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Voorwoord 
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Samenvatting 

Canine hormonale alopecie kan geassocieerd zijn met hyperadrenocorticisme, hypothyroïdie, sex 

hormoon abnormaliteiten zoals hyperoestrogenisme, en alopecie X. De huidmanifestaties van deze 

stoornissen worden gekarakteriseerd door een bilateraal symmetrische niet-jeukende alopecie waarbij 

de haren gemakkelijk te epileren zijn. De alopecie is gerelateerd aan het effect van de hormonen op 

de haarfollikel, die het normaal cyclisch haarpatroon van de haargroei gaan inhiberen. 

Geslachtsgebonden dermatosen, vooral hyperoestrogenisme, worden zelden gezien bij honden. 

Hyperoestrogenisme bij teven wordt gezien ten gevolge van ovariële cysten, een functionele 

granulosaceltumor of door de exogene toediening van oestrogenen (bijvoorbeeld voor de behandeling 

van urinaire incontinentie na sterilisatie). Bij deze aandoening is de alopecie en toegenomen 

epileerbaarheid meer geregionaliseerd en kan men spreken van patroonalopecie. De patroonalopecie 

die gezien wordt bij geslachtsgebonden dermatosen kan verklaard worden door het feit dat honden 

een topografische variatie van sexhormoon receptoren in de huid hebben. 

Deze patiënt vertoonde een bilaterale symmetrische alopecie ter hoogte van het ventrale abdomen, 

een vergrote vulva en gynaecomastie waardoor ze verdacht werd van hyperoestrogenisme. Op 

echografisch onderzoek kon men geen abnormaliteiten terugvinden waardoor een ovariële tumor of 

een cyste uitgesloten kon worden. Daarom werd de anamnese uitgebreid waaruit bleek dat de hond 

contact kon hebben met een oestrogenenzalf van de eigenares. De klinische symptomen waren dan 

ook in overéénstemming met wat men ziet bij hyperoestrogenisme waardoor een 

waarschijnlijkheidsdiagnose van hyperoestrogenisme (veroorzaakt door een exogene toediening) 

werd gesteld. Het enige wat hyperoestrogenisme tegensprak was de afwezigheid van epileerbaarheid 

wat normaal wel gezien wordt bij deze aandoening.  
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1. Inleiding  

Endocrinopathiën bij kleine huisdieren vertonen veel verschillende metabole abnormaliteiten. De 

huidmanifestaties van deze stoornissen zijn meer gelimiteerd en worden gekarakteriseerd door een 

bilateraal symmetrische niet-jeukende alopecie (Schmeitzel., 1990). Canine hormonale alopecie kan 

geassocieerd zijn met hyperadrenocorticisme, hypothyroïdie, sex hormoon abnormaliteiten zoals 

hyperoestrogenisme, en alopecie X (Van den Broek., 1994). Hypothyroïdie en hyperadrenocorticisme 

zijn de meest voorkomende caniene endocrinopathiën (Nelson., 2008). Geslachtsgebonden 

dermatosen daarentegen, vooral hyperoestrogenisme, komen zelden voor bij honden. 

Hyperoestrogenisme bij teven wordt gezien ten gevolge van ovariële cysten, een functionele 

granulosaceltumor of door de exogene toediening van oestrogenen (bijvoorbeeld voor de behandeling 

van urinaire incontinentie na sterilisatie) (Rijnberk et al., 1993; Watson., 1985) 

Mogelijks vertonen dieren met hyperoestrogenisme geen haarverlies, maar worden ze aangeboden 

met een gelokaliseerde of een gegeneraliseerde seborrhee, een recurrente bacteriële infectie, of 

andere abnormaliteiten in de huid (bv. cutane mucinosis). De haren in de aangetaste regio‟s (als er 

een haarverandering optreedt) zijn dof en droog en zijn meestal gemakkelijk te epileren. De 

uitgetrokken haren kunnen niet terugroeien (bv. hypothyroidie), kunnen zeer traag teruggroeien (bv. 

hyperadrenocorticisme), of kunnen abnormaal teruggroeien (bv. Een wollige vacht bij alopecie X). Bij 

hypothyroïdie of hyperadrenocorticisme zijn al de haarfollikels op de romp aangetast en bij erge 

gevallen ziet men een bilaterale symmetrische alopecie over de volledige romp. In het vroege stadium 

van de ziekte kan het haarverlies gelokaliseerd zijn tot bepaalde regio‟s van het lichaam (bv. Flank 

regio). In dit geval moet men ook met niet endocriene oorzaken van alopecie rekening houden.  

De alopecie is gerelateerd aan het effect van de hormonen op de haarfollikel, die het normaal cyclisch 

haarpatroon van de haargroei gaan inhiberen (Frank., 2006). Bij geslachtsgebonden dermatosen zijn 

de alopecie en toegenomen epileerbaarheid meer geregionaliseerd en kan men spreken van 

patroonalopecie. De patroonalopecie die gezien wordt bij geslachtsgebonden dermatosen kan 

verklaard worden door het feit dat honden een topografische variatie van sexhormoon receptoren in 

de huid hebben. Er wordt verondersteld dat bij hyperoestrogenisme de patroonalopecie veroorzaakt 

wordt door een gestegen affiniteit en/of aantal oestrogeenreceptoren op bepaalde anatomische 

plaatsen (Eigenmann et al., 1984). Maar men zal nog verder onderzoek moeten voeren om het exacte 

mechanisme van patroonalopecie te achterhalen. 
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2. Case bespreking 

2.1 Anamnese  

De patiënt was een Canis Vulgaris (kruising met Yorkshiëre Terrier), 7 jaar oud, vrouwelijk en werd in 

2005 gesteriliseerd. De hond vertoonde al 1,5 tot 2 jaar  problemen van alopecie, een vergrote vulva 

en gynaecomastie. In 2004 heeft de hond 2 maal een Laurabolin injectie gekregen en dit zonder 

resultaat. Daarom werd hij nu op de kliniek van de kleine huisdieren van de Universiteit Gent 

aangeboden.  

Op algemeen lichamelijk onderzoek werden geen abnormaliteiten gevonden. Op dermatologisch 

onderzoek vertoonde de hond een traag progressieve, bilateraal symmetrische alopecie ter hoogte 

van het ventraal abdomen tot aan de ventrale hals, en ter hoogte van de laterale zijde van de distale 

achterpoten. De vacht vertoonde geen gestegen epileerbaarheid ter hoogte van de letsels. Op het 

ventraal abdomen was één vlek aanwezig van maculaire melanose (Fig.1). Gynaecologisch vertoonde 

het dier een vergrote vulva met gynaecomastie (Fig. 1‟). 

 

Fig 1. Bilateraal symmetrische alopecie op het ventraal abdomen tot aan de ventrale hals (foto links). 

Aanwezigheid van één vlek maculaire melanose op het ventraal abdomen (foto rechts). 
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Fig1’. Een vergrote vulva en alopecie ter hoogte van de laterale zijde van de distale poten. 

 

2.2 Differentiaal diagnosen 

De meest waarschijnlijke differentiaal diagnosen bij deze patiënt waren: Hypothyroïdie, cyclische flank 

alopecie, alopecie X, hyperadrenocortisisme, en hyperoestrogenisme ten gevolge van een ovariële 

tumor, cyste of exogene oestrogenen toediening. 

Omdat hypothyroïde honden dikwijls actief, alert, mager blijken te zijn en geen koude-intolerantie 

hebben (Panciera., 1994), kon de diagnose van hypothyroïdie niet volledig uitgesloten worden. Toch 

werd geen TSH stimulatietest uitgevoerd omdat er in eerste instantie aan hyperoestrogenisme werd 

gedacht. De typische symptomen van hypothyroïdie zoals lethargie, obesitas, mentale depressie, en 

koude intolerantie werden immers niet gezien. Bovendien komen de predilectieplaatsen van alopecie 

van deze aandoening niet overéén met die van onze patiënt. Dieren met hypothyroïdie vertonen vaak 

andere dermatologische problemen zoals een droge vacht en huid, seborrea sicca, een „puppie vacht‟ 

enz, terwijl bij deze patiënt enkel goed afgelijnde alopecie gezien werd zonder andere huidletsels. 

Bij cyclische flank alopecie gaan de letsels van alopecie meestal niet groter zijn dan 15 cm in diameter 

en de hond in dit geval vertoonde een alopecie die het volledige abdomen omvatte. Eens te meer 

waren de predilectieplaatsen van flank alopecie (laterale flankplooien, dorsale middenlijn en craniale 

ribbenkas) niet in overéénstemming met de alopecie locaties die bij onze patiënt gezien werden. 

Anderzijds vertonen typische flank alopecie-patiënten uitsluitend dermatologische problemen terwijl 

onze hond een vergrote vulva en gynecomastie vertoonde. Bovendien is flank alopecie een 

seizoensgebonden aandoening en in de anamnese werd er geen invloed van het seizoen vermeld op 

de ergheid van de symptomen (Scott., 1990). Op basis van deze tegenstrijdigheden kon de diagnose 

van flank alopecie als causale aandoening uitgesloten worden.  
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Alopecie X kon uitgesloten worden wegens het voorkomen van de sterke raspredispositie en de 

leeftijd van de hond. Het komt namelijk vooral voor bij jong volwassen (Frank et al., 2003) poedels, 

Chow Chows, Samoyeeds en Keeshonden (Muller et al., 2001). Alopecie X wordt gekarakteriseerd 

door een bilateraal, symmetrisch, non-inflammatoire alopecie met hyperpigmentatie op de caudale 

dijen, of in het perineum. De alopecie en hyperpigmentatie die bij deze aandoening gezien worden 

gaan progressief verergeren. Het eindstadium van de ziekte kan tot een totale alopecie van de romp 

en de proximale benen leiden, waarbij het hoofd, de distale benen, en de distale staart worden 

gespaard. Onze patiënt zou eventueel in het eindstadium van de ziekte kunnen zitten omdat er een 

groot deel van de romp alopecie vertoonde. Toch kon deze ziekte uitgesloten worden omdat de ziekte 

bijna alleen maar bij de gepredisponeerde rassen gezien wordt. 

Er werd een echografie uitgevoerd om eventueel hyperadrenocorticisme (HAC) te kunnen aantonen. 

De hond in dit geval vertoonde een bilateraal symmetrische alopecie, wat één van de symptomen van 

HAC kan zijn. Een typisch geval van HAC vertoont echter naast de dermatologische abnormaliteiten 

meestal ook polyurie, polydipsie en polyfagie wat hier niet het geval was. Maar meer dan 50% van de 

gevallen kunnen niet traditionele klinische tekens vertonen (Gross., 1992; Greco., 1997). Op 

echografie werden normale bijnieren waargenomen wat de diagnose van hyperadrenocortisisme niet 

volledig kon uitsluiten. Dit omdat bij de hypofyse-afhankelijke vorm (dit is ook de vorm die in 85% van 

de gevallen gezien wordt) de bijnieren niet altijd vergroot zijn. Slechts in geval van aanwezigheid van 

een adrenale tumor vertonen de bijnieren op echo een vergrote en onregelmatige vorm. HAC was dus 

een minder waarschijnlijke diagnose omdat er geen systemische klachten van deze ziekte aanwezig 

waren. Om deze reden en omdat men in eerste instantie toch aan hyperoestrogenisme dacht werden 

er bijgevolg geen diagnostische testen voor HAC uitgevoerd.  

De echografie werd ook uitgevoerd om de eventuele aanwezigheid van ovarieel restweefsel met 

cysteuze of neoplastische veranderingen te visualiseren. Hierbij werden geen abnormaliteiten gezien 

waardoor men een neoplasie of een cyste van de ovaria kon uitsluiten. Het volledige abdomen werd 

volledig echografisch bekeken om andere eventuele aandoeningen in beeld te brengen. De beide 

bijnieren waren normaal van grote en vorm. Op de locatie van de ovaria werden kleine 

hyperechogene elementen gezien die een distale schaduw veroorzaakten. Dit was waarschijnlijk nog 

resterend hechtmateriaal. Het caudale deel van de uterus kon men zien, maar was hypoechogeen en 

klein. De sublumbaire lymfeknopen waren niet vergroot. In conclusie kon men op echografie geen 

significante abnormaliteiten zien. 
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2.3 Waarschijnlijkheidsdiagnose 

Na deze echografie werd hyperoestrogenisme, veroorzaakt door een exogene toediening van 

oestrogenen, als meest waarschijnlijke diagnose vooropgesteld. Zoals reeds vermeld in de anamnese 

had de hond een bilateraal symmetrische alopecie die vooral op de ventrale buik 

gelokaliseerd was. Bij hyperoestrogenisme kan de alopecie ook op het ventrale abdomen 

voorkomen (beginnend aan de perineaal en inguinaal streek). Vooral de aanwezigheid van 

gynaecomastie en de vergrote vulva waren sterke aanwijzingen voor hyperoestrogenisme. In de 

anamnese werd het expliciet gebruik van oestrogenen niet vermeld. Omdat men op echografie geen 

afwijkingen kon terugvinden werden er aan de eigenares nog extra vragen gesteld. Hieruit bleek dat 

de eigenares zelf al jaren oestrogenenzalf smeerde (sedert 2 jaar aan hogere dosis). De zalf werd ‟s 

avonds aangebracht. De hond sliep met de eigenares in bed en kon dus aan de zalf likken waardoor 

de diagnose van hyperoestrogenisme al meer aannemelijk bleek te zijn. 

2.4 Advies 

Aangeraden werd om de hond uit het bed te houden en de hergroei na 3 maanden te evalueren. Bij 

onvoldoende resultaat dringt bijkomend onderzoek zich op. Een bloedonderzoek zal dan zeker 

aangewezen zijn om vooral atypsiche hypothyroïdie en hyperadrenocorticisme uit te sluiten. Het is 

weinig waarschijnlijk dat deze patiënt aan dergelijke aandoeningen lijdt maar ze kunnen niet volledig 

uitgesloten worden.  

3. Discussie 

Verworven bilateraal symmetrische, niet-inflammatoire alopecie met een toegenomen epileerbaarheid 

en veranderingen in de pigmentatie van de huid is de klassieke presentatie van een atrofische 

aandoening van de haarfollikel geassocieerd met hormonale aandoeningen, zoals hypothyroïdie, 

hyperadrenocorticisme en geslachtshormoon gerelateerde dermatosen (Gross et al., 2005). Deze 

patiënt vertoonde een bilateraal symmetrische alopecie ter hoogte van het ventrale abdomen, een 

vergrote vulva en gynaecomastie waardoor ze verdacht werd van hyperoestrogenisme. Normaal is 

hyperoestrogenisme een zeldzame stoornis die gekarakteriseerd wordt door een bilateraal 

symmetrische alopecie beginnend in de perineale, inguinale, en de flank regio‟s. Het hoofd en de 

extremiteiten blijven meestal gespaard. Het haarverlies blijft voor een lange periode beperkt tot deze 

regio‟s maar kan progresseren en kan de volledige romp omvatten bij chronische gevallen. Bij 

sommige honden kan het haarverlies beperkt blijven tot de flank regio en de graad van haarverlies 

kan variëren met de oestrische cyclus.  

  



7 
 

De predilectieplaatsen van alopecie bij deze hond waren in overéénstemming met die van 

hyperoestrogenisme alhoewel in de literatuur ook een alopecie rond de hals gezien wordt (Fig 2).   

 

      

Fig 2. Een bouvier met een verdunde vacht ter hoogte van de hals, schouders en flanken. 

 

Fig 2’. Alopecie ter hoogte van het ventraal abdomen met gynaecomastie en maculaire melanose rond 

de gezwollen vulva. Op de Faculteit Diergeneeskunde (Ugent) werd vastgesteld dat deze bouvier een 

patroonalopecie vertoonde ten gevolge van cysteuze ovaria (uit Vandenabeele et al., 2010). 

 

Waarom bij  hyperoestrogenisme de alopecie meer op geregionaliseerde plaatsen gezien wordt weet 

men nog niet volledig. Een onderzoek van Chanda et al., 2000 vond (door gebruik te maken van 

immunohistochemisch onderzoek) dat een oestrogeen receptor (ER) tot expressie wordt gebracht in 

de kernen van de dermale papilcellen. De dermale papilcellen zijn verantwoordelijk voor het opstarten 

van de anagene fase en dus voor de haargroei. In een andere studie vond men dat er een 

topografische variatie was van oestrogeenreceptoren in de huid met verschillen in affiniteit en/of 

aantal naargelang de anatomische locatie (Eigenmann et al., 1984). Deze twee studies kunnen het 

voorkomen van de patroonalopecie verklaren die bij geslachtshormoongerelateerde dermatosen 

gezien wordt. Hierbij wordt aangenomen dat de alopecie wordt veroorzaakt door de inhiberende 

invloed van oestrogenen op anagene follikels. Dit werd ook aangetoond in een studie van Chanda et 
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al., 2000 waarbij een topische behandeling van E2 op de huid bij muizen ervoor zorgde dat de follikels 

in de telogene fase bleven. Als men een topische behandeling met een oestrogeen receptor (ER) 

antagonist toepaste dan zorgde dit ervoor dat de follikels in de anagene fase kwamen, wat de 

haargroei initieert (Oh en Smart., 1996). Deze resultaten tonen aan dat een ER weg in de dermale 

papil de telogeen-anagene overgang van de haarfollikel reguleert. In deze studie concludeerde men 

dat de effecten van E2 en van de ER antagonist op de haargroei lokaal gemedieerd worden en niet te 

wijten zijn een secundaire systemische effecten. 

Onze patiënt vertoonde op het ventrale abdomen één vlek van maculaire melanose. In andere studies 

wordt vermeld dat maculaire hyperpigmentatie zowel bij de natuurlijke als bij de iatrogene vorm van 

hyperoestrogenisme kan voorkomen. De hond werd verdacht van een iatrogene vorm en bij deze 

vorm komt maculaire melanose ook het meest voor (Gross et al., 2005). 

De hond had een vergrote vulva en gynaecomastie waardoor er een waarschijnlijkheidsdiagnose van 

hyperoestrogenisme gesteld werd. Ze vertoonde wel geen epileerbaarheid wat de diagnose van 

hyperoestrogenisme tegensprak. Uit de anamnese bleek dat de hond slechts sporadisch aan de zalf 

likte en het kon zijn dat de hond op het moment van de consultatie al een tijdje niet meer aan de zalf 

had gelikt waardoor de haarfollikels niet meer onder de invloed van de oestrogenen waren. 

Abnormaliteiten in de oestrische cyclus (onregelmatige cyclus, verlengde oestrus, en nymfomanie) 

komen bij hyeroestrogenisme dikwijls voor, en een endometritis of een pyometra kunnen ontstaan 

(Muller., 2001). Dit was bij onze hond niet aanwezig omdat die gesteriliseerd was en men op echo 

geen resterend ovarieel weefsel meer kon visualiseren. Hierdoor kon men hyperoestrogenisme 

veroorzaakt door een ovariële cyste of een neoplasie uitsluiten .  

In dit geval werden geen hormonen in het bloed bepaald wat de diagnose van hyperoestrogenisme 

had kunnen ondersteunen. Het meten van serum concentraties van reproductieve hormonen kan 

nuttig zijn voor het evalueren van dieren met verwachte of geweten reproductieve stoornissen. De 

reproductieve hormonen worden vrijgesteld op een cyclische, episodische, of pulsatiele manier. 

Daarom zijn de resultaten van een enkelvoudige determinatie dikwijls niet diagnostisch omdat de fase 

van de cyclische vrijstelling op het moment van de staalname niet geweten is. Om deze reden kunnen 

repetitieve bepalingen nodig zijn over uren, dagen, of weken. De oestradiol concentraties zijn dikwijls 

beneden de detectielimieten van de testen die gebruikt worden in de meeste laboratoria‟s. Oestradiol 

concentraties fluctueren regelmatig en snel, en de hoge concentratie die voorkomt gedurende de 

proestrus kan slechts voor 2 dagen gedetecteerd worden. Bij een pathologische stijging van oestradiol 

(zoals voorkomt bij een ovariële cyste) kunnen de concentraties nog steeds lager zijn dan de 

detectielimiet van vele testen. Om deze redenen zal de oestradiolbepaling dikwijls niet diagnostisch 

zijn (Johnson., 2008). Een betere en simpele test om de oestrogeen activiteit te bepalen is het 

uitvoeren van een vaginale cytologie. Specifiek in dit geval had vaginale cytologie een betere test 

geweest omdat de oestrogeenconcentraties bij een exogene toediening ook te laag kunnen zijn om in 

het bloed te bepalen.  
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Vaginale cytologie wordt meestal gebruikt voor de monitoring van de oestrische cyclus en om het 

optimale tijdstip voor de paring of de insiminatie te bepalen (Johnson., 2008). Het vaginale epitheel is 

een target orgaan voor ovariële hormonen (onder andere voor oestrogenen). Gedurende de pro-

oestrus stijgt de oestradiolconcentratie en deze gaat net voor de oestrus beginnen dalen. Gedurende 

de anoestrus is het vaginale epitheel 2 tot 3 cellagen dik en de cellen aan de oppervlakte zijn klein en 

rond met duidelijke kernen, deze cellen worden de parabasale cellen genoemd. De vaginale mucosa 

prolifereert en verhoornt onder de invloed van oestrogenen; het aantal cellagen neemt toe en de 

oppervlakte cellen worden groter (England.,1992). Gedurende de vroege pro-oestrus zijn de niet-

verhoornde parabasale cellen en de intermediaire vaginale cellen de predominerende cellen. Als de 

pro-oestrus vordert gaan de parabasale en de intermediaire cellen verdwijnen terwijl de superficiële 

(verhoornde) cellen in aantal gaan toenemen. Op het einde van de pro-oestrus gaan de superficiële 

en de anucleaire squameuze cellen 70 tot 80% van de epitheliale cellen uitmaken. Gedurende de 

oestrus zijn 90% van de cellen superficiële en anucleaire squameuze cellen (Johnson., 2008). Als 

men bij onze hond op vaginale cytologie vooral superfiële verhoornde cellen zou terugvinden dan 

konden we bevestigen dat deze hond onder de invloed van oestrogenen was. 

Na de anamnese, het klinische onderzoek en de uitgevoerde echografie kon de definitieve diagnose 

nog niet gesteld worden omdat atypische hypothyroïdie en hyperadrenocortisisme niet uitgesloten 

konden worden.  

Hypothyroïdie is de meest voorkomende endocriene stoornis van de hond en is gekarakteriseerd door 

cutane en niet-cutane klinische tekens geassocieerd met een deficiënte activiteit van het thyroid 

hormoon. De klinische tekens van hypothyroïdie kunnen niet specifiek zijn waardoor de diagnose van 

hypothyroïdie bij veel klinische problemen gesteld kan worden (Scott-Moncrieff., 2007). 

Canine hypothyroïdie kan natuurlijk of iatrogeen zijn (Panciera., 1990). Natuurlijk voorkomende, 

verworven primaire hypothyroidie bevat meer dan 90% van de gevallen van hypothyroïdie. De twee 

hoofdoorzaken van verworven primaire hypothyroïdie zijn lymfocytaire thyroïditis en idiopatische 

necrose en atrofie. 

Verworven hypothyroïdie kan elk ras aantasten. Rassen met een hoger risico voor hypothyroïdie zijn: 

Sharpei, Chow Chow, Ierse Wolfshond, Boxer, Engelse Bulldog, Dashhond, Newfoundlander, 

Malamute, Dobermann, Poedel, Golden Retriever, en de Miniatuur Schnauzer (Muller et al., 2001). 

Het komt dus meestal voor bij honden van grote rassen, zelden bij toy rassen en praktisch nooit voor 

de leeftijd van 2 jaar. Een hond van elke leeftijd kan aangetast zijn, maar het risico is groter voor 

honden tussen de leeftijd van 6 tot 10 jaar.  

De klinische tekens geassocieerd met hypothyroïdie zijn veelvuldig en gevarieerd en betrekken 

meerdere orgaansystemen. De meest voorkomende klinische tekens zijn deze die gerelateerd zijn aan 

een gedaald metabolisme en de aanwezigheid van dermatologische abnormaliteiten (Scott-Moncrieff., 

2007). In een studie van Greco et al., 1998 werd het energieverbruik van 30 hypothyroïde honden 

voor en na de behandeling met L-thyroxine bepaald. Het gemiddelde energieverbruik bij de 

hypothyroïde honden was lager in vergelijking met die van normale honden (Greco et al., 1998). 
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Lethargie, obesitas, mentale depressie, en koude intolerantie zijn de klassieke manifestaties die 

veroorzaakt worden door een gedaald metabolisme. Veel hypothyroïde honden schijnen actief, alert, 

mager te zijn, en hebben geen koude-intolerantie (Panciera., 1994). Dit is in overéénstemming met de 

studie van Greco et al., 1998 waar slechts 50 % van de honden symptomen had van een gedaald 

metabolisme. Hieruit kon men concluderen dat de typische symptomen van hypothyroïdie niet bij alle 

honden voorkomen.  

De dermatologische tekens zijn dikwijls de eerste klacht van de eigenaar en komen bij 60% tot 80% 

van de hypothyroïde honden voor (Panciera., 1994; Dixon et al., 1999). Er wordt verondersteld dat 

thyroid hormonen nodig zijn voor de initiatie van de anagene fase van de haargroei (Scott-Moncrieff., 

2007). De vroegste klinische tekens die opgemerkt kunnen worden zijn een droge huid en haarkleed. 

De alopecie wordt eerst zichtbaar in de regio‟s waar de huid sterk onderhevig is aan slijtage (Muller et 

al., 2001). Dit omdat de haren niet meer langer cycleren en in een verlengde telogeen fase blijven. De 

meest voorkomende plaatsen van alopecie zijn de drukpunten (ellebogen en de heupen), de volledige 

lengte van de staart (rattestaart), de nek, en de neusrug. Er kan een preferentieel verlies zijn van de 

dekharen, waarbij de fijne onderharen meer zichtbaar worden wat in een “puppie vacht” resulteert. Het 

kan ook voorkomen dat de haren slecht teruggroeien na het scheren. Seborrea sicca is dikwijls 

aanwezig. Comedonen kunnen een dominerend teken zijn bij sommige individuen, en sterke 

lichenificatie kan aanwezig zijn in de regio‟s van alopecie. De huid kan hypergepigmenteerd zijn, 

vooral in de regio‟s met alopecie. Myxoedeem kan voorkomen bij erge gevallen. In het algemeen zijn 

de huidletsels geassocieerd met hypothyroidie niet jeukend, tenzij een secundaire seborrhea of 

pyodermie aanwezig is. Recurrente bacteriële en gist infecties van de huid en de oren komen dikwijls 

voor secundair aan hypothyroïdie en kunnen het enige aanwezige teken zijn. Dit is te wijten aan het 

directe effect van een tekort aan thyroidhormonen op de immuunrespons van lymfoïde cellen (Muller 

et al., 2001).  

Neurologische abnormaliteiten, effecten op het cardiovasculair systeem, effecten op het vrouwelijke 

reproductieve systeem zijn minder voorkomende maar wel goed gedocumenteerde klinische 

presentaties van hypothyroïdie. Desondanks een uitgebreid spectrum van abnormaliteiten die 

veroorzaakt worden door een deficiënte werking van het thyroïd hormoon, zal nog verder onderzoek 

uitgevoerd moeten worden om het volledig spectrum van stoornissen die veroorzaakt worden door 

hypothyroïdie te determineren.  

Onze patiënt was geen gepredisponeerd ras en de typische symptomen van een gedaald 

metabolisme werden niet gezien. Bovenal geeft een verlaagd gehalte van schildklierhormonen 

hypogonadisme waardoor geen gynaecomastie en een opgezette vulva gezien wordt zoals hier wel 

het geval was. Maar omdat hypothyroïdie zoveel verschillende uitingsvormen kent en de typische 

klachten niet altijd gezien worden kon men deze aandoening niet volledig uitsluiten.  
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Hyperadrenocorticisme (HAC) kan in een natuurlijke vorm voorkomen of kan iatrogeen (door misbruik 

van corticosteroïden) zijn (Jensen en Dufort., 1991). De hypofyse-afhankelijke vorm (HAV) van 

Cushing komt in 85% van de gevallen voor, de overige vormen worden door een goedaardige of een 

kwaadaardige adrenocorticale tumor (adrenaal afhankelijke vorm, AAV) veroorzaakt. 

De natuurlijk voorkomende HAC komt voor bij honden met een middelmatige leeftijd en bij oude 

honden, maar er komen ook gevallen voor bij jonge honden. Traditioneel zijn Boxers, Boston terriërs, 

Poedels, en Teckels gepredisponeerd, maar alle rassen kunnen aangetast zijn (Muller et al., 2001). 

Karakteristieke klinische bevindingen omvatten een bilateraal symmetrische alopecie (meestal worden 

het hoofd en de distale extremiteiten gespaard), een dunne huid en een verminderde elasticiteit van 

de huid, verandering in de pigmentatie (verandering van de haarkleur, hyperpigmentatie, of 

depigmentatie van de huid), vasculaire abnormaliteiten (petechiën, hematomen, phlebectasie), 

vertraagde wondheling, comedonen, en calcinosis cutis. Secundaire pyodermie, vooral impetigo, 

resulteert algemeen van de immunosuppressie. Secundaire Malassezia dermatitis kan ook gezien 

worden. Minder voorkomend, kan een secundaire gelocaliseerde of generaliseerde demodicose 

voorkomen. Polydipsie, polyurie, polyfagie, hematologische abnormaliteiten, een opgezwollen 

abdomen, spierzwakte en atrofie, lethargie, hepatomegalie, en neurologische abnormaliteiten zijn de 

algemene niet dermatologische symptomen van cushing (Feldman en Nelson., 2004). Meer dan 50% 

van de gevallen kunnen niet traditionele klinische tekens hebben (Greco., 1997; Gross et al., 1992). 

Door de hoge incidentie en de relatieve niet-specifieke klinische tekens, worden oudere honden 

dikwijls gescreend voor HAC.  

Het meest gesecreteerde hormoon door de bijnier bij honden met HAC is cortisol, maar een 

overmatige productie van mineralocorticoïden en sexhormonen worden ook gemeld (Frank et al., 

2001). De adrenale sexhormoonconcentraties zijn hoog bij honden met HAV. Hoge adrenale 

sexhormoonconcentraties werden ook gemeld bij honden met een adrenocorticale carcinoom welke 

geen cortisol produceerde, wat ook wel atypische of occulte Cushing wordt genoemd (Syme et al., 

2001; Ristic et al., 2002). Honden met occulte HAC hebben de typische klinische symptomen en/of 

labo bevindingen van HAC maar vertonen normale cortisol concentraties bij de ACTH stimulatie test. 

Dus verhoogde sex hormoon concentraties kunnen voorkomen bij zowel de klassieke als de occulte 

vorm van hyperadrenocorticisme. Dit was in overéénstemming met de studie uitgevoerd door Behrend 

en Kennis., 2010 die vonden dat de sex hormoonconcentraties bij beide vormen verhoogd waren en 

zowel bij de HAV als bij een adrenale tumor (Behrend en Kennis., 2010). In de meeste gevallen, is het 

onmogelijk om te zeggen of de symptomen veroorzaakt worden door de overmatige productie van 

cortisol of van de sexhormonen. Toch werden er enkele gevallen vermeld van occulte HAC waarbij de 

verhoogde sexhormoon concentraties verantwoordelijk waren voor de klinische symptomen. Maar 

occulte HAC te wijten aan een adrenale secretie van sexhormonen werd nog nooit bewezen. Ook 

konden vele onderzoekers geen associatie aantonen tussen de verhoogde concentratie van 

sexhormonen en de typische klinische tekens van HAC. 
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De hond in dit geval was geen gepredisponeerd ras en vertoonde niet de typische symptomen van 

polyurie, polydipsie en polyfagie waardoor HAC een minder waarschijnlijke diagnose was. Onze hond 

vertoonde ook alleen maar alopecie en bij HAC komen vaak ook nog andere letsels voor zoals een 

dunne huid en verminderde elasticiteit van de huid enz. HAC kon toch niet uitgesloten worden omdat 

in 50% van de gevallen de typische symptomen niet gezien worden en men HAC niet kan uitsluiten als 

men op echografie normale bijnieren ziet. Als de occulte vorm van HAC zou bestaan dan zou het 

weinig waarschijnlijk zijn dat deze patiënt deze aandoening zou hebben omdat ook bij deze vorm de 

typische klachten van de ziekte aanwezig zouden moeten zijn. 

Omdat hyperoestrogenisme toch de meest waarschijnlijke diagnose was werd er geopteerd om eerst 

een proefbehandeling uit te voeren. Deze bestond uit het vermijden van contact met de 

oestrogenenzalf door de hond 3 maanden uit bed te houden.   
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