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SAMENVATTING EN TREFWOORDEN 

Een 10 maanden oude, vermeend vrouwelijk intacte, Franse bulldog  werd op de Faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke (UGent) aangeboden met een vergrote clitoris en purulente vaginale 

uitvloei. Omdat de eigenares geen fokplannen had, werd voorgesteld om de vergrote clitoris te 

verwijderen om verdere irritatie te vermijden en tegelijkertijd een gonadectomie uit te voeren. Intra-

operatief werd een afwijkende genitaaltractus vastgesteld, waarbij macroscopisch een normaal-uitziende 

baarmoeder aanwezig was maar waarbij de gonaden testes leken in plaats van ovaria. Histologisch 

onderzoek van het verwijderde weefsel toonde aan dat het inderdaad over bilaterale testes aansluitend op 

een normale baarmoeder ging. Karyotypering en moleculaire analyse van het SRY-gen resulteerde in een 

78,XX SRY-negatief karyotype. De Franse bulldog werd bijgevolg finaal gediagnosticeerd als een 78,XX 

SRY-negatief testiculaire aandoening van seksuele differentiatie (disorder of sex development, DSD). Dit 

is een relatief zeldzame afwijking die voorkomt bij mensen, honden, varkens, geiten en paarden. Het is 

beschreven in ten minste twintig hondenrassen. De exacte genetische oorzaak voor de aandoening bij de 

hond is nog niet bekend. Ook de manier van overerven is nog niet opgehelderd, hoewel een autosomale 

recessieve overerving vermoed wordt. Bij de hond is het belangrijk de drager dieren te weren uit de fok 

om het verspreiden van het (de) oorzakelijke gen(en) te voorkomen.  

A presumably female intact French bulldog of ten months old was presented to the Faculty of 

Veterinary Medicin of the Ghent University with an enlarged clitoris and purulent vaginal discharge. Since 

the owner was not willing to breed with the dog, it was suggested to remove the enlarged clitoris as to 

avoid further irritation and at the same time perform a gonadectomie. An abnormal reproductive tract was 

determined during surgery where a normal uterus was present, but where the gonads themselves looked 

like testes instead of ovaries. Histology of the gonads and female reproductive tract confirmed the 

presence of bilateral testes with a normal uterus. Karyotyping and molecular analysis of the SRY-gen 

resulted in a 78,XX SRY-negative karyotype. Likewise, the French bulldog was diagnosed as an 78,XX 

SRY-negative testicular disorder of sex development (DSD). This DSD is a rare condition in humans, 

dogs, pigs, goats and horses. To date, it has been described in at least 20 dog breeds. The exact genetic 

cause of the condition in dogs is not yet known. Also the manner of inheritence isn’t clear, however an 

autosomal recessive inheritance is suspected. In dogs, it is important to know the causal gene(s) so the 

spreading of the disorder can be prevented.  

 

Keywords: Intersex; 78,XX testicular DSD; SRY-negative  
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INLEIDING 

De term hermafrodiet komt van de Griekse mythologie die het verhaal vertelt van Hermaphroditus. Die 

was de directe nakomeling van Hermes en Aphrodite. Hij was man noch vrouw en had eigenschappen 

van beide geslachten op hetzelfde moment.
1
 Hermafroditisme of interseksualiteit bij huisdieren is een 

zeldzame aandoening, met uitzondering van freemartinisme bij runderen.
1,2,14

 Interseksualiteit komt onder 

meer voor bij varkens, runderen, geiten, paarden, katten en honden.
2
 Er zijn geen juiste prevalentie cijfers 

voorhanden. De cijfers uit de humane geneeskunde variëren van 0,02 tot 4 percent van de 

wereldbevolking die geboren wordt als intersex.
15,16

 Deze variatie wordt onder andere veroorzaakt omdat 

er in de literatuur verschillende terminologieën gehanteerd worden om hetzelfde te benoemen en de 

terminologie doorheen de tijd veel is veranderd. Naamsveranderingen bij alle species komen voornamelijk 

voort uit de humane geneeskunde, omdat de oorspronkelijke terminologie vaak verwarrend en 

stigmatiserend was. Men sprak vroeger over ware hermafrodieten en pseudohermafrodieten. Later werd 

de term intersex gebruikt, terwijl er tegenwoordig gesproken wordt over een aandoening van seksuele 

differentiatie (disorder of sex development, DSD). Het is tot nu toe ook bij de hond helemaal niet duidelijk 

wat de prevalentie van interseksualiteit is.
1
 Er is nu eindelijk wel een evolutie naar een eenduidige 

terminologie, zodat de verschillende gevallen van afwijkende seksuele differentiatie beter gerapporteerd 

kunnen worden.
2
 De meest voorkomende vormen van afwijkende seksuele differentiatie bij de hond zijn 

cryptorchidie en het XX sex reversal syndrome.
17,18,24
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CASUISTIEK 

Anamnese  

Een 10 maanden oude, vermeend vrouwelijk intacte, Franse bulldog  werd op de Faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke (UGent) aangeboden met een vergrote clitoris. Op het moment van de 

aankoop, op 8 weken leeftijd, puilde de clitoris al een beetje uit de vulva. Sindsdien vergrootte de clitoris 

geleidelijk aan. In de laatste maand voor de consultatie was ze sterk vergroot en was er een groen-gele 

vaginale uitvloei. De hond was nog niet loops geweest.  Verder had de hond af en toe diarree door een 

Giardia infectie, ze kreeg hiervoor metronidazole (Flagyl®, Sanofi-Aventis) 12,5 mg/kg tweemaal daags. 

Ook had ze in het verleden kennelhoest en een Demodex infectie doorgemaakt, maar beiden werden 

succesvol behandeld. Er is geen informatie bekend over het moederdier, maar de zus van de hond 

vertoont geen abnormaliteiten. 

Algemeen onderzoek 

 Tijdens algemeen klinisch onderzoek maakte de hond een alerte algemene indruk en werd er 

geen verhoging van de lichaamstemperatuur gemeten. Ze had een lichaamsgewicht van 10,2 kg, een 

ademhalingsfrequentie van 32 per minuut en een hartfrequentie van 104 slagen per minuut. Verder waren 

zowel long- als hartauscultatie normaal. Er werden geen opgezette lymfeknopen opgemerkt. 

Specifiek onderzoek 

Tijdens het onderzoek van het perineum viel meteen een weke delen massa op die uitpuilde 

tussen de vulvalippen (Figuur 1). Het ging om een vergrote clitoris. Het uitpuilend deel was licht geïrriteerd 

en uitgedroogd, maar niet geërodeerd. De vulva zelf had een normale grootte en was normaal 

gepositioneerd. Het vaginaal toucher bracht geen andere afwijkingen aan het licht. 

  

Figuur 1.  Achteraanzicht van een 10 maand oude, vermeend vrouwelijk intacte, Franse bulldog. De 
vergrote clitoris puilt permanent uit tussen de vulvalippen. 
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Differentiaal diagnose  
Een vergrote clitoris kon wijzen op interseksualiteit, ziekte van Cushing, toediening van 

androgenen of progesteron aan het moederdier tijdens dracht of toediening van androgenen of 

progesteron aan de patiënt. Op basis van het signalement en de anamnese was Cushing of de toediening 

van hormoonpreparaten aan de jonge hond vrijwel uit te sluiten.  

Behandeling 

Aangezien er irritatie van de afwijkende clitoris was, werd een clitorisresectie aangeraden. De 

eigenaars wensten niet te fokken en dus werd ook een gonadectomie geadviseerd. Er werd een perifere 

intraveneuze (IV) katheter geplaatst in de vena cephalica. De hond werd IV gepremediceerd met 

dexmedetomidine 1 µg/kg (Dexdomitor, Orion Corporation) en methadon 0,2 mg/kg (Comfortan, Eurovet 

Animal Health B.V.). Als inductiemiddel werd propofol (Propovet Multidose, Abbott Laboratories Ltd) op 

effect toegediend. Een endotracheale tube werd ingebracht om de anesthesie met gassen te 

onderhouden.  

Tijdens de chirurgische ingreep werd de hond door middel van isofluraan (IsoFlo 100%, Abbott 

Laboratories Ltd) onder anesthesie gehouden en als dragergas werd zuurstof gebruikt. Bij de start van de 

anesthesie werd cefazoline 10mg/kg (Cefazoline Sandoz, Sandoz nv/sa) en carprofen 4 mg/kg (Rimadyl, 

Zoetis Belgium SA) toegediend. Als onderdeel van de multimodale analgesie kreeg ze bijkomend een 

epidurale met 0,5 mg/kg bupivacaïne (Marcaïne 0,5%, NV Astra Zeneca SA) en 0,1 mg/kg morfine 

(Morphine HCL Sterop, Laboratoria Sterop). Hiernaast kreeg de hond een constant rate infusion met 

fentanyl 2 µg/kg/min (Fentadon, Eurovet Animal Health B.V.).  

De hond werd in rugligging gepositioneerd. Het abdomen werd op standaardwijze geopend door 

middel van een middellijnincisie vanop de umbilicus tot aan het os pubis. Bij inspectie van het 

genitaalstelsel viel op dat de gonaden zich situeerden aan de craniale polen van de nieren. Ter hoogte 

van de linker gonade waren de epididymis, de plexus pampiniformis en het gubernaculum testis 

macroscopisch herkenbaar. Ter hoogte van de rechter gonade waren de plexus pampiniformis en het 

gubernaculum testis herkenbaar. De epididymis was niet herkenbaar maar craniaal van de rechter gonade 

was een ovale structuur aanwezig. De twee gonaden waren verbonden met een macroscopisch normale 

baarmoeder die overging in een cervix. Na inspectie werden de bloedvaten craniaal van de gonaden 

dubbel geligeerd met poliglecaprone 25 2/0 (Monocryl, Ethicon). De baarmoeder werd caudaal ter hoogte 

van  de cervix dubbel geligeerd met monocryl 2/0. Het onderbonden deel van het genitaalstelsel werd als 

geheel verwijderd (Figuur 2). Hierna werd het abdomen routinematig gesloten. De buikwand werd 

gesloten met PDSII 2/0 doorlopend, de subcutis met moncryl 3/0 doorlopend en de huid met monocryl 3/0 

intradermaal.  
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Figuur 2. Macroscopisch beeld van het verwijderde genitaalstelsel van de jonge Franse bulldog met 
vergrote clitoris. Ter hoogte van de linker gonade zijn de epididymis (e), de plexus pampiniformis (pp) en 
het gubernaculum testis (gt) herkenbaar. Ter hoogte van de rechter gonade zijn ook de plexus 
pampiniformis (pp) en het gubernaculum testis herkenbaar. De epididymis is niet herkenbaar maar 
craniaal van de gonade is een ovale structuur (o) aanwezig. De twee gonaden zijn verbonden met een 
macroscopisch normaal uitziende baarmoeder (b), die caudaal overging in een cervix (c).  

Aansluitend op de gonadohysterectomie werd een resectie van de vergrote clitoris uitgevoerd 

(Figuur 3 en 4). Hiervoor werd de hond in een perineale positie gebracht en werd een beursnaad op de 

anus geplaatst. De uitmonding van de urethra werd geïdentificeerd door middel van een urinaire katheter 

en bevond zich op de anatomisch verwachtte positie. De vaginale mucosa rondom de clitoris werd 

stapsgewijs ingesneden om het afwijkend weefsel ter hoogte van de fossa clitoridis te isoleren. 

Vervolgens werd het afwijkend clitoris weefsel vrijgeprepareerd van de rest van de vaginale wand. Ter 

hoogte van het dorsale deel werd een duidelijke harde tubulaire streng gevoeld die zich naar craniaal 

verderzette. Tenslotte werd de ventrale plooi losgesneden van de vaginawand. De laterale bloedvaten 

werden geligeerd met monocryl 3/0 waarna het afwijkend weefsel weggesneden werd. Daarna werd de 

bodem van het vestibulum vaginalis met een doorlopende appositionele hechting met monocryl 3/0 

gesloten. 



7 
 

De recovery verliep vlot en de dag nadien was de hond alert en levendig. De buikwand was droog 

en gesloten, de vulva iets gezwollen. Ze heeft tot vijf dagen postoperatief lichte fecale incontinentie 

vertoond omwille van de epidurale. 

 

Figuur 3. Aangezien er irritatie van de afwijkende clitoris was, werd een clitorisresectie aangeraden. De 
vaginale mucosa rondom de clitoris werd stapsgewijs ingesneden om het afwijkend weefsel ter hoogte 
van de fossa clitoridis te isoleren. Vervolgens werd het afwijkend clitoris weefsel vrijgeprepareerd van de 
rest van de vaginale wand.  

 

Figuur 4. Resectie van de vergrote clitoris: (A) Dorsaal aspect, (B) Ventraal aspect, (C) longitudinale 
incisie in het dorsaal deel.  
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Histologisch onderzoek 

Zowel het verwijderde deel van het genitaalstelsel als de clitoris werden histhopathologisch 

onderzocht. Een eerste weefselstaal werd craniaal dwars doorheen de linker gonade genomen (Figuur 5). 

Dit resulteerde in het beeld van een immature testis in combinatie met het beeld van een plexus 

pampiniformis. Het weefsel ter hoogte van de immature testis bevatte vele doorsnedes doorheen tubuli 

seminiferi. Deze waren afgelijnd met een éénlagig hoogcilindrisch epitheel en bevatten een nauw lumen 

dat leeg was. Tussen de tubuli seminiferi waren er interstitiële Leydigcellen. Focaal aan de rand van de 

immature testis was er een zone doorheen vasculaire structuren, de plexus pampiniformis. De rechter en 

de linker gonade leverden hetzelfde histologisch beeld op. Er werd beiderzijds geen ovariumweefsel 

waargenomen.  

 

Figuur 5. (A) Overzicht van immature testis (I) en plexus pampiniformis (II).Vergroting 2,5x. (B) Immature 

testis, detail. De verschillende lobuli bevatten vele doorsnedes doorheen tubuli seminiferi (III). De tubuli 

seminiferi zijn afgelijnd met een éénlagig hoogcylindrisch epitheel en bevatten een nauw lumen dat leeg 

is. Vergroting 20x. (C) Tussen de tubuli seminiferi zijn er  de interstitiële Leydigcellen. Vergroting 40x. (D) 

Plexus pampiniformis met verschillende doorsneden doorheen arteries en venen. Vergroting 5x. 
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Een volgend weefstelstaal werd aan de caudale pool van de gonade genomen (Figuur 6). Op het 

preparaat werden een epididymis, twee doorsneden doorheen een oviduct en een immature testis 

onderkend. Er kon geen tubulo-uteriene junctie in beeld gebracht worden, er  werd ook geen 

ovariumweefsel aangetroffen. 

 

Figuur 6. (A) Overzicht oviduct, immature testis en epididymis. Vergroting 2,5x. (B) Detail oviduct. De 

oviduct bestaat uit één centrale afvoergang bekleed met een éénlagig cilindrisch epitheel met ciliën en 

omgeven  door glad spierweefsel. Vergroting 40x. (C) Detail epididymis. De afvoergang in de epididymis 

bestaat uit een pseudomeerlagig epitheel met ciliën en omringd door glad spierweefsel. Vergroting 40x. 
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Het lumen van de uterus was afgelijnd met afgeplatte tot kubische epitheelcellen. Er waren een 

gering aantal endometriale klieren. Dit beeld was compatibel met een uterus in anoestrus (Figuur 7).  

 

Figuur 7. (A) Overzicht van de uterus. Vergroting 2,5x. (B) Detail van de uterus met luminale 

epitheelcellen die afgeplat tot kubisch waren en enkele endometriale klieren. Het beeld kwam overeen 

met een uterus in anoestrus. Vergroting 20x.  

De clitoris werd langs ventraal ingesneden en er werden dwarse coupes genomen (Figuur 8). Het 

clitorisweefsel bestond grotendeels uit bindweefsel en glad spierweefsel. Het was afgelijnd met een 

meerlagig verhoornd epitheel dat op vele plaatsen geülcereerd was. Lokaal was er dan een infiltratie van 

lymfocyten, plasmacellen en neutrofielen. Er werd geen kraakbeenweefsel noch botweefsel gezien.  

 

Figuur 8. (A) Dwarse coupe van de clitoris. Vergroting 20x. (B) Detail van de clitoris waarbij het weefsel 
bestaat uit een meerlagig verhoornd epitheel (I) met multifocale erosies. In de onderliggende dermis is er 
een matige infiltratie (II) van lymfocyten, plasmacellen en neutrofielen.  
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Chromosomale analyse en moleculaire studie van het SRY-gen.  

Er werd 6 ml bloed genomen uit de vena cephalica. Dit werd verdeeld over twee bloedbuisjes: 4 

ml voor het heparine staal waarop de chromosomale analyse gebeurde en 2 ml voor het EDTA staal 

waarop de moleculaire studie van het SRY/ZFY-gen gebeurde. Deze twee stalen bereikten het 

laboratorium van Departement of Genetics and Animal Breeding, Poznan University of Life Sciences te 

Polen binnen de 36 uur. De chromosomen in metafase werden gekleurd met een Giemsa kleuring, G-

banding genaamd. Deze techniek wordt gebruikt voor identificatie van chromosomen, onderkennen van 

abnormaliteiten in chromosomen aantal, in beeld brengen van translocaties van chromosomen en 

onderscheiden van deleties, inversies en amplificatie van chromosomen segmenten.
36

 De cytogenetische 

analyse toonde een normaal vrouwelijk karyotype (78,XX) (Figuur 9). 

 

Figuur 9.  Cytogenetische analyse van de chromosomen in metafase na een Giemsa kleuring, toont een 
normaal vrouwelijk karyotype aan (78,XX).  In deze figuur zijn de geslachtschromosomen, hier twee X 
chromosomen, omcirkeld. 

Er werd ook een kleuring met quinacrine uitgevoerd, de zogenaamde Q-banding volgens 

hetzelfde principe als de G-banding. De kleuring werd gevolgd door fluorescence in situ hybridisatie 

(FISH) met behulp van een X chromosoom probe (Figuur 10). Dit toonde dat er geen chromosomale 

herschikkingen betreffende het X chromosoom voorkwamen. Fluorescence in situ hybridisatie wordt 

gebruikt om een specifiek stukje DNA op chromosomen te lokaliseren en te identificeren. Bij deze 

techniek wordt gebruik gemaakt van fluorescerende probes. Hier werd een X chromosoom probe gebruikt 

om de aan- of afwezigheid van het X chromosoom te detecteren. Een probe is een stukje complementair 

DNA dat zal hybridiseren tijdens de test met het stukje DNA van interesse. Dit kan met behulp van een 

fluorescentiemicroscoop zichtbaar gemaakt worden.
37

 Er werd ook een FISH uitgevoerd met locus 
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specifieke probes voor Xp ( regio van de korte arm, MAO-A gen) en Xq (regio van de lange arm, AR gen) 

(Figuur 11). Dit werd gedaan om eventuele translocaties op te merken. De test toonde echter aan dat 

beide X chromosomen een normale morfologie bezaten en er geen translocaties aanwezig waren. 

 

Figuur 10. De Q banding (A), gevolg door de FISH methode (B) toont de afwezigheid van chromosomale 
herschikkingen betreffende het X chromosoom. In het roze zijn de geslachtschromosomen, twee X 
chromosomen, aangeduid. 

   

 

Figuur 11. Er is ook een FISH uitgevoerd met locus specifieke probes voor Xp ( regio van de korte arm, 
MAO-A gen) en Xq (regio van de lange arm, AR gen). Dit toont ook aan dat beide X chromosomen een 
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normale morfologie bezitten. De regio van het MAO-A gen is aangeduid in het roze, de regio van het AR 
gen in het groen.  

 Aan de hand van polymerasekettingreactie techniek (PCR) werd de afwezigheid van het Y-

gelinkte SRY-gen (sex determing region) aangetoond (Figuur 12). De afwezigheid van ZFY (zinc finger Y-

chromosomal gen) werd aangetoond door PCR-RFLP (Restriction fragment length polymorphism). De 

PCR techniek wordt gebruikt om een stukje DNA te amplificeren en zo de aanwezigheid van het stukje 

DNA te detecteren. Het Y-gelinkte SRY-gen is van belang tijdens de seksuele ontwikkeling en is een 

bepalende factor in de testis ontwikkeling. Translocatie van het SRY-gen op het X chromosoom kan leiden 

tot testis ontwikkeling in een XX individu.
25

 Naast het SRY-gen werd ook de aanwezigheid van een andere 

Y-gelinkte gen, ZFY-gen, onderzocht. Door middel van PCR-RFLP werd aangetoond dat er geen ZFY-gen 

maar een „zinc finger X-linked gene‟ (ZFX-gen) aanwezig was. Hiermee was er een bewijs van een 

aanwezig X chromosoom.  

 

Figuur 12. Door de PCR (RFLP) techniek is de afwezigheid van Y-gelinkte genen zoals SRY-gen en ZFY-
gen aangetoond.  
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DISCUSSIE 
Om gevallen van interseksualiteit te begrijpen, is het nodig om de normale seksuele differentiatie 

te kennen. De normale seksuele differentiatie is een opeenvolging van drie stadia.
1,2,5

 Bij fertilisatie wordt 

het chromosomale geslacht vastgelegd. De zygote is ofwel XX vrouwelijk of XY mannelijk. In het begin 

hebben XX en XY zygotes gelijkaardige, ongedifferentieerde gonaden. Alle vroege embryo‟s hebben nog 

het potentieel om beide geslachten te vormen. Ze hebben een ongedifferentieerde genitale kam, zowel 

mesonefrische kanalen (kanalen van Wolff) als paramesonefrische kanalen (kanalen van Müller), een 

urogenitale sinus, een genitale tuberkel en genitale zwellingen.
1,2,5

 

Het eerste en ongedifferentieerde stadium eindigt wanneer ofwel de mesonefrische kanalen ofwel 

de paramesonefrische kanalen verder ontwikkelen.
1,2,5,6

 Wanneer een Y chromosoom aanwezig is, zullen 

de primitieve gonaden evolueren naar testis. Op het Y chromosoom is het sex-determing region Y gen 

(SRY-gen) gelegen dat een cruciale rol speelt bij de seksuele differentiatie. Het SRY-gen induceert de 

transcriptie van genen verantwoordelijk voor de testis vorming in zoogdieren
 
en onderdrukt de genen die 

coderen voor ovariumvorming.
5,6

 Bij SRY-positieve dieren worden testosteron en antiparamesonefrisch 

hormoon gevormd. Testosteron wordt gevormd door interstitiële cellen van de primaire gonaden en 

stimuleert de verdere ontwikkeling van de mesonefrische kanalen. Deze mesonefrische kanalen 

differentiëren tot ductus deferens en epididymis. Antiparamesonefrisch hormoon wordt gevormd door 

Sertoli-cellen en doet de paramesonefrische kanalen regresseren.
1,2,5

  Wanneer het SRY-gen ontbreekt, 

zoals bij XX individuen, dan differentiëren de primaire gonaden tot ovaria.
1,2,5,6

 

In een laatste stadium van de seksuele differentiatie wordt het fenotype vastgelegd. Bij XY 

individuen wordt testosteron in de cellen van de externe genitalia (urogenitale  sinus, genitale tuberkel en 

genitale zwellingen) omgezet tot dihydrotestosteron.
5,11

 Dit hormoon zorgt voor de sluiting van de urethra 

en de ontwikkeling van penis, prostaat en scrotum. De laatste fase van de seksuele differentiatie van XY 

individuen wordt afgesloten door de afdaling van de testis. Bij XX individuen differentiëren de 

paramesonefrische kanalen tot oviducten, baarmoeder, cervix en het craniaal deel van de vagina. De 

urogenitale sinus wordt het caudaal deel van de vagina en het vestibulum. De genitale tuberkel wordt de 

clitoris en de genitale zwelling wordt de vulva.
1,5,11
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Een intersex is een individu met genitalia die eigenschappen van beide geslachten heeft en doet 

zich in verschillende vormen voor.
1,3

 In de literatuur is er geen eenduidige manier om intersexen in te 

delen (Tabel 1). In eerste instantie is er de klassieke indeling: deze gebruikt de termen ware hermafrodiet, 

mannelijke pseudohermafrodiet en vrouwelijke pseudohermafrodiet.
1,2,4

 Ware hermafrodieten hebben 

zowel ovariële als testiculaire weefsels. Dit kan in drie combinaties: testis met contralateraal ovarium, 

bilaterale ovotestis of unilaterale ovotestis met contralateraal ovarium of testis.
1,2

 Een mannelijke 

pseudohermafrodiet heeft testes met een vrouwelijk fenotype.
1,3

 Een vrouwelijke pseudohermafrodiet 

heeft ovaria met een mannelijk fenotype.
1,3

 Deze klassieke manier van indelen is enkel gebaseerd op de 

gonadale constitutie.
2
 Andere auteurs brengen naast de gonadale constitutie ook het chromosomaal 

profiel in rekening.
8,9

 Volgens hen heeft een mannelijke pseudohermafrodiet een XY chromosomaal 

profiel, testes en een vrouwelijk fenotype. Een vrouwelijke pseudohermafrodiet heeft een XX 

chromosomaal profiel, ovaria en een mannelijk fenotype. Het probleem met de klassieke indeling is dat 

bijvoorbeeld de term ware hermafrodiet verschillende aandoeningen van seksuele ontwikkeling dekt. 

Chimerisme en mozaïcisme, beide een chromosomale aandoening, kunnen leiden tot ovotestes en 

worden bijgevolg een ware hermafrodiet noemt. Maar ook XX sex reversal, een gonadale aandoening, 

kan leiden tot ovotestes. Zo is het moeilijk om in de literatuur een overzicht te krijgen van het voorkomen 

van verschillende aandoeningen.
2
 

Een tweede manier van indelen van intersexen is op basis van de etiologie.
2,9

 De normale 

seksuele ontwikkeling is een opeenvolging van drie stadia. Ter hoogte van deze drie stadia kunnen fouten 

gebeuren die resulteren in een intersex. Zo worden drie categorieën toegekend:  chromosomale, 

gonadale en fenotypische aandoeningen. XX sex reversal is een voorbeeld van een gonadale 

aandoening. Het “persistent Müllerian duct syndrome” is een voorbeeld van een fenotypische 

aandoening.
12

 

In de humane geneeskunde is er in 2006 een nieuwe nomenclatuur voorgesteld, de zogenaamde 

Chicago consensus.
34

 Eerst en vooral werd de benaming intersex vervangen door „aandoening van 

seksuele ontwikkeling‟ (disorders of sex development, DSD).
7
 Ook deze indeling bestaat uit drie 

categorieën: sex chromosoom DSD, XY DSD en XX DSD.
9
 De eerste groep “sex chromosome DSD” komt 

overeen met chromosomale aandoeningen. Individuen in deze groep hebben een afwijking in het aantal of 

de structuur van de geslachtschromosomen, bijvoorbeeld het XXY syndroom. Normaal heeft een hond 78 

chromosomen en dus ofwel 78,XX ofwel 78,XY als chromosomaal profiel. De tweede groep “XY DSD” 

omvat onder andere individuen met een afwijkende testiculaire dysgenesis (gebrekkige aanleg of 

ontwikkeling van de testes) en individuen met het “persistent Müllerian duct syndrome”.
10

 XX DSD hebben 

een vrouwelijk karyotype, meestal een vrouwelijk fenotype, geen SRY-gen en vaak testes of ovotestes.
13

 

XX sex reversal is een voorbeeld van deze laatste groep.
10

 In 2011 werd voorgesteld om ook in de 

diergeneeskunde de nieuwe nomenclatuur te hanteren. Zo zou de communicatie tussen dierenartsen en 

onderzoeksgroepen onderling moeten verbeteren.
10
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INTERSEX 

1. Klassieke indeling 

Ware hermafrodiet Testiculair en 

ovarieel weefsel  

Testis + ovarium 

Ovotestis + ovotestis 

Ovotestis + ovarium of testis 

Mannelijke 

pseudohermafrodiet 

- 1
ste

 def: Testes + vrouwelijk fenotype 

- 2
de

 def: XY + testes + vrouwelijk fenotype 

Vrouwelijke 

pseudohermafrodiet 

- 1
ste

 def: Ovaria + mannelijk fenotype 

- 2
de

 def: XX + ovaria + vrouwelijk fenotype 

2. Op basis van het 

stadium van seksuele 

differentiatie 

Chromosomale 

intersex 

Bv Chimerisme en mozaïcisme 

Gonadale intersex Bv XX geslachtsomkering (XX sex reversal) 

Fenotypische 

intersex 

Bv Persisterend kanaal van Müller syndroom 

3. Op basis van het 

karyotype 

Sex chromosoom 

DSD 

Bv 79, XXY 

XY DSD Bv Persisterend kanaal van Müller syndroom 

XX DSD Bv Overmaat aan androgenen bij het moederdier 

Tabel 1. Drie verschillende manieren om een intersex in te delen. Er is in eerste instantie de klassieke 
indeling: deze gebruikt de termen ware hermafrodiet, mannelijke pseudohermafrodiet en vrouwelijke 
pseudohermafrodiet. Een tweede manier van indelen is op basis van de etiologie. De normale seksuele 
ontwikkeling is een opeenvolging van drie stadia. Ter hoogte van deze drie stadia kunnen fouten 
gebeuren die resulteren in een intersex. Zo worden drie categorieën toegekend:  chromosomale, 
gonadale en fenotypische aandoeningen. Een laatste manier van indelen is meer recenter ontstaan. Hier 
is de term intersex vervangen door aandoening van seksuele differentiatie (DSD: disorder of sexual 
development). Er zijn hier ook drie groepen: sex chromosoom DSD, XY DSD en XX DSD.  

De Franse bulldog in deze casus werd aangeboden met de klacht van een vergrote clitoris en 

purulente vaginale uitvloei. Clitoromegalie is een vaak voorkomend symptoom van interseksualiteit.
21,25

 

Clitoromegalie, al dan niet met een os clitoridis, wordt meestal opgemerkt rond 6 maanden leeftijd.
20

 Hier 

in deze casus werd de vergrote clitoris al op 8 weken leeftijd opgemerkt. Verder kan clitoromegalie ook 

komen door de invloed van endogene of exogene androgenen. Hyperadrenocorticisme of de ziekte van 

de Cushing, is gekenmerkt door een overmaat aan cortisol productie door de bijnieren. Hoewel deze 

ziekte een vergrote clitoris kan veroorzaken, was dit allicht niet de oorzaak bij de Franse bulldog. Cushing 

komt namelijk zelden voor bij honden jonger dan één jaar en geeft een reeks aan klinische symptomen die 

deze patiënt niet had. Polydipsie, polyurie, polyfagie, abdominale distentie, spierzwakte, lethargie en 

vachtsveranderingen zijn een aantal klinische symptomen die geassocieerd worden met de ziekte van 

Cushing.
 
Een vergrote clitoris is hierbij het resultaat van een overmatige productie van androgenen door 

de adrenale cortex.
21 

Daarnaast kunnen ook exogene androgenen aanleiding geven tot een vergrote 

clitoris.
21

 Deze kunnen toegediend worden aan het moederdier tijdens de dracht of aan het jonge dier zelf. 
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Wanneer exogene androgenen of progesteron gegeven worden aan de drachtige teef, dan resulteert dit in 

masculinisatie van de vrouwelijke nakomelingen.
10,22,23

 Aangezien de vrouwelijke nestgenoot van de 

patiënt geen afwijkingen vertoont, is toediening van androgenen of progesteron aan het moederdier 

minder waarschijnlijk. Door de anamnese werd ook uitgesloten dat er androgenen of progesteron aan het 

jonge dier gegeven werden nadat het door de eigenaar in huis werd genomen. Interseksualiteit was 

daarom de meest waarschijnlijke oorzaak voor de vergrote clitoris. Dit werd bevestigd na de celiotomie en 

de histologie van de gonaden. 
 

De aanleiding voor het stellen van de diagnose van interseksualiteit is niet altijd duidelijk. De 

meeste honden worden aangeboden met externe genitalia die er afwijkend uitzien. In andere gevallen 

worden ze aangeboden met onvruchtbaarheid of het uitblijven van de oestrus. Wanneer de externe 

genitalia maar licht afwijkend zijn, dan kan de diagnose moeilijk worden.
2
 Voor de diagnose is het 

belangrijk om zowel het fenotypische geslacht, de gonadale constitutie en de chromosomale constitutie 

met eventueel moleculaire analyse van Y-gelinkte genen te kennen (Tabel 2). In een eerste fase wordt het 

fenotypische geslacht bepaald. De Franse bulldog in deze casus werd aangeboden met clitoromegalie en 

groengele vaginale uitvloei. Ook in de literatuur worden vaak intersexen intitieel aangeboden met een 

vergrote clitoris.
3,4,5

 De hond had een normale macroscopische vulva die gelegen was op de normale 

anatomische locatie. Bij deze hond was het fenotypische geslacht dus vrouwelijk. De volgende stap was 

het identificeren van de gonadale constitutie door histopathologisch onderzoek van de gonaden, enkel zo 

kan een definitieve diagnose gesteld worden. Indien gewenst kan eerst een echografie van het abdomen 

uitgevoerd worden, maar vaak wordt meteen tot een gonadectomie overgegaan.
19

 Dit was ook in deze 

casus het geval. De gonaden werden nadien histologisch onderzocht om  te kijken of het om ovarieel of 

testiculair weefsel ging, of om een combinatie van beide. Als een clitorisresectie uitgevoerd wordt, kan de 

clitoris ook onderzocht worden. Hier waren er bilaterale testis aanwezig die aansloten op een normale 

baarmoeder. Het clitorisweefsel toonde heel wat ulceraties en irritatie en bevatte geen kraakbeenweefsel, 

hoewel dit macroscopisch verwacht werd. De derde stap was het bepalen van de chromosomale 

constitutie. Hiervoor moest het karyotype bepaald worden. Er zijn echter weinig laboratoria die deze dienst 

commercieel ter beschikking stellen. Karyotypering levert noodzakelijk informatie op betreffende de 

chromosomen. Het dier kan een normaal mannelijke of vrouwelijke chromosomale constitutie hebben, 

respectievelijk 78,XY en 78,XX. Echter het dier kan ook een chromosomale aandoening hebben zoals 

XX/XY chimaerisme/mozaïcisme, 77,XO, 79,XXX en 79,XXY.
2
 Bij de Franse bulldog in deze casus werd 

aan de eigenaar voorgesteld om bloed te nemen om de karyotypering te laten uitvoeren en ze bleek een 

78,XX chromosomale constitutie te hebben. Bijkomstig kan met een PCR techniek bepaald worden of het 

SRY-gen aanwezig is of niet. Het Y-gelinkte SRY-gen is van belang tijdens de seksuele ontwikkeling en is 

een bepalende factor in de testisontwikkeling. Eventueel kunnen ook andere Y-gelinkte genen zoals het 

ZFY-gen onderzocht worden. Zo kan je onrechtstreeks bepalen of er aanwezigheid van een Y of X gen.
38

 

Hier waren geen Y-gelinkte genen aanwezig.  
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1. Bepalen van de fenotypische sex → Vrouwelijk 

2.  Bepalen van de gonadale constitutie → Bilaterale testis 

3.  Bepalen van de chromosomale constitutie en 

aanwezigheid van SRY-gen bepalen met PCR 

→ XX zonder SRY-gen 

 

Tabel 2. Diagnostische benadering van interseksualiteit bestaande uit 3 onderdelen. In een eerste fase 
wordt de fenotypische sex bepaald. Hier in deze casus was dit vrouwelijk. In een tweede fase wordt de 
gonadale constitutie bepaald. Dit wordt bekomen door de gonaden histologisch te onderzoeken. Hier 
waren er bilaterale testis aanwezig. Als derde fase wordt de chromosomale constitutie op een bloedstaal 
onderzocht. Na karyotypering werd de aanwezigheid van normale XX chromosomen aangetoond. 
Bijkomstig kan de aanwezigheid van het SRY-gen bepaald worden door middel van een PCR test. Hier 
was er geen SRY-gen aanwezig. De Franse bulldog in deze casus werd hierdoor gediagnosticeerd met 
een 78,XX SRY-negatief testiculaire DSD.  

 Volgens de nieuwe nomenclatuur wordt de Franse bulldog in deze casus geclassificeerd als een 

78,XX SRY-negatieve testiculaire DSD. Voor de Chicago concensus zou het XX sex reversal (XX 

geslachtsomkering) genoemd zijn. Sex reversal is een congenitale afwijking waarbij de gonadale en 

chromosomale constitutie niet overeenstemmen. XX sex reversal individuen kunnen XX mannelijk zijn met 

bilaterale testes, zoals in deze casus, of XX ware hermafrodiet met ovotestes.
25,26

 De aandoening is 

gerapporteerd in honden, varkens, geiten, paarden en bij de mens. Bij de mens komt 46,XX testiculaire 

DSD voor aan een frequentie van 1 op 20 000 geboorten.
25,29

 Tien procent van deze individuen zijn SRY-

negatief.
25 

Bij de hond is 78,XX testiculaire DSD beschreven in ten minste 20 rassen (Tabel 3), hoewel de 

prevalentie ervan binnen de rassen niet eenduidig terug te vinden is in de literatuur. Alle beschreven 

gevallen waren SRY-negatief.
25,26

 Over de directe oorzaak van 78,XX SRY-negatieve testiculaire DSD en 

de manier van overerven is nog niet veel geweten.
24,26 

In de Amerikaanse cocker spaniel is het bevestigd 

dat het om een recessieve overerving gaat, maar in andere rassen wordt het enkel verondersteld.
27,28 

Het 

is niet bekend of de oorzakelijke mutatie(s) in de verschillende rassen hetzelfde is, ook niet of het om één 

of meerdere genen gaat. Onderzoekers zijn nog steeds bezig om het (de) gemuteerde gen(en) bij de hond 

te identificeren.
26,27 

Er zijn al een aantal genen uitgesloten als oorzaak: PISRT1, RSPO1, SOX9, GATA4, 

FOG2, LHX1, DMRT1, LHX9 en WT1.
30,33

 Bij de geit  is de aandoening gelinkt aan de overerving van de 

afwezigheid van hoornen. De deletie van PISRT1 en FOXL2 resulteert in XX sex reversal.
35

 In de 

literatuur werden twee gevallen van 78,XX SRY-negatieve testiculaire DSD bij de Franse bulldog 

beschreven.
25,26

 Het feit dat dit bij hetzelfde ras voorkomt kan toevallig zijn, maar er moet rekening 

gehouden worden dat 78,XX SRY-negatieve testiculaire DSD familiaal kan zijn in de Franse bulldog.
26

  

Indien het effectief om een autosomaal recessieve aandoening gaat, dan kunnen de ouderdieren van de 

Franse bulldog in deze casus asymptomatische dragers zijn. Het onderkennen van deze dragers is 

belangrijk zodat de verspreiding van het (de) gemuteerde gen(en) in het ras vermeden kan worden. 

Echter het onderzoeken van het (de) gemuteerde oorzakelijk gen(en) is ook van belang om de 

aandoening bij de mens beter te vatten.
25

 SRY-negatieve honden kunnen mogelijk dienen als diermodel 

voor de aandoening bij de mens.
11 
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Afghaanse windhond Franse bulldog 

Amerikaanse bulldog Griffon Bruxellois 

Amerikaanse cockerspaniël Kerry-Blue terriër 

Bassethond Mopshond 

Beagle Noorse elandhond 

Bordercollie Softcoated wheaten terrier 

Doberman Tibetaanse terriër 

Duitse kortharige pinscher Vizsla 

Duitse pinscher Walker hond 

Engelse cockerspaniël Weimaraner 

Tabel 3 (naar Meyers-Wallen
12

) 78,XX SRY-negatief testiculaire DSD is in ten minste 20 hondenrassen, 
waaronder de Franse bulldog, beschreven.  

Het is aangeraden om een gonadohysterectomie uit te voeren bij de aangetaste dieren. Dit 

voorkomt dat er zich testisneoplasie ontwikkelt. XX individuen met testes zijn steriel, maar XX individuen 

met ovotestes kunnen fertiel zijn.
2,5,12

 Bij deze individuen wordt er door gonadohysterectomie ook 

voorkomen dat de dieren zich kunnen voortplanten en zo het(de) gemuteerde gen(en) verspreiden.
 
In dit 

opzicht is het geadviseerd om naast de aangetaste XX sex reversal dieren ook hun ouderdieren te weren 

van de fok. Enige voorzichtigheid is geboden voor de nestgenoten van het getroffen dier. Deze kunnen 

namelijk asymptomatische dragers zijn en nietsvermoedend het (de) gemuteerde gen(en) verspreiden.
5,12

  

Het belang van 78,XX testiculaire DSD en interseksualiteit in het algemeen is groot voor zowel de 

hond als de mens. Verder onderzoek zal hopelijk het (de) oorzakelijke gen(en) aanduiden om zo te dienen 

als humaan studiemodel en om het voorkomen van de aandoening bij de hond te verhinderen. Wanneer 

de overerving en de genetische oorzaak beter gekend zijn, kunnen er in de toekomst hopelijk DNA testen 

voor de opsporing van dragers ontwikkeld worden. In dit opzicht is het belangrijk dat dierenartsen, 

onderzoekers en fokkers rapporteren wanneer ze het voorkomen van interseksualiteit vermoeden.  
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SAMENVATTING EN TREFWOORDEN 

Een mannelijk gecastreerde Shetland sheepdog van 4,5 jaar werd op de Faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke (Ugent) aangeboden met huidklachten en een bemoeilijkte ademhaling. 

Deze klachten houden al ruim 2 jaar aan. Op lichamelijk onderzoek vertoonde de hond een snurkende 

ademhaling, doorzichtige neusvloei, gestuwde conjunctiva en twee intrabulbaire letsels. Op 

dermatologisch onderzoek werden op de dorsale en laterale romp littekenweefsel geflankeerd door 

reactieve erythemateuze huid opgemerkt. Er waren ook nodules, alopecie, verhoogde epileerbaarheid 

en een collarette aanwezig. Op de neusrug bevonden zich meerdere nodules en erytheem. Om de 

oorzaak van de nodulaire dermatitis te achterhalen werden fijne naaldaspiraten en bioptnames van de 

huid uitgevoerd. Na histologie van de bioptnames werd de diagnose van reactieve histiocytose gesteld. 

Reactieve histiocytose is het gevolg van de proliferatie van interstitiële dendritische cellen. Het 

immuunsysteem is ontregeld, maar een oorzaak voor die ontregeling is nog niet achterhaald. Reactieve 

histiocytose is onder te verdelen in de cutane en de systemische vorm. Beide vormen hebben hun 

primair target ter hoogte van de huid, maar de cutane vorm blijft beperkt tot de huid. Voor beide vormen 

is geen raspredispositie bekend, maar verder onderzoek is noodzakelijk om hier duidelijkheid in te 

scheppen.  Er werd een succesvolle behandeling ingesteld met ciclosporine. Corticosteroïden, 

leflunomide en tetracycline/niacinimide zijn ook mogelijke behandelingen voor deze aandoening.  

Keywords: Reactive histiocytosis, nodular dermatitis  
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INLEIDING 

 De term histiocyt wordt gebruikt om dendritische cellen en cellen van de macrofagen-lijn te 

beschrijven (Moore, 2013). Dendritische cellen, afkomstig van een CD34+ cel, zijn antigeen 

presenterende cellen en dienen voor de inductie van naïeve T-cellen. Wanneer ze voorkomen in de 

epidermis worden ze Langerhans cellen genoemd. Wanneer ze in de dermis voorkomen, worden ze 

dermale interstitiële dendritische cellen genoemd (Moore, 2014). Interstitiële DC komen perivasculair 

niet enkel in de dermis voor, maar in vele organen behalve het hersenweefsel (Withrow et al., 2013; 

Moore, 2014).  

 

Figuur 1 (naar Withrow et al, 2013) Reactieve histiocytose is het resultaat van een reactieve proliferatie 

van interstitiële dendritische cellen. Deze cellen kennen hun oorsprong van CD34+ (Cluster of 

differentiation, een oppervlak-antigeen) cellen.  

 Wanneer deze interstitiële DC om nog onbekende reden prolifereren, ontstaat reactieve 

histiocytose. De aandoening wordt geassocieerd met een ontregeld immuunsysteem. De oorzaak van 

de ontregeling is nog niet gevonden. Reactieve histiocytose kan beperkt blijven tot de huid (cutane 

reactieve histiocytose) of kan zowel in de huid als andere locaties voorkomen (systemische 

histiocytose).  Cutane reactieve histiocytose is meer voorkomend dan systemische histiocytose. Cutane 

reactieve histiocytose komt voor in verschillende rassen en er is geen ras predispositie bekend. 

Alhoewel één bron wel een raspredispositie voor collies en shelties rapporteert (Muller and Kirk, 2013). 

Systemische histiocytose komt voornamelijk voor bij jonge tot middelbare honden en hier is ook geen 

ras predispositie bekend alhoewel het eerst beschreven is in de berner sennen (Moore, 2014). 

Reactieve histiocytose is één van de histiocyt proliferatieve aandoeningen bij de hond. Cutane 

histiocytoom en histiocytair sarcoom (maligne histiocytose) zijn beide neoplastische aandoeningen die 

ook tot deze groep behoren.   
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CASUISTIEK 

Anamnese  

 Een mannelijk gecastreerde Shetland sheepdog (sheltie) van 4,5 jaar werd op de Faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke (UGent) aangeboden met huidklachten en een bemoeilijkte ademhaling. 

Sinds tweejarige leeftijd heeft de hond last van oogklachten. Op geregelde tijdstip werd er een bilaterale 

conjunctivitis gediagnosticeerd. Hiervoor werden doorheen de tijd verschillende oogzalven (bijlage I), 

een antibioticum en een ontstekingsremmer voorgeschreven. Na zes maanden, op een leeftijd van 2 

jaar en 6 maanden, traden de eerste huidletsels op. Er werd een nodule op de neusrug opgemerkt en 

dit werd door de eigen dierenarts gediagnosticeerd als reactief weefsel. Later ontstonden er ook op de 

romp uitgebreide letsels met jeuk. De eigenaar beschreef de letsels als open wonden waar bloed en 

etter uit kwam. Voor de wederkerende oogklachten en de huidletsels werd prednisolone 2mg/kg 

(Prednoral 5mg smakelijke tabletten, ASTfarma) voorgeschreven. Hierdoor werd een lichte verbetering 

van zowel de oog- als huidklachten gezien, maar ze verdwenen niet. Na een aantal dagen werd de 

therapie stopgezet omdat de hond suf werd van de medicatie. Later werd ook nog een combinatie 

antibioticum van amoxicilline en clavulaanzuur (synulox 50mg smakelijke tabletten, Zoetis Belgium) 

therapie voor 3 weken aangehouden, maar dit gaf ook niet genoeg verbetering. Een topicale 

behandeling met een shampoo op basis van chloorhexidine (pyoderm shampoo, Virbac) gaf wel enige 

verlichting. Bovenop de oog- en huidklachten had de hond ook moeilijkheden om door de neus te 

ademen. Er was een doorzichtige neusvloei aanwezig, er werden soms belletjes aan de neusopeningen 

gezien en de hond niesde af en toe. Aangezien de huidproblemen aanbleven, werd besloten om 

huidbiopten te nemen. Het histologisch rapport beschreef een uitgebreide infiltratie van 

ontstekingscellen tot diep in de dermis en vetweefsel. Schimmels noch demodex werden aangetroffen. 

De biopten werden als niet diagnostisch aanzien.  

Klinisch onderzoek 

 Op lichamelijk onderzoek werd een normale temperatuur (38,9°C) gemeten, een relatief trage 

hartfrequentie van 80 slagen per minuut opgemerkt en een lichaamsgewicht van 12 kg genoteerd. Een 

snurkende ademhaling, doorzichtige neusvloei, gestuwde conjunctiva en twee intrabulbaire letsels 

werden opgemerkt.  

 Het dermatologisch onderzoek toonde voornamelijk op de dorsale en laterale romp uitgebreide 

letsels. Er werd littekenweefsel geflankeerd door reactieve erythemateuze huid opgemerkt. Verder 

waren ook nodules, niet kleurgebonden alopecie, verhoogde epileerbaarheid en een collarette met 

centraal een korst gezien. Op de neusrug waren meerdere nodules samen met alopecie en hyperemie 

aanwezig.   
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Figuur 2 Deze close-up van de flank van een sheltie van 4,5 jaar vertoont erytheem (e),  een collarette 

(c) met centraal een korst (k) en alopecie.  

 

Figuur 3 Op deze opname van de kop worden twee intrabulbaire letsels ( zwarte pijlen ) en meerdere 

nodules op de dorsale neusrug (n) waargenomen.  
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Probleemlijst  

Na het lichamelijk onderzoek kwam men tot de volgende probleemlijst: 

- Littekenweefsel geflankeerd door reactieve erythemateuze huid op de romp. Littekenweefsel 

beschrijft een plaats van fibreus weefsel dat beschadigde huid heeft vervangen. De 

erythemateuze huid komt overeen met het nodulair infiltraat.  

- Nodules, één collarette, niet kleurgebonden alopecie en verhoogde epileerbaarheid op de romp 

- Nodules, alopecie en hyperemie op de neusrug 

- Bilaterale verminderde doorgankelijkheid van de neus en neusvloei 

Differentiaal diagnose  

Wat Ddx 

Nodule Steriel: hyperplasie van de huid/ ontstekingsinfiltraat 

- Idiopatische nodulaire panniculitis 

- Canien cutaan steriel pyogranulomateus syndroom 

- Systemische vasculitis 

- Cutaan histiocytose 

Infectieus ontstekingsinfiltraat  

- Bacterieel: actinomycose, mycobacteriose 

Neoplastisch infiltraat  

- Cutaan lymfoma 

Metabole afzetting  

Alopecie Door haarbreuk = traumatische alopecie 

- Zelftrauma 

- Haarschachtdefect 

Door follikeldestructie = destructieve alopecie 

- Ontsteking: infectieus of steriel 

- Tumorinfiltraat 

- Ischemie/hypoxie 

- Fysicochemisch 

Verminderde bilaterale 

doorgankelijkheid van 

de neus, neusvloei en 

niezen 

Rhinitis 

- Infectieus: viraal, bacterieel, mycotisch 

- Allergisch  

- Immuungemedieerd: lymfoplasmacytair  

Neoplastisch 

- Adenocarcinoma, squameus cel carcinoma, osteosarcoma, 

chondrosarcoma, lymfoma 

Andere 

- Systemische histiocytose 

Tabel 1 Overzicht van de differentiaal diagnose van elk apart vastgesteld probleem. Gebaseerd op 

Declercq (2012), Muller en Kirk (2013) en Thompson (2014). 
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Nodules, één collarette en alopecie op de romp en de neusrug 

 Verschillende nodules werden zowel op de romp als op de neusrug opgemerkt. Dit zijn ronde, 

welomschreven vaste verdikkingen van meer dan één centimeter diameter. Nodules kunnen wijzen op 

hyperplasie, een ontstekingsinfiltraat, een tumorinfiltraat of een metabole afzetting (Declerq, 2012). 

Collarettes zijn secundaire huidletsels van circulair losliggend epidermaal weefsels rondom een 

huiddefect. Ze zijn ofwel overblijfsels van een blaasvormende letsel zoals vesikels, pustels of blaren 

ofwel secundair aan huidnecrose (Declerq, 2012; Muller en Kirk, 2013). Alopecie kan ontstaan door 

haarbreuk, een afwijkende haarcyclus, destructie van de haarfollikel (bijvoorbeeld door een 

ontstekingsinfiltraat of tumorinfiltraat) of dysplasie van de haarfollikel (Declercq, 2012).  

Bilaterale verminderde doorgankelijkheid van de neus, niezen en neusvloei 

Bilaterale verminderde doorgankelijkheid van de neus, niezen en neusvloei wijst op een proces 

ter hoogte van de nasale of nasofaryngeale regio. Hier kunnen allerlei processen voorkomen zoals: 

virale infecties, bacteriële infecties, mycotische infecties, tumoren, allergische rhinitis, 

lymfoplasmacytaire rhinitis, poliepen, immuungemedieerde aandoeningen en vreemde voorwerpen 

(King, 2004).  

Nodulaire dermatitis 

  Er was bijgevolg een nodulaire dermatitis zowel op de romp als op en in de neus aanwezig. Dit 

samen met littekenweefsel geflankeerd door een nog reactief inflammatoir proces. Als oorzaak van de 

nodulaire dermatitis, met het signalement en anamnese in gedachten, werd voornamelijk aan reactieve 

histiocytose gedacht. Verder kon idiopathische steriele panniculitis ook de oorzaak van de letsels zijn. 

Idiopatische steriele panniculitis vertoont subcutane nodules ter hoogte van de nek, romp en proximale 

extremiteiten (Torres, 1999). 

 

Diagnostisch plan 

De meest waarschijnlijke aandoening waaraan de sheltie lijdt, is reactieve histiocytose. Om dit 

te bevestigen werden nieuwe bioptnames van de huid genomen. Hiervoor werd intraveneus (IV) een 22 

gauge katheter (Optiva, Smiths Medical) in de vena cephalica van de linker voorpoot geplaatst. Om een 

goede hydratatie te voorzien werd een infuus van ringer lactaat 500ml (vetivex, Dechra Pharmaceuticals 

PLC) aangelegd. De hond werd IV gepremediceerd met dexmedetomidine 3µg/kg (dexdomitor, Orion 

Corporation). Als inductie werd midazolam 0,2µg/kg (dormicum, N.V. Roche S.A.) en ketamine 3mg/kg 

(ketamine 1000 CEVA, CEVA Santé Animale) toegediend. Tijdens de ingreep werd de hond door middel 

van isofluraan (IsoFlo 100%, Abbott Laboratories Ltd) onder anesthesie gehouden en als dragergas 

werd zuurstof gebruikt. Nadat een voldoende diepe anesthesie bekomen werd, werd er gestart met het 

nemen van de punchbiopten. Er werden in totaal vijf punchbiopten van de huid genomen. Een eerste 

biopt werd genomen ter hoogte van de linker flank waar er zwelling en erytheem van de huid aanwezig 

was. Hiervoor werd een 8.0mm punchbiopt (biopsy punch, SMI AG) gebruikt en werd de huid door 

middel van een kruishechting met ethilon II 4-0 (ethicon, Ethicon US, LLC) gesloten. Een volgende 

punchbiopt werd genomen ter hoogte van de rechter flank waar een korst aanwezig was. Het derde en 

vierde biopt bevond zich eveneens op de romp. Het laatste biopt werd genomen ter hoogte van de 
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dorsale neusrug waar nodules aanwezig waren. Hiervoor werd een 4.0mm punchbiopt gebruikt. Na de 

bioptname werden nog drie fijne naald aspiraties uitgevoerd. Twee hiervan werden genomen met behulp 

van een 22 gauge naald (Terumo Europe N.V.) van letsels op de romp en de derde vanop de dorsale 

neusrug. 

De fijne naaldaspiraten werden cytologisch onder de microscoop bekeken en vertoonden 

voornamelijk histiocyten en lymfocyten.  

 

Figuur 4   Fijne naaldaspiraat gekleurd met Romanowski kleuring variant (Diff-Quik). (A)Vergroting van 

10x waarop meerdere cellen op te merken zijn. (B) Detail van 40x vergroting waarop histiocyten en 

kleine lymfocyten te zien zijn.  

De resultaten van de vijf verschillende punchbiopten waren gelijkaardig. Op alle preparaten was 

er een “bottom-heavy” infiltraat bestaande uit hoofdzakelijk histiocyten, kleine lymfocyten en neutrofielen 

aanwezig (Figuur 5). Het infiltraat loopt van de dermis, vaak langs de follikels, tot in de subcutis en 

vernietigt deze soms volledig (Figuur 6A). Op meerdere plaatsen is een vasoinvasie aanwezig. Focaal 

is er in de oppervlakkige dermis een grote pustel met coccen aanwezig (Figuur 6B). Er werden ook PAS 

kleuringen (Periodic acid Schiff reactie) uitgevoerd om schimmels en gisten aan te tonen, maar deze 

waren negatief. De biopten tonen dus een beeld van een nodulair histiocytair infiltraat compatibel met 

reactieve histiocytose en gecompliceerd door een oppervlakkige pyodermie.  
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Figuur 5 Hematoxyline-eosinekleuring (HE-kleuring) van een huidbiopt bij de sheltie. (A) Infiltratie van 

voornamelijk histiocyten, kleine lymfocyten en neutrofielen tot in de subcutis die deze vernietigt, 

vergroting 4x. (B) Detail van de infiltratie op vergroting 10x.  

 

Figuur 6 (A) Het infiltraat bestaande uit histiocyten, kleine lymfocyten en weinig neutrofielen volgt de 

follikels en beschadigt die op vele plaatsen, vergroting 10x. (B) In de epidermis is focaal een pustel 

aanwezig die gevuld is met coccen, vergroting 10x. (HE kleuring) 

 

Behandeling 

 Nadat reactieve histiocytose bevestigd was, werd een medicamenteuze behandeling met 

5mg/kg eenmaal daags ciclosporine (Atopica, Novartis consumer health B.V.) opgestart. Deze dosis 

moet gedurende één maand gegeven worden en daarna ging de klinische toestand geëvalueerd 

worden. Om de matige secundaire bacteriële infectie te bestrijden, werd aangeraden om de hond nog 

eenmaal met de shampoo op basis van chloorhexidine te wassen.  



10 
 

Opvolging 

 Op vijf weken komt de sheltie voor de eerste keer op controle op de Faculteit Diergeneeskunde 

te Merelbeke (UGent) (Figuur 7). De eigenaars deelden mee dat de hond drie tot vijf dagen na de eerste 

toediening van de medicatie verbeterde. Deze trend zette zich verder tot aan de controle-consultatie. 

Door omstandigheden kreeg de hond maar 4,2mg/kg eenmaal daags ciclosporine (één capsule 50mg 

ciclosporine). Na 10 dagen werd hij nog eens gewassen met een shampoo op basis van chloorhexidine. 

Er is geen niezen meer, hij blaast geen bellen meer door de neus en er is geen neusvloei meer 

aanwezig. De nodules op de neusrug en de romp zijn verdwenen en er zijn geen collarettes op te 

merken. Dorsaal op de rug is er cicatriciële alopecie waar voorheen uitgebreide erythemateuze letsels 

aanwezig waren. Cicatriciële alopecie is permanente alopecie doordat littekenweefsel de haarfollikels 

heeft vernietigd. Op andere plaatsen is er wel nieuwe haargroei. De hond is levendiger dan voorheen. 

Op lichamelijk onderzoek zijn er geen abnormaliteiten op te merken. Gingiva hyperplasie, een zeldzaam 

neveneffect van ciclosporine bij de hond, is niet aanwezig. Aangezien de klinische toestand van de 

sheltie sterk verbeterd was, werd er beslist om een afbouwschema voor ciclosporine te hanteren. De 

eerste maand na controle moet er om de dag 4,2mg/kg gegeven worden. De maand daarna moet 

maandag, woensdag en vrijdag 4,2mg/kg gegeven worden. De derde maand na controle moet 

maandag, woensdag en vrijdag 2,1mg/kg gegeven worden. Indien er terug een heropflakkering van 

reactieve histiocytose voorkomt, moet de dosis verhoogd worden naar de laatste dosis waarop hij 

gecontroleerd was.  

 

Figuur 7 Dit is een close-up van de rechterflank van de sheltie die op vijf weken op controlebezoek 

komt. Hierop zijn geen nodules of collarettes te zien. Er is wel aanwezigheid van cicatriële alopecie. 
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Figuur 8 Op tien weken vertoont de sheltie teruggroei van nagenoeg alle haren.  
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DISCUSSIE 
Aggregaten van reactieve dendritische cellen uiten zich ter hoogte van de huid in multipele 

cutane en subcutane nodules, korsten en depigmentatie. Ulceratie van de overliggende huid ter hoogte 

van de nodules komt vaak voor. Deze ulceratie komt doordat een pleiomorf ontstekingsinfiltraat 

gedomineerd door histiocyten vaak de bloedvatwanden infiltreren en zo infarcten van het huidweefsel 

veroorzaken (Moore, 2014). Secundaire bacteriële infectie door de diepe ulceratie is mogelijk (Gross et 

al., 2005). De letsels situeren zich meestal op de neus, de kop, de nek, de extremiteiten, het perineum 

en het scrotum (Moore, 2014). Ze komen minder vaak voor op de romp, zoals in deze casus het geval 

is (Affolter en Moore, 2000). Wanneer ze op het planum nasale voorkomen, resulteert dit in een typisch 

uitzicht: ‘clown nose appearance’ genaamd (Gross et al., 2005; Palmeiro et al., 2007). Wanneer ook de 

nasale mucosa betrokken is, wordt het geclassificeerd als systemische reactieve histiocytose. Door de 

zwelling van de nasale mucosa wordt de ademhaling bemoeilijkt en kan er neusvloei optreden. Ook de 

ogen kunnen betrokken zijn en dit resulteert in conjunctivitis, scleritis, intrabulaire laesies of retrobulbaire 

laesies (Gross et al., 2005). Hier had de sheltie vaak last van een wederkerende bilaterale conjunctivitis 

en er waren twee intrabulbaire letsels aanwezig. Er is op de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke 

(UGent) geen verder oogonderzoek uitgevoerd, dus het kan niet bevestigd worden dat de intrabulbaire 

letsels verband houden met het voorkomen van de reactieve histiocytose. Bij systemische histiocytose 

kunnen er ook aggregaten van reactieve interstitiële dendritische cellen voorkomen in lymfeknopen, het 

beenmerg, de milt, de lever en de longen. Verder onderzoek is nodig om eventuele betrokkenheid in 

andere organen aan te tonen. Anorexie, depressie, gewichtsverlies, lymfadenopathie, orchitis, 

conjunctivitis en een bemoeilijkte ademhaling zijn symptomen geassocieerd met systemische reactieve 

histiocytose (Gross et al.,2005; Withrow et al., 2013; Moore, 2014). Symptomen van zowel cutane als 

systemische reactieve histiocytose komen en gaan (“waxing and waning”). Nieuwe letsels kunnen 

optreden en oudere letsels ontwikkeling zich verder, terwijl een aantal oude letsels spontaan 

regresseren. Zo krijg je een beeld van alopecie geflankeerd door erytheem. Spontane regressie komt 

voornamelijk voor in de beginstadia van de aandoening. Echter in de meeste beschreven casussen 

vertoont de aandoening een progressief karakter, wat ook in deze casus het geval is (Gross et al., 2005; 

Moore, 2014). 

Een diagnose kan verkregen worden door het nemen van huidbiopten. In deze casus zijn er 

echter ook fijne naald aspiraten van enkele letsels uitgevoerd. Door dit cytologisch onder de microscoop 

te bekijken, kan het vermoeden van reactieve histiocytose versterkt worden. Er waren op het cytologisch 

preparaat voornamelijk histiocyten en lymfocyten aanwezig, wat te verwachten is bij reactieve 

histiocytose. Andere aandoeningen zoals een granulomateuze inflammatie kunnen ook zo’n beeld 

geven, dus een definitieve diagnose wordt bekomen door het nemen van huidbiopten (Withrow et al., 

2013). Hierbij zijn laesies waarbij het epitheel nog intact is, goede plaatsen voor biopt name. In 

tegenstelling tot locaties waar er veel necrose is en waar er zich waarschijnlijk al een secundaire infectie 

plaatsvindt (Gross et al., 2005) Op histologie wordt typisch een “bottom-heavy” pleomorf infiltraat gezien. 

Het infiltraat bestaat voornamelijk uit reactieve histiocyten, kleine T- lymfocyten en wat neutrofielen. Er 

komen meer neutrofielen voor op plaatsen met uitgebreide necrose (Gross et al., 2005). De histiocyten 

hebben een eosinofiel cytoplasma en een grote ovale tot ronde kern. In tegenstelling tot histiocyten van 
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een histiocytair sarcoma zijn er geen meerkernigen of mitose-figuren zichtbaar (Moore, 2014). Het 

infiltraat komt voornamelijk voor in de diepe dermis en de subcutis en er is geen tropisme voor de 

epidermis (Gross et al.,2005; Moore, 2014). In de dermis komt het infiltraat vaak voor ter hoogte van de 

mid-dermale vaatplexus rond de adnexen en kan deze lineair volgen tot de oppervlakkige dermis (Gross 

et al.,2005). Het infiltreert dikwijls de bloedvatwand van dermale bloedvaten en zorgt zo voor een 

lymfohistiocytaire vasculitis (Moore, 2014). Het infiltraat obstrueert de bloedvaten en dit resulteert in 

multifocale ischemische necrose van de huid. Zo ontstaat alopecie doordat ook de haarfollikels 

ischemisch zijn. In andere organen komen de aggregaten ook voornamelijk angiocentrisch voor (Gross 

et al., 2005). Vaak zijn ze macroscopisch niet zichtbaar en moeten ze met histologie aangetoond worden 

(Moore, 2014).  

Het is belangrijk om een goed onderscheid te maken op histologie tussen reactieve histiocytose 

en andere aandoeningen. Ten eerste is het beeld van reactieve histiocytose al eens verward met het 

beeld van een steriel granuloom of een pyogranuloom. Het infiltraat bij reactieve histiocytose is diffuus 

en “bottom-heavy”, terwijl een (pyo)granuloom eerder samenkomt in één punt (confluent). Een 

bijkomende differentiatie kan gemaakt worden op basis van het dominante celtype. Dit zijn bij reactieve 

histiocytose histiocyten en bij een (pyo)granuloom macrofagen. Alhoewel het opgemerkt is dat er bij 

reactieve histiocytose, die al een tijdje gaande is, de hoeveelheid macrofagen stijgt. Een tweede 

aandoening waarbij differentiatie op histologie belangrijk is, is een regresserend cutaan histiocytoma. 

Deze heeft geen “bottom-heavy” maar een “top-heavy” patroon, wat meestal bewaard blijft in de 

regresserende fase (Gross et al., 2005). Indien er twijfel is, kan een immunohistochemische kleuring 

uitgevoerd worden. Immunotypering op preparaten gefixeerd in formaline is niet mogelijk en dus zijn er 

bevroren weefselstalen nodig (Palmeiro et al., 2007). Histiocyten brengen CD1a, CD11c/CD18, MHC 

klasse II, CD4 en Thy-1 tot expressie en zijn negatief voor E-cadherine (Gross et al., 2005; Withrow et 

al., 2013).  

Wanneer de diagnose van reactieve histiocytose bevestigd is, kan een behandeling ingesteld 

worden. Volgende farmaca kunnen gebruikt worden: ciclosporine, prednisolone, leflunomide en 

tetracycline/niacinimide. Het is moeilijk om de effecten van de behandeling te beoordelen aangezien 

reactieve histiocytose vaak komt en gaat (waxing and waning) (Moore, 2014). In de literatuur is er 

verdeeldheid over de efficiëntie van corticosteroïden voor de behandeling van reactieve histiocytose. 

Affolter en Moore (2000) merken 50% respons op van immunosuppressieve dosissen van 

glucocorticosteroïden, terwijl Palmeiro et al.(2007) wel een goede respons zien op 

glucocorticosteroïden. Bij deze studie over de cutane vorm van reactieve histiocytose werden 7 van de 

32 honden enkel behandeld met prednisolone waar de dosis tussen de 0,5 en 2,5mg/kg bedroeg. Alle 

7 honden vertoonden regressie van de letsels. Sommige honden kregen geen immunosuppressieve 

dosis glucocorticosteroïden en de regressie van symptomen kan in deze gevallen spontaan zijn. Het 

kan wel mogelijk zijn dat cutane reactieve histiocytose reageert op ontstekingsremmende dosissen 

glucocorticosteroïden (Palmeiro et al., 2007). De hond in deze casus heeft bij de eigen dierenarts ook 

corticosteroïden, prednisolone 2mg/kg, toegediend gekregen. Daarmee waren de oog- en huidletsels 

matig verbeterd, maar de therapie werd snel stopgezet omdat de hond suf werd.  
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In steroïd resistente gevallen vertoonde ciclosporine en azathioprine goede resultaten 

(Palmeiro et al., 2007). Hier in deze casus werd het immunomodulerende drug ciclosporine 

voorgeschreven. Doordat ciclosporine calcineurine inhibeert, wordt de vorming van IL-2 geremd. IL-2 is 

een T-cel groei promotor en activator, dus er is finaal een inhibitie van de activatie van T-cellen. 

Ciclosporine heeft ook een effect op dendritische cellen en remt hun stimulatie op T-cellen. Ciclosporine 

heeft een grote therapeutische breedte en dus is de monitoring van bloedspiegels niet aangewezen 

(Palmeiro et al. 2013). De klinische respons op therapie is de meest betrouwbare methode om de 

effectiviteit van de dosis na te gaan. Wanneer andere farmaca in combinatie met ciclosporine gebruikt 

worden moet er aandacht aan hun interactie besteed worden. Ciclosporine wordt in de lever en dunne 

darm gemetaboliseerd door cytochroom P450. Het p-glycoproteïne dient ter hoogte van de darmtractus 

als actieve efflux pomp. Alle farmaca die ook inwerken op cyt p450 en p-glycoproteïne kunnen potentieel 

een interactie met ciclosporine vertonen. Hiervan wordt in de praktijk gebruik gemaakt om de 

bloedspiegels van ciclosporine te verhogen. Ketoconazole inhibiteert cyt p450 en p-glycoproteïne en 

zorgt zo voor verhoogde bloedspiegels voor ciclosporine. Deze interacties zijn echter sterk wisselend 

en daardoor zijn de bloedspiegels niet te voorspellen. Bij honden wordt in de eerste weken voornamelijk 

braken, diarree en anorexie gezien als neveneffecten. Als er neveneffecten optreden, verdwijnen ze 

meestal met de tijd. Verder kan ook nog gingiva hyperplasie, hypertrichose, sterke groei van de nagels, 

epilepsie, urineweginfecties, gewichtsverlies en lymfadenopathie zelden als neveneffect voorkomen. 

Gingiva hyperplasie komt waarschijnlijk doordat ciclosporine de collageen degradatie inhibeert en de 

proliferatie van fibroblasten stimuleert. Terwijl in de humane geneeskunde vaak nefrotoxiciteit en 

hypertensie wordt waargenomen, wordt dit in de diergeneeskunde niet gezien. In deze casus wordt 

gestart aan een dosis van 5mg/kg SID, hetgeen de dosis is die gehanteerd wordt voor atopische 

dermatitis bij honden. Het wordt aangeraden om de initiële dosis niet voor de 30 dagen te veranderen 

(Palmeiro, 2013). Ciclosporine oogdruppels kunnen voorgeschreven worden wanneer oogletsels 

voorkomen. De aanbevolen dosis bedraagt één druppel van 0,2% tot 0,8% ciclosporine om de 12 uur 

(Affolter en Moore, 1999). In deze casus heeft de sheltie op een bepaald ogenblik een oogzalf op basis 

van 0,2% ciclosporine toegediend gekregen (zie bijlage I) waarbij het enige verlichting gaf. Het is niet 

geweten wat de frequentie van toedienen was, noch waarom er overgeschakeld is naar een andere 

oogzalf. 

In de studie van Palmeiro et al. (2007) werd ook de doeltreffendheid van tetracycline in 

combinatie met niacinamide nagegaan. Deze combinatietherapie was in zowel de initiële behandeling 

als voor onderhoudstherapie succesvol. De dosis die gehanteerd werd, bedroeg 250mg TID van elk 

farmaca voor honden lichter dan 10kg en 500mg TID van elk farmaca voor honden zwaarder dan 10kg. 

Deze dosis werd dan geleidelijk verminderd in de onderhoudsfase. Verder is in deze studie ook het nut 

van een onderhoudstherapie gebleken. Als laatste toonden ze aan dat wanneer initieel het planum 

nasale letsels vertoonde, er in de onderhoudsfase meer terugkomst van letsels was (Palmeiro et al., 

2007).  

Aangezien bij de sheltie ook de nasale mucosa betrokken was, zou je volgens de literatuur hem 

als systemische reactieve histiocytose indelen. Echter deze hond reageerde vlot op de gegeven 
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medicatie, wat je niet zou verwachten bij systemische reactieve histiocytose. De dermatoloog van de 

Universiteit Gent weet uit ervaring dat patiënten die de systemische vorm hebben klinisch slechter zijn 

en ook minder vlot op de medicatie reageren. Daarom wordt deze casus ingedeeld als een cutane 

reactieve histiocytose en niet als een systemische vorm.  

In de literatuur is er nog niet veel te vinden over reactieve histiocytose. Er zijn slechts enkele 

onderzoeksgroepen die met dit onderwerp werken. Ik ben van mening dat er over reactieve histiocytose 

nog heel wat vragen niet beantwoord zijn. Is er een genetische component aanwezig in het voorkomen 

van de aandoening? Is er werkelijk geen raspredispositie voor reactieve histiocytose aanwezig? Wat is 

de ideale dosis om reactieve histiocytose te behandelen? Wordt de diagnose op basis van histologie 

vaak gemist? Zou het beter zijn dat de indeling cutaan-systemisch gemaakt wordt op basis van de 

reactie op therapie? Hopelijk wordt er in de toekomst een antwoord verkregen op deze vragen en 

worden zo patiënten met reactieve histiocytose nog beter geholpen.    
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Bijlage I 

 

De sheltie had vaak last van een bilaterale conjunctivitis en werd hiervoor met verschillende 

oogpreparaten behandeld. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de toegediende 

preparaten telkens met hun actieve stof. Er is enkel van de oogzalf met ciclosporine geweten dat het 

beterschap gaf. Verdere gegevens zijn niet beschikbaar.  

Merknaam Actieve stof Categorie  

Hypericum perforatum D30 Hypericum perforatum Homeopatie 

Cavasan oogzalf 20mg/g chlooramfenicol en 

15.000 IE/g vitamine A 

Antibiotica en 

vitaminepreparaat 

Optimmune 0,2% ciclosporine Immunomodulerend  

Fucithalmic Fusidinezuur Antibiotica 

Helgritin 3mg/ml gentamicine, 10.000 

IE/ml polymyxine-Bsulfaat, 

1mg/ml dexamethasone 

Antibiotica en steroïd 

Euphrasia officinalis D30 Euphrasia Homeopathie 

Maxitrol  Neomycine, polymyxine-B-

sulfaat, dexamethasone 

Antibiotic en steroid 

 


