgevoerd te worden 

(Brown & Zaki 1979). Hierbij wordt voornamelijk gelet op de amplitude van de potentiaal en de 

latentietijd, d. i. de tijd tussen zenuwstimulatie en musculaire respons. De snelheid van 

zenuwconductie (in m/s) wordt bepaald door het stimuleren van de desbetreffende zenuw op 

twee plaatsen. De lengte van het zenuwsegment tussen de twee stimulatieplaatsen (in mm) 

wordt vervolgens gedeeld door het verschil in latentietijd (in ms) (Chrisman et al. 1972; Sims 

1983; Cuddon 2002; Lorenz & Kornegay 2004; Bagley 2005). In geval van erge myopathie kan 

een daling in amplitude verwacht worden. Een vertraagde conductiesnelheid zonder daling in 

amplitude is dan weer indicatief voor demyelinisatie (Cuddon 2002). Bij repetitieve 

zenuwstimulatie is er geen afname van de amplitude aanwezig in geval van een myopathie 

(Vanhaesebrouck et al. 2006a). Uit het klinisch en elektromyografisch onderzoek kan vervolgens 

afgeleid worden welke aangetaste, maar nog functionele spieren bemonsterd kunnen worden. 

Om artefacten te vermijden, wordt het biopt contralateraal aan het elektromyogram genomen 

(Dickinson & LeCouteur 2002). Aan de hand van vriessneden voor histologisch, enzym- en 

immunohistochemisch onderzoek wordt er getracht een etiologische diagnose te stellen en de 

spieraandoening te classificeren (Dickinson & LeCouteur 2002; Vanhaesebrouck et al. 2006a). 
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Casuïstiek 

 

Signalement en anamnese 

Een vijfjarige Labrador Retriever (35,2 kg, mannelijk gecastreerd) werd, na doorverwijzing, 

aangeboden op de Vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine Huisdieren met 

de klacht van acute tetraplegie. De hond had de laatste vijf maanden reeds drie maal 

gelijkaardige episodes van verlamming vertoond: de eerste maal paraplegie, de tweede en derde 

maal paraparese. Aanvankelijk werd er beterschap waargenomen na een injectie met 

Dexadreson 0,5 mg/ml doch dit hielp de laatste maal niet. Twee dagen voor het ontstaan van de 

symptomen had het dier nog in een meer gezwommen. De hond had verder ook nog nooit een 

epileptische aanval of dwanggedrag vertoond. 

 

Algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek 

Op algemeen klinisch onderzoek werd een tachypnee en een temperatuur van 39,2°C 

vastgesteld. Het dier speekselde vrij veel en had in de ochtend zijn urine laten lopen. Het 

neurologisch onderzoek toonde een paralyse aan de vier poten met afwijkende proprioceptie en 

verzwakte buigreflexen in de voorpoten. Beide patellareflexen waren afwezig en de cutaneus 

trunci reflex was normaal. Op palpatie vond men nekresistentie naar rechts. De urine was 

donkergeel tot bruin gekleurd.  

 

Neurologisch syndroom en lokalisatie van het letsel 

Op basis van bovenstaande bevindingen werden tetraplegie en nekpijn als neurologische 

syndromen vastgesteld. De neuroanatomische lokalisatie is neuromusculair maar omwille van de 

nekresistentie naar rechts werd een bijkomende betrokkenheid van het cervicaal ruggenmerg in 

beschouwing genomen. Daarom werden een RX en een cervicaal myelogram uitgevoerd. 

Hiervoor werd de hond gepremediceerd met Acepromazine (Placivet® (ACP) 1mg/ml) en 

Midazolam (Dormicum® 15mg/3ml). Inductie gebeurde met Propofol (Propovet® 1% 5x20ml) en 

onderhoudsanesthesie met isofluraan en O2 als dragergas. Beide onderzoeken brachten geen 

significante afwijkingen aan het licht.  

 

Hospitalisatieperiode en verder specifiek onderzoek  

Volgend op de anesthesie ontwikkelde de hond een hyperthermie (41,3°C) waarna het dier 

gehospitaliseerd werd. Er werd fresh frozen plasma (300 ml over 3u) toegediend omwille van 

tekenen van diffuse intravasale stolling (DIC) en een urinesonde werd geplaatst. Verder werd er 

conservatief behandeld met infuustherapie (NaCl 0,9%, 2x onderhoud), Fentanyl 2ml, 

Amoxicilline-clavulaanzuur (Augmentin® P500 7,0ml IV) en Ranitidine (Zantac® 50mg/2ml).  
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De volgende dag werd een bloed- en urineonderzoek uitgevoerd. In het bloed werd een milde 

anemie en een sterk verhoogd gehalte creatine kinase aangetroffen (+ 6598 U/l). DIC kon 

uitgesloten worden daar er geen thrombocytopenie aanwezig was, het gehalte D-dimeren 

normaal was en de prothrombinetijd alsook de partiële thromboplastinetijd binnen de normale 

grenzen vielen. Er werd een duidelijke hematurie (RBC: +21517/µl) vastgesteld en de urine (pH 

6,5) bevatte ook een licht verhoogd aantal witte bloedcellen (+142/µl). Diezelfde dag werden er 

nog Clindamycine (Antirobe® 300mg/75mg) en Butorphanol (Dolorex® 10ml) bijgegeven aan de 

patiënt.  

 

De daaropvolgende dagen werd de toestand van het dier duidelijk slechter en kwamen er 

symptomen, zoals verminderd bewustzijn, bilaterale strabismus (vooral duidelijk links), verzwakte 

ooglidreflexen en uitgesproken dyspnee bij. Er was oligurie, maar de urine was wel 

geconcentreerd. De urine had nog steeds een rode tot donker geelbruine kleur. Er werd besloten 

om het NaCl 0,9% infuus te vervangen door een Hartmann infuus, een kristalloïdenbolus 

(15ml/kg over 15 minuten) te geven en bijkomende onderzoeken te verrichten. Hiervoor werd de 

hond opnieuw onder anesthesie gebracht. Als premedicatie kreeg hij ACP (Placivet® 1mg/ml), 

Diazepam (Valium® amp 10mg/2ml) en Butorphanol (Dolorex® 10ml). Propofol (Propovet® 1% 

5x20ml) en isofluraan werden opnieuw gebruikt voor respectievelijk inductie en onderhoud.   

Een MRI van de hals en kop en onderzoek van cerebrospinaal vocht waren normaal. Er werd ook 

een electrofysiologisch onderzoek uitgevoerd waarbij op elektroneurografie de linker n. radialis en 

n. ischiadicus getest werden. Enkel de n. ischiadicus had afwijkende amplitudes en een licht 

vertraagde latentietijd maar deze werden niet als significant beschouwd. Vervolgens werd een 

elektromyografisch onderzoek uitgevoerd op de linker lichaamshelft. Hieruit werd een abnormaal 

spontane spieractiviteit (verlengde insteekactiviteit, fibrillatiepotentialen, positieve scherpe golven 

en complex repetitieve ontladingen) vastgesteld in de m. infra- en supraspinatus, de m. triceps, 

m. biceps brachii, de buigers van de carpi, m. interosseus en de m. gastrocnemius (Figuur 1). 

Repetitieve zenuwstimulatie vertoonde geen significante afwijkingen.  

Serologisch onderzoek voor Neospora caninum en Toxoplasma gondii IgM was negatief en voor 

Toxoplasma gondii IgG twijfelachtig positief. Een röntgenfoto van de thorax en echografie van het 

abdomen vertoonden tevens geen abnormaliteiten.  

Zowel voor als na het plaatsen van een nasale O2 - sonde werd een arteriële bloedgasanalyse 

uitgevoerd, waaruit een metabole acidose met compensatoire respiratoire alkalose (pH: 7,37; 

pCO2: 31 mmHg; pO2: 79 mmHg; HCO3
-: 17 mmol/l) bleek. De daaropvolgende dagen werd deze 

analyse regelmatig herhaald. Dagelijks werd ook de systolische bloeddruk gemeten. Deze 

varieerde tussen normaal en mild verhoogd. 
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Fig. 1: Elektromyogram van de m.biceps brachii, m. infraspinatus en de m. supraspinatus (respectievelijk 

afleiding 01, 02 en 03). Ter hoogte van de dikke zwarte pijl is een duidelijke positieve scherpe golf te zien. 

Fibrillatiepotentialen zijn aangeduid met ** (afleiding 02). 

 

 

 

Op basis van de bevindingen op het klinisch onderzoek, het hoge creatine kinase serumgehalte 

en de afwijkingen op het elektromyogram werd een diffuus perifeer neuromusculaire aandoening 

van het spiertype vermoed.  

Differentiaal diagnostisch kunnen rhabdomyolyse en myoglobinurie in 2 grote groepen 

onderverdeeld worden (Shelton 2004): myoglobinurie kan recidiverend of als éénmalige episode 

optreden. De recidiverende vorm kan resulteren uit verscheidene erfelijke metabole en 

degeneratieve aandoeningen, zoals mitochondriale enzymdefecten, deficiënties in glycolytische 

enzymen, defecten in β- oxidatie en musculaire dystrophieën. Een sporadische myoglobinurie 

kan het gevolg zijn van intensieve training en hoge koorts ten gevolge van hitteslag, maligne 

hyperthermie, infectie, bepaalde medicatie of toxines (Shelton 2004). Andere oorzaken van een 

éénmalig optreden van myoglobinurie zijn ischemie door trauma of thrombo-embolie, verlies aan 
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membraanintegriteit door intoxicatie (slangengif, spinnenbeet en bijen- of wespensteek), 

elektrolytenimbalans (hypokaliëmie, hyperkaliëmie, hypofosfatemie,) infectie met Neospora 

caninum, Toxoplasma gondii of Babesia canis, bepaalde medicatie en toxines (azathioprine, 

monensin, strychnine, diuretica, organofosfaten,  tetanus toxine) en epileptiforme aanvallen 

(Jacobson & Lobetti 1996; Shelton 2004; Wells et al. 2009).  

 

Na 1 week conservatief behandelen verbeterde de klinische toestand van het dier geleidelijk en 

werden er spierbiopten van de m. biceps brachii en  m. gastrocnemius genomen. Deze werden 

voor analyse naar het Comparative Neuromuscular Laboratory aan de Universiteit van California 

te San Diego gestuurd. In afwachting van de resultaten van de spierbiopten werd er verder 

conservatief behandeld. Ook werd er om de zes uur ACP (Placivet® 1mg/ml) en om de vier uur 

Morfine® gegeven. Er werd nog een laatste bloedonderzoek verricht waarbij een significante 

verhoging in alanine aminotransferase en een licht gedaald ureumgehalte vastgesteld werd. Het 

creatine kinase gehalte was sterk gedaald naar normale waarden (272 U/l). Aangezien de hond 

een erg grote spiermassa had verloren (BCS:2), kreeg hij Hill’s Feline i/d (droog) dat over vier 

dagen geleidelijk opgebouwd werd van RER (energiebehoefte in rust) tot MER (metabole 

energiebehoefte). De totale hoeveelheid voeder werd gespreid over zes maaltijden per dag. 

Geleidelijk aan begon het dier ook te steunen op de vier poten en werd zijn ademhaling rustiger. 

Na enkele dagen kon hij wandelen en ging hij buiten urineren. De gang was nog licht atactisch, 

maar zowel proprioceptie als houdingsreacties waren terug normaal. Na twee weken heeft de 

hond de hospitalisatie verlaten.  

 

Diagnose, prognose en verdere opvolging 

De eigenaar werd aangeraden om thuis de rectale temperatuur nog regelmatig te controleren, 

aangezien het dier nog af en toe hypertherm was bij het verlaten van de hospitalisatie. 

Gedurende twee weken kreeg de hond nog Amoxicilline (Clavubactin® 12,5 mg/kg), 

Clindamycine (Antirobe® 11mg/kg) en werd er Ocugel® (kunsttranen) in beide ogen aangebracht 

zolang deze nog niet volledig sloten. De eiwitrijke voeding werd verdergezet totdat het dier terug 

zijn ideaal lichaamsgewicht bereikte. Uit de resultaten van de spierbiopten (Figuur 2) bleek een 

necrotiserende myopathie met milde vetopstapeling die het duidelijkst was in de m. biceps 

brachii. Er kon echter geen onderliggende oorzaak vastgesteld worden en vermoedelijk werd de 

spiernecrose veroorzaakt door opname van een toxine. Aangezien de spierbiopten niet 

suggestief bleken voor een protozoaire myositis werd de behandeling met Clindamycine 

(Antirobe® 11mg/kg) stopgezet. 
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Fig. 2: Beeld van het spierbiopt van de m. biceps brachii na hematoxyline-eosine kleuring van de 

vriessnede. Er is duidelijke spiernecrose zonder lymfocyteninfiltratie zichtbaar. Opstapeling van 

vetdruppeltjes is verspreid over de coupe aanwezig. 

 

  

 

Mits conservatieve behandeling en voldoende ondersteundende therapie kon een goede 

prognose aan de toestand van het dier gegeven worden en werd er een gunstige evolutie 

waargenomen. 

Ongeveer één maand na het verlaten van de hospitalisatie werd de patiënt opnieuw aangeboden 

in de kliniek voor een controlebezoek. Het dier stapte terug en de temperatuur was thuis in rust 

steeds normaal. Op inspectie kon men een atactische zwakke gang vaststellen en het was ook 

mogelijk om de hond een heel eind zonder hulp te laten stappen. Er waren geen afwijkingen op 

palpatie; enkel een verbetering van de spiermassa was duidelijk merkbaar. Beide patellareflexen 

waren verzwakt. De hond vertoonde wel nog een bilaterale strabismus en zowel de dreig- als 

ooglidreflex waren afwezig. De eigenaar werd geadviseerd regelmatig korte bewegingen met de 

hond te maken en om terug over te schakelen op het gewone voer. De behandeling met 

kunsttranen in beide ogen werd verdergezet. 
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Discussie 

 

Rhabdomyolyse is een syndroom dat zich klinisch uit in acute spiernecrose met pijnlijke 

gezwollen spieren (myalgie), zwakte in de poten, verhoogde gehaltes creatine kinase in het bloed 

en myoglobinurie (Shelton 2004). 

Ten gevolge van directe schade aan het sarcolemma of onvoldoende energievoorziening naar de 

spier treedt een pathofysiologisch mechanisme in werking waardoor een ongecontroleerde 

stijging in vrije intracellulaire calciumconcentratie en activatie van calciumafhankelijke proteases 

ontstaat. Dit resulteert in een destructie van de myofibrillen en vernietiging van 

spiervezelcomponenten onder invloed van lysosomale enzymes (myonecrose) (Shelton 2004). 

Doordat myoglobine vrijkomt uit de beschadigde spiercellen ontstaat er myoglobinurie (Wells et 

al. 2009).  

De werkelijke incidentie van myoglobinurie bij gezelschapsdieren is onbekend, maar het is 

mogelijk dat het meer zou voorkomen dan verwacht wordt (Shelton 2004). Een vermoeden van 

myoglobinurie kan gesteld worden wanneer de urine typisch roodbruin kleurt (Shelton 2004). Om 

een onderscheid te maken tussen hemoglobine en myoglobine in de urine wordt gebruik gemaakt 

van ammoniumsulfaat (bij pH 8). Hierdoor slaan proteïnen als hemoglobine en albumine neer, 

terwijl myoglobine in oplossing blijft (Shelton 2004). 

 

De aandoening in de beschreven casuïstiek was een éénmalige episode en hoogst waarschijnlijk 

het gevolg van een opname van een toxine. Toxines kunnen interfereren met het 

spiermetabolisme en aanleiding geven tot extreme spiercontracties, koorts, hypokaliëmie en 

ischemie of ze kunnen direct schade berokkenen aan de membranen van de spieren (Shelton 

2004). De hond had geen geschiedenis van trauma, contact met bepaalde medicaties of 

thrombo-embolie en screening voor infectie en elektrolytenimbalans leverden negatieve 

resultaten op. Om maligne hyperthermie uit te sluiten zou er nog een ‘in vitro contracture test’ 

(IVCT) uitgevoerd kunnen worden (Brunson & Hogan 2004). Doch de eigenaars wensten dit niet 

omwille van de daarmee gepaardgaande hoge kosten. 

 

De afwijkingen waargenomen bij het algemeen klinisch en neurologisch onderzoek waren 

conform met de in de literatuur reeds beschreven casuïstieken (De Risio et al. 2009; Wells et al. 

2009). Er was echter geen sprake van betrokkenheid van de hartspier in het ziekteproces zoals 

vermeld werd door Wells et al. (2009).Ook het abnormaal hoge gehalte aan creatine kinase in het 

bloed was indicatief voor een spieraandoening. De verlengde insteekactiviteit, de aanwezigheid 

van fibrillatiepotentialen, positieve scherpe golven en complex repetitieve ontladingen in 

combinatie met het elektroneurografisch onderzoek bevestigden het vermoeden van een diffuus 

perifeer neuromusculaire aandoening van het spiertype. 
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Een MRI van de hals werd uitgevoerd om de oorzaak van de nekresistentie naar rechts te 

achterhalen. In een recente casereport bleek MRI nuttige informatie te leveren over de 

uitgebreidheid en ernst van spierbeschadiging (De Risio et al. 2009).  De signaalintensiteit van 

een normale spier op een T1-gewogen beeld is veel lager dan die van vet en licht hoger dan die 

van water. Op een T2-gewogen beeld is de spierintensiteit veel lager dan deze van vet of water 

(May et al. 2000). T2-hyperintensiteit weerspiegelt een toename aan interstitieel water ten 

gevolge van spieroedeem en –necrose in de acute fase van rhabdomyolyse. In een chronisch 

stadium van de ziekte ontstaat er vetopstapeling in de spiervezels wat resulteert in 

hyperintensiteit op een T1-gewogen beeld (May et al. 2000; De Risio et al. 2009). Deze 

bevindingen konden hier echter niet bevestigd worden. Waarschijnlijk kan de nekresistentie naar 

rechts verklaard worden doordat rhabdomyolyse zich uit in pijnlijke spieren en de hond hierdoor 

moeite had met het draaien van de kop. De bilaterale strabismus is mogelijks het gevolg van 

extra-oculaire spierzwakte. 

 

Het verkrijgen van een spierbiopt was ongetwijfeld een waardevolle diagnostische stap waardoor 

een protozoaire myositis uitgesloten kon worden. Het patroon dat gezien werd in de biopten bij 

deze hond waren gelijkaardig aan de veranderingen beschreven door Wells et al. 2009. De 

myonecrose was niet even ernstig maar werd eveneens gekenmerkt door het verspreid 

voorkomen van necrotische vezels en de aanwezigheid van vetdruppeltjes in de type 1 

spiervezels. Bovendien konden door middel van het spierbiopt inflammatoire oorzaken van de 

spieraandoening uitgesloten worden waardoor het gebruik van corticosteroïden vermeden kon 

worden. Het gebruik van corticosteroïden bij spierziekte is omstreden daar corticosteroïden 

myopathogene eigenschappen bezitten (Kent 2004; Wells et al. 2009).  

 

Vroegtijdige erkenning van het rhabdomyolysesyndroom is belangrijk aangezien myoglobinurie 

kan resulteren in acuut nierfalen met potentieel levensbedreigende metabole verstoringen 

(Shelton 2004). Daar myoglobine een kleine molecule is en zwak bindt aan plasmaproteïnen, 

wordt het makkelijk doorheen de glomerulus gefilterd (Spangler & Muggli 1978). Drie 

mechanismen spelen een rol in het ontstaan van acuut nierfalen: a) renale vasoconstrictie en 

ischemie, b) precipitatie van myoglobine in de distale tubuli contorti met obstructie tot gevolg en 

c) het directe cytotoxische effect van myoglobine op de epitheelcellen van de proximale tubuli 

contorti door middel van een verhoging van de oxidatieve stress (Bratsch et al. 1977; Chatzizisis 

et al. 2008).  

Preventie van door rhabdomyolyse - geïnduceerd nierfalen kan door middel van infuustherapie, 

alkalinisatie van de urine en door het onderhouden van de diurese (Chatzisisis et al. 2008). De 

hond kreeg een langdurige infuustherapie, een kristalloïdenbolus en dagelijks werd zijn 
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urineproductie opgevolgd. Regelmatig werden nierwaarden in het bloed bepaald om eventueel 

nierfalen te detecteren. 

 

Een andere complicatie van spiernecrose wordt gevormd door ademhalingsproblemen ten 

gevolge van myalgie en extreme verzwakking van de intercostale spieren en diafragma. Het is 

dan ook gewenst om bij patiënten met hypoventilatie regelmatig een arteriële bloedgasanalyse uit 

te voeren (Glass & Kent 2002). De hond, die hierboven beschreven werd, vertoonde 

hypoventilatie en het vergde steeds meer moeite om het lichaam voldoende te oxygeneren. 

Hypoxemie ten gevolge van hypoventilatie door neuromusculaire ziekte kon door middel van een 

nasale O2- sonde verholpen worden. Acepromazine werkte bij deze patiënt ook gunstig omwille 

van zijn alfa-lytisch effect wat tot perifere vasodilatatie leidt met een hypotensie en verlies van 

warmte tot gevolg (Hall 1971; Alvaides et al. 2008). Bovendien kan ACP voor een verhoogde 

alveolaire ventilatie zorgen (Alvaides et al. 2008). Omwille van de myalgie is het bovendien 

noodzakelijk om voldoende analgesie te voorzien. Daarom werd buprenorphine (Temgesic), 

morfine of methadon toegediend.  

Aangezien rhabdomyolyse voorafgegaan wordt door het metabool falen van spiervezels en acute 

afbraak van sarcolemma’s kan geopteerd worden om L-carnitine en coenzyme Q10 te 

supplementeren met als doel het oxidatief metabolisme te ondersteunen (Wells et al. 2009).  

Beide voedingssupplementen werden in dit geval niet gebruikt daar aangenomen werd dat beide 

eerder nuttig zijn in geval van metabole spierziekten (Vanhaesebrouck et al. 2006b). 

 

Rhabdomyolyse is een zeldzaam syndroom dat mits conservatieve behandeling en voldoende 

ondersteunende therapie potentieel reversiebel is. Indien er secundair geen orgaanbeschadiging 

ontstaat, kan het dier zelfs volledig herstellen. Doch bleek bij een controlebezoek één maand na 

het verlaten van de hospitalisatie dat de hond nog steeds een licht atactische gang, bilaterale 

strabismus en afwezige dreig- en ooglidreflexen vertoonde. Deze letsels kunnen eventueel 

blijvend zijn en zullen bij een volgend controlebezoek opnieuw geëvalueerd worden.    
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Samenvatting – abstract – key words 

 

 

SAMENVATTING 

Steriele nodulaire panniculitis is een zeldzame inflammatoire aandoening van het subcutaan vet 

dat idiopathisch kan zijn, maar ook geassocieerd kan worden met onderliggende ziektes zoals 

pancreatitis. Gelijktijdige ontsteking van het abdominaal vet, epiduraal vet en het vet ter hoogte 

van het beenmerg kunnen voorkomen. Deze klinische casus beschrijft echter een geval van 

idiopathische steriele ontsteking van het epiduraal vet met compressie van het ruggenmerg tot 

gevolg. Hierdoor ontstonden extreme pijn en neurologische syndromen als paraplegie en urine-

incontinentie. MRI bleek nuttig in het bepalen van de oorsprong, uitgebreidheid en aard van het 

thoracolumbaal rugprobleem en in het lokaliseren van de ruggenmergcompressie. Een 

belangrijke differentiaaldiagnose van idiopathische steriele ontsteking van epiduraal vet wordt 

gevormd door epiduraal empyeem. Beiden kunnen onderscheiden worden door de af- of 

aanwezigheid van pathogene micro-organismen respectievelijk. Omwille van de compressie 

dorsaal op het ruggenmerg was het uitvoeren van een dorsale laminectomie de beste keuze als 

therapie. Het nut van een bijkomende toediening van glucocorticoïden dient verder onderzocht te 

worden. 

 

SUMMARY 

Sterile nodular panniculitis is an uncommon inflammatory condition of subcutaneous fat that can 

be idiopathic, but may also be associated with underlying diseases such as pancreatitis. 

Concurrent inflammation of abdominal fat, epidural fat or fat of the bone marrow can occur. This 

clinical case, however, describes an event of idiopathic sterile inflammation of epidural fat 

causing spinal cord compression resulting in extreme pain and neurological syndromes like 

paraplegia and urinary incontinence. MRI appeared to be useful in determining the origin, extent 

and nature of the thoracolumbar problem and in localizing the spinal cord compression. An 

important differential diagnosis of idiopathic sterile inflammation of epidural fat is epidural 

empyema. Both can be differentiated by the absence or presence of pathogenic microbial agents 

respectively. Because of the dorsal spinal cord compression dorsal laminectomy appeared to be 

the treatment of choice. Administration of adjunctive steroids needs further consideration. 

 

 

Key words: dorsal laminectomy – epidural empyema – epidural fat – idiopathic – sterile 

nodular panniculitis 
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Inleiding 

 

Panniculitis is een algemene beschrijvende term voor een groep van aandoeningen waarbij 

ontsteking van het subcutaan vet een gemeenschappelijke factor vormt (Beaumont en Glauberg 

1980; Gross et al. 2005; Yamagishi et al. 2007). 

 

Subcutaan vet is georganizeerd in lobuli waarbij de adipocyten gescheiden worden door middel 

van dunne fibreuze trabeculae of septa. Deze septa bestaan uit collageen- en reticulinevezels en 

bevatten zenuwen, bloed- en lymfevaten (Requeña en Sánchez Yus 2001). De dikte van de 

subcutis is omgekeerd evenredig met de doorbloeding waarbij een trage circulatie de lipogenese 

en een snelle circulatie de lipolyse bevordert. Hierdoor is vetweefsel erg vatbaar voor allerlei 

ziekteprocessen (Scott et al. 2001a) en gepredisponeerd om, secundair aan trauma, ischemie of 

ontsteking van aanpalende weefsels, te necrotiseren (Shanley en Miller Jr. 1985; Paterson 1994). 

 
Panniculitis is het gevolg van directe of indirecte beschadiging aan de adipocyten, fibreuze 

trabeculae of septa en aan de bloedvaten (Gross et al. 2005). 

Aangezien vetten krachtige ontstekingsmediatoren zijn, wordt reeds aanwezige panniculitis erger 

gemaakt door de extra vrijstelling van vetten uit de beschadigde vetcellen. Deze vetten zullen 

hydrolyse en verzeping van het weefsel veroorzaken waardoor pro-inflammatoire vetzuren 

vrijgesteld worden (Scott en Anderson 1988; Scott et al. 2001b; Gross et al. 2005).  

Ontsteking van de panniculus wordt in de humane histopathologie in twee groepen ingedeeld: de 

lobulaire vorm en de septale vorm (Requeña en Sánchez Yus 2001; Mellor et al. 2006). Het 

lobulair patroon wordt het frequentst waargenomen bij honden en katten en wordt gekenmerkt 

door een combinatie van ontsteking en degeneratie van de adipocyten. Bij het meer septale en 

zeldzamere patroon worden de interlobulaire septa, bestaande uit collageen en bloedvaten, 

aangetast (Gross et al. 2005). 

 

Panniculitis kan lokaal of veralgemeend tot uiting komen (Gross et al. 2005) en kent een grote 

verscheidenheid aan oorzaken (Paterson 1994; Paterson 1995; Mellanby et al. 2003; O’Kell et al. 

2009). Een veralgemeende panniculitis kan een weergave zijn van een onderliggende metabole 

of systemische ziekte, zoals pancreatitis, terwijl de gelokaliseerde vorm eerder het gevolg is van 

trauma, een vreemd voorwerp reactie, insectenbeten of het geven van injecties (Scott et al. 

2001b; Gross et al. 2005; O’Kell et al. 2009). Als andere mogelijke oorzaken kunnen bacteriële 

en mycotische infecties, neoplasieën, drugreacties, vasculitis en vitamine E deficiëntie genoemd 

worden (Scott et al. 2001b; Mellanby et al. 2003; O’Kell et al. 2009). 
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In de diergeneeskunde wordt panniculitis door Shanley en Miller Jr. (1985) in vier grote groepen 

ingedeeld: infectieuze, immunologische, neoplastische en steriele nodulaire panniculitis.  

 

1. Infectieuze panniculitis ontstaat wanneer een wonde, veroorzaakt door een vreemd 

voorwerp of door trauma, secundair geïnfecteerd wordt met bacteriële of mycotische 

agentia. Het meest frequent worden Staphylococcus aureus of Staphylococcus 

intermedius aangetroffen. Minder vaak voorkomend zijn: botriomycose, blastomycose, 

sporotrichose, nocardiose, actinomycose en infecties met mycobacteria en β–

hemolytische streptococcen (Shanley en Miller Jr. 1985). 

 

2. Immunologisch kan panniculitis het gevolg zijn van systemische lupus erythematosus of 

erythema nodosum. Deze laatste is een overgevoeligheidsreactie van de septale 

bloedvaten voor bacteriële, mycotische of drug antigenen en is extreem zeldzaam bij 

honden (Shanley en Miller Jr. 1985). Ook rheumatoïde arthritis kan aanleiding geven tot 

panniculitis (O’Kell et al. 2009). 

 

3. Neoplastische panniculitis kan geassocieerd worden met verscheidene intracutane 

tumoren zoals multicentrische mastceltumoren en cutane lymfosarcomen (Shanley en 

Miller Jr. 1985). 

 

4. Steriele nodulaire panniculitis is een zeldzame inflammatoire aandoening van het 

subcutaan vet zonder aanwezigheid van een microbiële infectie (Kano et al. 2006; O’Kell 

et al. 2009). De aandoening kan idiopathisch zijn, maar kan ook geassocieerd worden 

met onderliggende ziektes zoals pancreatitis en tumoren van de pancreas (Shanley en 

Miller Jr. 1985; Paterson 1994; Scott et al. 2001b; Mellanby et al. 2003; O’Kell et al. 

2009). Vrijstelling van grote hoeveelheden pancreasenzymen in de bloedbaan, zoals 

lipase, fosfolipase A, amylase en trypsine, zou necrose en hydrolyse van het vetweefsel 

initiëren (Shanley en Miller Jr. 1985; Mellanby et al. 2003; Gear et al. 2006).  

Gelijktijdige ontsteking van het abdominaal vet (Komori et al. 2002; German et al. 2003), 

het vet ter hoogte van de epidurale ruimte (Aikawa et al. 2008) en het beenmerg (Gear et 

al. 2006) kunnen voorkomen.  

 

De uitgesproken raspredispositie voor Teckels suggereert dat genetische factoren een rol kunnen 

spelen in de ontwikkeling van steriele nodulaire panniculitis (Beaumont en Glauberg 1980; Gross 

et al. 2005; Yamagishi et al. 2007). Er wordt gespeculeerd dat α1– antitrypsine deficiëntie 

betrokken kan zijn in de pathogenese van de ziekte (Shanley en Miller Jr. 1985; Mellor et al. 

2006). Alfa1– antitrypsine is een glycoproteïne dat voornamelijk in de hepatocyten geproduceerd 
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wordt. Het inhibeert het elastase van neutrofielen en reduceert de activiteit van collagenases, 

kallikreïne en trypsine waardoor de bindweefsels beschermd worden tegen enzymatische afbraak 

(Mellor et al. 2006; Yamagishi et al. 2007). De mogelijkheid bestaat dat afwezigheid van α1–

antitrypsine aanleiding geeft tot een overdreven respons van lymfocyten en tot abnormaliteiten in 

immunoregulatie en ontsteking (Shanley en Miller Jr. 1985).  

De Miniatuurpoedel en de Collie zouden echter ook vaker getroffen worden door de ziekte dan 

andere rassen (Shanley en Miller Jr. 1985; Gross et al. 2005). Er zou geen leeftijds- of 

geslachtsgebonden predispositie voor de aandoening zijn (Shanley en Miller Jr. 1985; Gross et 

al. 2005), alhoewel Yamagishi en anderen (2007) een verhoogde incidentie van de ziekte bij 

gecastreerde honden en bij honden tussen drie en vijf jaar rapporteerden. 

 

Klinisch uit steriele nodulaire panniculitis zich in huidlesies die ontstaan door ulceratie van een 

enkele of meerdere vaste tot fluctuerende subcutaan gelegen noduli (Figuur 1 & 2) (Beaumont en 

Glauberg 1980; Scott et al. 2001b; Gross et al. 2005). Initieel hebben de noduli een normale 

huidkleur, maar geleidelijk aan worden ze erythemateus (Shanley en Miller Jr. 1985). De in de 

diepte van de panniculus gelegen noduli kunnen fistuleren of ulcereren waarbij een olieachtige 

heldere tot geelbruine vloeistof gedraineerd wordt (Scott et al. 2001b; Gross et al. 2005). De 

romp wordt het frequentst aangetast (Gross et al. 2005), gevolgd door de nek en proximale 

gedeelten van de extremiteiten (Scott en Anderson 1988), maar letsels kunnen overal op het 

lichaam ontstaan (O’Kell et al. 2009). De grootte van de noduli kan variëren van 0,5 tot enkele 

centimeters in diameter (Shanley en Miller Jr. 1985). 

 

 

 
Fig. 1: Miniatuurteckel met multiple geülcereerde 

noduli ten gevolge van idiopathische steriele 

nodulaire panniculitis (Uit Gross et al., 2005). 

 
Fig. 2: Close-up van een geülcereerd letsel in 

geval van idiopathische steriele nodulaire 

panniculitis (Uit Gross et al., 2005). 
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Systemische tekenen van steriele nodulaire panniculitis zijn koorts, lethargie en anorexie 

(Shanley en Miller Jr. 1985; Scott et al. 2001b). Eventueel kan braken en polyurie/polydipsie met 

proteinurie optreden (Paterson 1994; O’Kell et al. 2009). De meeste gevallen van panniculitis zijn 

echter solitaire lesies zonder klinische tekenen van systemische ziekte (Scott en Anderson 1988). 

In het bloedbeeld kan een niet-regeneratieve anemie, neutrofilie met of zonder linksverschuiving, 

een verhoogd alkalisch fosfatase, milde hypoglycemie en hypoalbuminemie aanwezig zijn (O’Kell 

et al. 2009), maar men moet er steeds op bedacht zijn dat deze bevindingen ook afwezig kunnen 

zijn (Shanley en Miller Jr. 1985).  
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Casuïstiek 

 

Signalement en anamnese 

Een vierjarige Labrador Retriever – Cocker Spaniël kruising (26 kg, mannelijk intact) werd, na 

doorverwijzing, aangeboden op de Vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine 

Huisdieren met de klacht van acute paraplegie van de achterhand. Twee dagen eerder hadden 

de eigenaars opgemerkt dat de hond heel aanhankelijk werd en opvallend veel hijgde. De eigen 

dierenarts kon enkel koorts en irritatie ter hoogte van de anus vaststellen waarvoor een 

behandeling met dexamethasone opgestart werd. De volgende dag wou de hond echter geen 

trappen meer doen en lag hij frequent, afwisselend met gebogen en gestrekte rug, op de grond. 

Zonder enige voortekenen van pijn viel hij ’s avonds plotseling om waarna hij probeerde om terug 

recht te staan doch zonder succes. Hij liet ook tweemaal zijn urine lopen. Bij de eigen dierenarts 

vertoonde de hond verlamming van de achterhand en had hij een gespannen abdomen. 

Bloedonderzoek en radiologie van het abdomen waren beiden normaal. De hond kreeg éénmalig 

Rapidexon® (Dexamethasone i.v.) geïnjecteerd waarna hij doorverwezen werd. Er was geen 

verhaal van trauma. 

 

Algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek 

Op algemeen klinisch onderzoek maakte de hond een kalme indruk en hijgde hij veel. Hij had een 

hartfrequentie van 140/min, een temperatuur van 39,1°C en hyperemische mucosae. De 

capillaire vullingstijd was normaal en de pols was goed geslagen. Er was ook urine-incontinentie 

aanwezig. Op neurologisch onderzoek kon bij inspectie vastgesteld worden dat beide voorpoten 

volledig gestrekt werden en dat het hoofd mee naar achter gestrekt werd. De voorpoten waren 

echter wel nog plooibaar. Er was geen steunname in beide achterpoten en beiden vertoonden 

een afwezige proprioceptie en verminderde spiertonus. Beide patellareflexen waren versterkt 

aanwezig en zowel de anus- als panniculusreflex over de volledige lengte waren afwezig. Er was 

nog diep pijngevoel aanwezig; oppervlakkige pijnperceptie echter niet. Tijdens het hele 

onderzoek viel het op dat de hond erg pijnlijk was bij het veranderen van de houding. Ter hoogte 

van het thoracolumbale regio werd er tevens rugpijn vastgesteld. 

 

Neurologisch syndroom en lokalisatie van het letsel 

Op basis van bovenstaande bevindingen werden paraplegie en urinaire incontinentie als 

neurologische syndromen vastgesteld. De neuroanatomische lokalisatie is ruggenmerg T3-L3. 

Differentiaal diagnostisch kunnen traumatische oorzaken zoals fracturen en luxaties, 

inflammatoire oorzaken zoals discospondylitis, osteomyelitis, epiduraal empyeem en 

granulomateuze meningo-encephalomyelitis, degeneratieve oorzaken zoals degeneratieve 

myelopathie en discus hernia en tenslotte neoplastische oorzaken onderscheiden worden. 
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Vervolgens werd er besloten om de hond te hospitaliseren en verder specifiek onderzoek uit te 

voeren om mogelijke oorzaken uit te sluiten. 

 

Verder specifiek onderzoek 

Er werd bloed afgenomen en de hond werd conservatief behandeld met infuustherapie 

(Hartmann Braun) en methadon (Mephenon i.v.). Vervolgens werd de hond onder anesthesie 

gebracht zodat er cerebrospinaal vocht gepuncteerd en een MRI (magnetic resonance imaging) 

van de thoracolumbale regio uitgevoerd konden worden. Hiervoor werd het dier gepremediceerd 

met acepromazine (ACP s.c.). Inductie gebeurde met alfaxalone (Alfaxan®) en 

onderhoudsanesthesie met isofluraan en O2 als dragergas. In het bloed werden een milde 

anemie (Hct: 38,4%; ref. 43,0-59,0) en een milde leucocytose (16160/µl; ref. 6000-16000) 

aangetroffen waarbij het aantal segmentkernige neutrofielen gestegen was (14075/µl; ref. 3000-

11500). Er waren een milde hypoglycemie (2,05 mmol/l; ref. 3,05-4,99) en een milde significante 

stijging van het aspartaat transaminase (AST: 159 U/l; ref. <44) aanwezig. Onderzoek van het 

cerebrospinaal vocht, dat ter hoogte van de lumbale regio gecollecteerd werd, was normaal 

(WBC: 6/µl; ref. 6-12). Op MRI van de thoracolumbale regio kon een onregelmatig slecht 

afgelijnde heterogene hyperintense zone in de m. longissimus dorsi op sagittale T2-gewogen en 

STIR-beelden waargenomen worden (Figuur 3). Op dorsale beelden bleek deze zone zowel links 

als rechts van de thoracale wervelkolom zichtbaar te zijn en was er infiltratie van zowel de m. 

longissimus dorsi als van de mm. multifidi. Transversale beelden gaven ter hoogte van T13-L1 een 

hyperintense zone aan die compressie uitoefende vanuit dorsaal links op het ruggenmerg (Figuur 

4). Ter hoogte van T12-T13 leek het ruggenmerg vernauwd en waren er aanwijzingen voor een 

verdikking van de ruggenmergvliezen of eventueel aanwezigheid van vet. Post-contrastbeelden 

vertoonden een heterogene contrastcaptatie in de zone ter hoogte van de spieren.  
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Fig. 3: Sagittaal T2-gewogen beeld van de thoracolumbale regio. Ter hoogte van T13-L1 is een hyperintense 

zone (witte pijl) in de m. longissimus dorsi zichtbaar (Universiteit Gent, Medische beeldvorming). 

 
 
 

 
Fig. 4:  Transversaal beeld ter hoogte van T13. Links dorsaal is compressie op het ruggenmerg aanwezig 

(pijl 1). Rondom het spinaal uitsteeksel van T13 is een hyperintensiteit in de spieren waar te nemen (pijl 2) 

(zie ook Fig. 3). Dit letsel lijkt te communiceren met het letsel ter hoogte van het ruggenmerg. (Universiteit 

Gent, Medische beeldvorming). 
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Diagnose, prognose en behandeling  

Op basis van de bevindingen op het klinisch onderzoek, de bloedresultaten en de afwijkingen op 

MRI werd een vermoeden gesteld van een paraspinaal abces/empyeem caudaal T10 tot caudaal 

L2 met links dorsaal compressie van het ruggenmerg ter hoogte van T13-L1. Ondanks de 

gereserveerde prognose werd toch besloten om decompressieve spinale chirurgie van T12-T13 

door middel van een dorsale laminectomie uit te voeren (Figuur 5). Premedicatie gebeurde met 

fentanyl. Alfaxalone (Alfaxan®) en isofluraan werden opnieuw gebruikt voor respectievelijk 

inductie en onderhoud. Er werd een huidincisie gemaakt ter hoogte van de dorsale middenlijn 

waarna er stomp en scherp vrijgeprepareerd werd tot op de fascia thoracolumbalis. Deze werd 

bilateraal paramediaan van de processus spinali van T11-L1 ingesneden zodat de mm. 

longissimus dorsi en multifidi zichtbaar werden. Opvallend was de abnormale consistentie die de 

spieren hadden (zacht en breekbaar). Er werd geen etter aangetroffen en twee spierbiopten en 

een bacteriële swab werden genomen. Na verwijderen van de laminae kon het wervelkanaal 

geïnspecteerd worden. Er was geen epiduraal vet aanwezig en het ruggenmerg had een 

gezwollen uitzicht. In het wervelkanaal waren abnormale structuren zoals abnormaal vet en 

bloedklonters zichtbaar over het volledige laminectomiedefect. Daarom werd besloten om de 

laminectomie uit te breiden naar T11 en L2 totdat er in het wervelkanaal geen abnormale 

structuren meer zichtbaar waren. Alle abnormale structuren werden zo volledig mogelijk 

verwijderd en er werden tevens een bacteriële swab en verschillende stalen voor 

histopathologisch onderzoek genomen. Na uitgebreide spoeling met fysiologische vloeistof en 

bedekking van het laminectomiedefect met Lyostypt® werden de spieren, subcutane weefels en 

huid routinematig gesloten. Tijdens de chirurgie werd voor voldoende analgesie gezorgd door 

middel van fentanyl CRI (constant rate infusion) en lidocaïne CRI.  

 
 

 
         A                                                                                           B 
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                                                                                                                                                 C 
 

Fig. 5: Dorsale decompressieve laminectomie ter hoogte van T12-T13 (A). Omwille van abnormale structuren 

aanwezig in het wervelkanaal werd het laminectomiedefect uitgebreid tot T11 en L2 (B) waarna het 

ruggenmerg grondig kon geïnspecteerd worden (C). Gedurende de hele operatie waren de abnormale 

consistentie en kleur van de spieren heel opvallend. 

 

 

Hospitalisatieperiode en bijkomende resultaten  

De eerste dagen na de chirurgie was de hond nog steeds erg pijnlijk, had hij geen eetlust en 

weigerde hij neer te liggen. De buigreflexen waren afwezig en de patellareflexen versterkt. Omdat 

er nog steeds urine-incontinentie aanwezig was, werd er geopteerd om een urinesonde te 

plaatsen. Een morfine-ketamine infuus, fentanylpleister en lidocaïne CRI zorgden voor analgesie, 

maar ondanks deze zware pijnmedicatie jankte het dier nog steeds heel erg. Daarom werd 

besloten om bijkomend paracetamol BID toe te dienen. Verder werd het dier ook nog behandeld 

met amoxicilline-clavulaanzuur (Augmentin® TID) en enrofloxacine (Baytril® SID). Omdat het dier 

nog steeds anorectisch was, werd er een naso-oesofagale sonde geplaatst. Hierdoor werd Royal 

Canin Convalescence Support gegeven dat geleidelijk opgebouwd zou worden over vijf dagen tot 

1,2 x RER (energiebehoefte in rust). Op dag vijf na de chirurgie waren minimale buigreflexen in 

beide achterpoten aanwezig. Aangezien het dier nog steeds de hele dag lag te janken, 

vermoedde men dat het dier misschien hallucineerde ten gevolge van de zware pijnmedicatie. Er 

werd besloten om het morfine-ketamine infuus af te bouwen en te stoppen en vervolgens over te 

schakelen op methadon (Mephenon i.v.) injecties aan dubbele dosis. Op dag zes was de hond 

veel alerter, had hij eetlust en waren de buigreflexen in beide achterpoten aanwezig. Er was 

echter nog geen steunname. Er werd nog een extra bloedonderzoek uitgevoerd waaruit een 

milde leucocytose bleek. Verder waren er geen significante afwijkingen. De daaropvolgende 
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dagen werd de toestand van de hond steeds beter. Hij kon zelfstandig plassen en geleidelijk aan 

was er steunname in beide achterpoten. Na acht dagen werd de fentanylpleister verwijderd en 

mocht de hond de hospitalisatie verlaten. Hij kon op dat moment steunen en maakte 

stapbewegingen bij het ondersteunen van de achterhand.  Een tiental dagen na de chirurgie 

waren de resultaten van het histopathologisch en bacterieel onderzoek gekend. Hieruit bleek een 

suppuratieve myositis en steatitis met chondrolyse. De spierbiopten vertoonden een diffuus 

intercellulair oedeem met diffuse infiltratie van neutrofielen tussen de myocyten. Grote aantallen 

myocyten waren gezwollen en hadden een hyalien eosinofiel of gefragmenteerd sarcoplasma. Op 

meerdere plaatsen was er depositie van granulair basofiel materiaal in de gedegenereerde 

spiercellen. Het biopt van het abnormaal vet bestond uit goed gedifferentieerd vetweefsel waarin 

bloedingen voorkwamen en neutrofielen geïnfiltreerd waren. Verspreid waren er ook herkenbare 

fragmenten van gedegenereerd kraakbeen aanwezig. Bacteriologisch onderzoek van de stalen 

was negatief. 

 

Verdere opvolging 

Thuis deed de hond het zeer goed. Hij was heel vrolijk, kwispelde en had een normale eetlust en 

drankopname. Omwille van constipatieproblemen gaven de eigenaars hem wat paraffineolie. Hij 

werd ook nog steeds behandeld met enrofloxacine (Baytril®), amoxicilline-clavulaanzuur 

(Clavubactin®), carprofen (Rimadyl®) en ranitidine (Zantac®). Aanvankelijk wou de hond niet 

naar buiten, maar toen de eigenaars zelf een hulpmiddel in elkaar knutselden, wou hij wel graag 

buiten. Ongeveer drie weken na chirurgie was de hond in staat om zelf recht te staan en een 

week later had de eigenaar hem voor het eerst een aantal passen zien zetten. Ongeveer één 

maand postoperatief kwam de hond op controlebezoek. Hij zag er zeer alert en levendig uit en 

gaf geen indruk van pijn. De steunname in beide achterpoten was zeer goed en de hond maakte 

duidelijke stapbewegingen, rechts weliswaar beter dan links. Als hij snel wou lopen, huppelde hij 

met beide achterpoten samen. Proprioceptie van de achterpoten was links afwezig en rechts 

vertraagd. Beide patellareflexen waren versterkt en de panniculusreflex was links afwezig en 

rechts midthoracaal onderbroken. Op basis van deze gunstige evolutie werd geadviseerd om de 

beweging op te drijven, rustige bewegingen te stimuleren en de hond uit te laten met een 

harnasje. Eventueel kon er ook gestart worden met hydrotherapie. Er werd gestopt met het geven 

van medicatie. Kort na dit controlebezoek werd de hond echter opnieuw aangeboden in de kliniek 

omdat hij het minder goed deed, niet meer wou rechtstaan om te gaan wandelen en de indruk gaf 

veel pijn te hebben. Volgens de eigenaars kwispelde hij niet meer en was hij niet meer 

enthousiast als de eigenaar hem benaderde. Op algemeen klinisch en neurologisch onderzoek 

werd achteraan de rug een kleine nodule opgemerkt. Bij het duwen op de huid en tijdens het 

testen van de panniculusreflex leek de hond pijn te hebben ter hoogte van de rechter 

midthoracale regio. Er werd bloed genomen voor analyse van de witte bloedcellenconcentratie, 
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maar hierop waren geen significante afwijkingen te vinden. De eigenaars werden er zich van 

bewust gemaakt dat een herval van de panniculitis steeds mogelijk is en ze werden aangeraden 

om geen hydrotherapie te volgen indien de hond pijnklachten had. Een behandeling met 

prednisolone werd opgestart aan een dosering van 1 mg/kg SID, 0,5 mg/kg SID en 0,25 mg/kg 

SID , telkens gedurende een week. Acht weken postoperatief deed de hond het zeer goed. Hij 

kon zelf rechtkomen, sleepte nog licht met de achterpoten, maar had geen ondersteuning meer 

nodig bij het wandelen. Na één week prednisolone was er al duidelijk beterschap op te merken 

en nadien was er geen terugval bij het afbouwen van de corticosteroïden. Eén maal per week 

volgde de hond hydrotherapie. Op inspectie werd een nog duidelijke ataxie van beide 

achterpoten waargenomen, maar er waren geen proprioceptiestoornissen meer aanwezig. De 

panniculusreflex leek midthoracaal onderbroken. Sinds kort had de hond opnieuw een klein 

knobbeltje op de rug, maar deze evolueerde naar een schilferachtig letsel. Omwille van de 

gunstige evolutie van de idiopathische steriele ontsteking van het epiduraal vet werd aangeraden 

de hond te stimuleren om ‘mooi’ te wandelen en om de beweging opnieuw op te drijven. 
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Discussie 

 

Idiopathische steriele nodulaire panniculitis is een dermatologische aandoening van het 

subcutaan vet die slechts af en toe waargenomen wordt bij honden en katten (Scott et al. 2001b; 

Aikawa et al. 2008). De ziekte wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van diepgelegen 

noduli die kunnen ulcereren en draineren (Scott et al. 2001b).  

 

Differentiaaldiagnostisch moeten alle nodulaire ziekten, waarbij de cutis en subcutis betrokken 

zijn, in beschouwing genomen worden (Gross et al. 2005). Dit omvat zowel mycobacteriële als 

mycotische infecties, diepe bacteriële folliculitis en furunculose, vreemd voorwerp reacties, 

neoplasieën en diepe letsels ten gevolge van juveniele steriele granulomateuze dermatitis en 

lymfadenitis (Gross et al. 2005). Tevens moeten ook vasculitis, systemische lupus erythematosus  

en drugreacties in beschouwing genomen worden (Shanley en Miller Jr. 1985). 

 

De diagnose van idiopathische steriele nodulaire panniculitis kan gesteld worden door middel van 

cytologisch onderzoek van afdrukpreparaten of fijne naald aspiraten van de huidletsels (O’Kell et 

al. 2009). Cytologisch kunnen de huidletsels geclassificeerd worden volgens de overheersende 

inflammatoire component: suppuratief, pyogranulomateus, granulomateus, eosinofiel,  

lymfoplasmocytair, necrotizerend en fibreus (Scott en Anderson 1988; O’Kell et al. 2009). Deze 

bevindingen zijn echter niet specifiek voor steriele nodulaire panniculitis waardoor cytologie 

alleen niet voldoende is voor het stellen van de diagnose (O’Kell et al. 2009). 

Een definitieve diagnose kan gesteld worden aan de hand van een biopt (Shanley en Miller Jr. 

1985; Gross et al. 2005; O’Kell et al. 2009). Op basis van de karakteristieke histopathologische 

bevindingen en het onvermogen om infectieuze agentia aan te tonen kan idiopathische steriele 

nodulaire panniculitis gedifferentieerd worden van andere oorzaken van panniculitis (O’Kell et al. 

2009). Excisiebiopten worden geprefereerd aangezien het risico op onvolledige biopten groter is 

in geval van een punchbiopt waarbij de aangetaste panniculus vaak in situ achterblijft (Shanley 

en Miller Jr. 1985; Scott et al. 2001b; Gross et al. 2005). 

Histopathologisch vertoont de ontstoken panniculus aanvankelijk een lobulair patroon met 

hoofdzakelijk aanwezigheid van neutrofielen en macrofagen. Adipocyten worden necrotisch of 

worden geïnfiltreerd door schuimachtige macrofagen (Shanley en Miller Jr. 1985; Komori et al. 

2002; Gross et al. 2005). Vaak gaat de necrose van het vet gepaard met uitgebreide vasculaire 

veranderingen waarbij arteriën en venen een dens inflammatoir infiltraat in hun wanden kunnen 

vertonen (Beaumont en Glauberg 1980). Naarmate het proces zich uitbreidt, wordt het patroon 

meer diffuus en ontstaat er een gemengd beeld van macrofagen, neutrofielen, lymfocyten en 

plasmacellen. Infectieuze organismen zijn afwezig. Chronische letsels bevatten een gering aantal 

neutrofielen en een variabele hoeveelheid fibrose die de panniculus vervangt en zich vaak 
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uitbreidt tot in de bovenliggende dermis. De epidermis is normaal of kan acantholytisch zijn 

afhankelijk van de uitgebreidheid van de aandoening (Shanley en Miller Jr. 1985; Gross et al. 

2005). 

 

Op basis van de bevindingen op het klinisch onderzoek, de bloedresultaten en de afwijkingen op 

MRI werd er bij deze hond initieel een paraspinaal abces/empyeem vermoed. Een paraspinale 

infectie kan leiden tot een epiduraal of duraal empyeem (Holloway et al. 2009) dat als een 

belangrijke differentiaaldiagnose van idiopathische steriele ontsteking van epiduraal vet met 

ruggenmergcompressie moet beschouwd worden. Het is een suppuratief, septisch proces dat 

kan ontstaan na hematogene verspreiding van bacteriën of uit een directe uitbreiding van een 

lokale infectie, zoals bijvoorbeeld na een bijttrauma, vreemd voorwerp reactie of huidinfectie 

(Dewey et al. 1998; Lavely et al. 2006; de Stefani et al. 2008). Wanneer zo’n proces uitbreidt naar 

de epidurale ruimte kunnen pijn, acute paraparese of -plegie en urine-incontinentie ontstaan 

(Dewey et al. 1998; Lavely et al. 2006; Holloway et al. 2009). In het bloed kan een leucocytose 

aanwezig zijn, maar deze bevinding is aspecifiek. Analyse van het cerebrospinaal vocht kan een 

verhoogde eiwitconcentratie en een neutrofiele pleocytose weergeven (Dewey et al. 1998; 

Cherrone et al. 2002; Schmiedt en Thomas 2005; Lavely et al. 2006). De meest voorkomende 

pathogenen, die uit een empyeem geïsoleerd kunnen worden, zijn: hemolytische E. coli, 

Bacteriodes spp., Staphylococcus intermedius en β-hemolytische Streptococcus canis (Dewey et 

al. 1998; Cherrone et al. 2002; Schmiedt en Thomas 2005; Lavely et al. 2006). In geval van 

idiopathische steriele ontsteking van epiduraal vet kunnen er echter geen pathogene micro-

organismen uit de letsels aangetoond worden. 

 

Alhoewel verschillende beeldvormingstechnieken gebruikt kunnen worden om een paraspinaal 

abces/empyeem te identificeren, vormt MRI de beste keuze omwille van zijn superieure weke 

delen contrast en de mogelijkheid om beelden in verschillende vlakken te maken (Nykamp et al. 

2003; Naughton et al. 2005).  Bovendien is deze techniek niet-invasief (Dewey et al. 1998; 

Nykamp et al. 2003; Lavely et al. 2006). 

 

Door de aanwezigheid van paraplegie met twijfelachtig pijngevoel werd deze patiënt opgewerkt 

voor een thoracolumbaal ruggenmergprobleem. Bovendien was het erg belangrijk om eventuele 

compressie van het ruggenmerg na te gaan.  

Conventionele radiografie is, omwille van zijn gebrek aan sensitiviteit, niet betrouwbaar om 

pathologische veranderingen van de paraspinale weke delen te identificeren (Granger et al. 2007; 

Holloway et al. 2009).  

Het uitvoeren van een myelografie is diagnostisch waardevol bij idiopathische steriele ontsteking 

van epiduraal vet omdat het een volledig overzicht van het ruggenmerg geeft, de uitgebreidheid 
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van de letsels toont en de mogelijkheid biedt om de lokalisatie van eventuele compressie te 

bepalen (Lavely et al. 2006; Aikawa et al. 2008). Het is echter geen specifieke test aangezien het 

niet toelaat om een epiduraal abces/empyeem te differentiëren van andere extradurale letsels 

zoals infecties, hematomen, granulomen, cysten en neoplasieën (Nykamp et al. 2003). 

Bovendien kan myelografie risicovol zijn omwille van de mogelijkheid dat micro-organismen 

verspreid kunnen worden in de subarachnoïdale ruimte (Rigamonti et al. 1999; Schmiedt en 

Thomas 2005; Lavely et al. 2006). Ook epileptiforme aanvallen en trauma door een slechte 

plaatsen van de naalden kunnen als mogelijke complicaties optreden (Brawner Jr. en Hatchcock 

2003). 

Indien er een vermoeden is dat de wervels in het proces betrokken zijn, kan een CT-scan 

(computed tomography) nuttig zijn aangezien CT een hogere gevoeligheid heeft voor 

botpathologieën (Schmiedt en Thomas 2005; Holloway et al. 2009) en MRI het nadeel heeft om 

de betrokkenheid van bot te overschatten (Rigamonti et al. 1999). De aflijning tussen het 

ruggenmerg en de epidurale ruimte is op CT echter minder duidelijk en het contrast van de 

omgevende weke delen is zwak (Nykamp et al. 2003). 

MRI is een uitstekend medium om veranderingen in weke delen en neurale structuren te 

detecteren. De ernst en uitgebreidheid van de veranderingen geassocieerd met een paraspinale 

infectie kunnen gevisualiseerd worden en gedifferentieerd van diffuse spierveranderingen als 

myositis. Bovendien is MRI ook waardevol om de lokalisatie van een chirurgische ingreep te 

bepalen (Holloway et al. 2009). 

De beste beoordeling van de paraspinale weke delen en het ruggenmerg wordt verkregen door 

middel van transversale beelden die de oorsprong, uitgebreidheid en aard van pathologische 

veranderingen kunnen bepalen. Dorsale en sagittale doorsneden zijn minder goed om 

paraspinale veranderingen te beoordelen, maar blijken wel waardevol in de evaluatie van de 

integriteit van de wervelkolom en neurale structuren (Holloway et al. 2009). 

 

Een MRI onderzoek bestaat uit een lange sequentie van T2-gewogen beelden in het sagittale 

vlak om de zone van interesse te bepalen en pathologische accumulaties van vloeistoffen te 

identificeren. Vervolgens worden er T1- en T2-gewogen beelden in het transversale vlak 

genomen van de verdachte zone. Afhankelijk van het vermoedde ziekteproces kunnen er 

eventueel bijkomende sequenties gebruikt worden. STIR-sequenties bieden het voordeel dat ze 

zorgen voor een verhoogde gevoeligheid voor detectie van pathologische stijgingen in 

watergehalte. Ze worden gebruikt om het signaal van vet te onderdrukken (Naughton et al. 2005). 

Het is echter wel zo dat de signaalonderdrukking van vet niet specifiek is zodat alle weefsels met 

een inversietijd gelijkaardig aan die van vet ook onderdrukt zullen worden en zodanig niet te 

onderscheiden zullen zijn van vet (Holloway et al. 2009). Weefsels en vloeistoffen met 

gelijkaardige T1-relaxatietijden als die van vet zijn: eiwitrijke vloeistoffen, afbraakproducten van 
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bloed, zoals methemoglobine, en melanomen en hepatocellulaire carcinomen omwille van de 

aanwezigheid van paramagnetische substraten (respectievelijk melanine en koper). Afhankelijk 

van de concentratie in het weefsel en de daaruit resulterende reductie van het T1-signaal kan de 

paramagnetische contraststof gadolinium tevens voor problemen zorgen bij de interpretatie van 

de STIR-beelden. Er wordt dan ook aangeraden om STIR-sequenties te gebruiken voor de 

toediening van paramagnetische contrastagentia (Krinsky et al. 1996).  

 

Een epiduraal of paraspinaal letsel kan op T1-gewogen beelden waargenomen worden als een 

iso- of hypointense zone en is op T2-gewogen beelden hyperintens (Rigamonti et al. 1999; 

Aikawa et al. 2008; de Stefani et al. 2008; Naughton et al. 2009). Hyperintense veranderingen op 

T2-gewogen beelden kunnen representatief zijn voor inflammatie, oedeem en hyperemie. Deze 

bevindingen zijn echter aspecifiek en kunnen ook voorkomen bij trauma, neoplasie, 

denervatiemyopathie of acute immuun-gemedieerde polymyopathieën (Holloway et al. 2009). 

 

Steriele nodulaire panniculitis wordt meestal behandeld door middel van het toedienen van 

immunosuppressieve agentia als prednisolone aan een dosis van 2 mg/kg SID (Scott et al. 

2001b). Shanley en Miller Jr. (1985) raden echter een dosering van 0,5 tot 1 mg/kg prednisolone 

BID aan. Bijkomstig kan er ook oraal vitamine E (400 IU BID) en kaliumiodide verstrekt worden 

doch hun efficaciteit is niet gekend (Scott et al. 2001b). Vitamine E is een anti-oxidant en een 

anti-inflammatoir agens dat de vrijstelling van weefselperoxidasen vermindert en helpt in het 

stabiliseren van de lysosomale membranen (Shanley en Miller Jr. 1985; Paterson 1995). 

Aangezien het één à twee maanden duurt alvoor vitamine E anti-inflammatoir effectief is, zou het 

gebruik ervan nuttig kunnen zijn in het verlagen van de onderhoudsdosis prednisolone (Shanley 

en Miller Jr. 1985). Indien de lesies secundair bacterieel geïnfecteerd zijn, worden ook antibiotica 

verstrekt (Beaumont en Glauberg 1980; Shanley en Miller Jr. 1985; Paterson 1994). Kano en 

anderen (2006) combineren de immunosuppresieve therapie met de orale toediening van een 

lage dosis tacrolimus. Hierdoor kan de inflammatie tot bedaren gebracht worden en de dosis 

prednisolone bovendien gereduceerd worden. 

In een retrospectieve studie, uitgevoerd door Yamagishi en anderen (2007), bleek behandeling 

met immunosuppressiva bij meer dan 95% van de honden succesvol te zijn terwijl 28% in 

remissie ging en nog eens 66% langdurige toediening van immunosuppressiva vereiste. Dit in 

tegenstelling tot een studie van Scott en Anderson (1988) waarbij zo’n 80% van de honden in 

remissie ging. Het is niet ongewoon dat honden hervallen na het stopzetten van de 

immunosuppressieve therapie. Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat bij deze dieren een 

onderliggende oorzaak nog steeds aanwezig is (Shanley en Miller Jr. 1985). 

In de studie van Scott en Anderson (1988) werd geopteerd voor chirurgische excisie van alle 

solitaire letsels waarna de honden meestal opnieuw beter werden. Honden met multiple 
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huidletsels werden beter na therapie met systemische glucocorticoïden gedurende drie tot acht 

weken of na chirurgische excisie van alle letsels. Anderen gingen in remissie na een schijnbaar 

spontane heling van de noduli en bij sommige honden werd hun toestand gecontroleerd door 

middel van langdurige toediening van glucocorticoïden op basis van een alternate-day principe. 

Oliveira en anderen (2007) kozen ervoor om een steriele idiopathische pedale panniculitis met 

fistulatie te behandelen door middel van cyclosporine. De beslissing hiervoor was gebaseerd op 

het feit dat het gebruik van cyclosporine voor de behandeling van anale furunculose in een aantal 

gevallen succesvol gebleken was. Cyclosporine is een sterke inhibitor van de celgemedieerde 

immuniteit (Robson 2003). Het inhibeert T-celgemedieerde secretie van cytokines, zoals 

interferon-γ, dat zorgt voor een down-regulatie van het intercellulair adhesiemolecule-1 (ICAM-1). 

Hierdoor zouden er minder ontstekingscellen vanuit het bloed naar de huid kunnen migreren 

(Robson 2003). Bijkomende studies zijn vereist om de effectiviteit van cyclosporine ter 

behandeling van steriele idiopathische nodulaire panniculitis na te gaan. 

 

In deze klinische casus ontstond er initieel een idiopathische steriele ontsteking van het epiduraal 

vet. Deze ontsteking kon zich naar de lumbale spieren uitbreiden, maar de fascia thoracolumbalis 

rond deze spieren vormde een belangrijke barrière tegen verdere verspreiding van het 

ziekteproces. Dit deed ons vermoeden dat het ontstekingsproces in de spieren niet ten gevolge 

van een ontsteking van het subcutaan vet kon ontstaan zijn. De ontsteking van het epiduraal vet 

had compressie van het ruggenmerg tot gevolg waardoor extreme pijn en neurologische 

syndromen als paraplegie en urine-incontinentie ontstonden. De huidnodules, die het dier af en 

toe ontwikkelde, bleken na dermatologisch onderzoek het gevolg te zijn van een diepe bacteriële 

folliculitis en furunculose, één van de mogelijke differentiaaldiagnoses van idiopathische steriele 

nodulaire panniculitis. 

 

Men kan veronderstellen dat idiopathische steriele nodulaire panniculitis en idiopathische steriele 

ontsteking van epiduraal vet mogelijks via een gelijkaardig onderliggend mechanisme werken en 

dat het epiduraal vet letsels gelijkaardig aan deze van het subcutaan vet kan ontwikkelen. 

Omwille van een mogelijks gelijkaardige pathogenese bestaat de mogelijkheid dat beiden ook 

een gelijklopende behandeling hebben. Daar de extreme pijn en neurologische uitval in deze 

casus veroorzaakt werden door directe compressie van het ontstoken epidurale vet dorsaal op 

het ruggenmerg werd besloten om een decompressieve dorsale laminectomie uit te voeren. 

Chirurgische decompressie is geïndiceerd indien er progressieve neurologische uitval aanwezig 

is, de patiënt een geschikte kandidaat lijkt voor algemene anesthesie en 

beeldvormingstechnieken aantonen dat er een extradurale compressie aanwezig is (Schmiedt en 

Thomas 2005). 
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Aangezien er tijdens de herstelperiode herval van de idiopathische steriele ontsteking leek op te 

treden, werd toen besloten om de hond te behandelen met prednisolone gedurende 3 weken. Na 

1 week bracht dit al duidelijke verbetering.  

De prognose van een idiopathische steriele ontsteking van epiduraal vet is gunstig tot 

gereserveerd indien chirurgische decompressie van het ruggenmerg zo snel mogelijk uitgevoerd 

wordt. In hoeverre toediening van systemische glucocorticoïden een belangrijke rol speelt in de 

behandeling van de aandoening of in de preventie van recidieven kon hier niet aangetoond 

worden. Verder onderzoek dient dan ook in overweging genomen te worden. 
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