
  
 
 

UNIVERSITEIT GENT 
 

FACULTEIT DIERGENEESKUNDE 
 

Academiejaar 2002-2003 
 
 
 
 
 
 

DROES 
 

Door 
Denis VERWILGHEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promotor: Dierenarts Dominique De Clercq     Scriptie voorgedragen tot het behalen 
Copromotor: Prof. Dr. Piet Deprez    van het diploma van dierenarts 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De auteur en de promotor geven de toelating dit afstudeerwerk voor consultatie beschikbaar te 

stellen en delen ervan te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de 

beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting uitdrukke-

lijk de bron te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit dit afstudeerwerk. 



 

VOORWOORD 
 
Allereerst wil ik van deze scriptie gebruik maken om mijn ouders te bedanken voor de moge-

lijkheden die ze me hebben geboden. Merci Maman, merci Papa pour le soutien, pour la pa-

tience et surtout pour la confiance que vous avez eu pendant toutes ces années. Merci d’avoir 

toujours continué à investir dans mon futur, peut-être en perdant espoir de temps en temps, mais 

sans avoir perdu foi en moi. Merci. 

Merci aussi à mes chers grand-parents: Mamy et oncle Georges, merci de toujours avoir eu 

la porte ouverte. Granny je pense bien fort à toi. 

Bij het schrijven van mijn scriptie kreeg ik veel hulp van mijn promotor Dominique De Cler-

cq. Daarvoor ben ik haar heel erg dankbaar. Ook mijn copromotor prof. P. Deprez wil ik bij 

deze speciaal bedanken, vooral voor het opzoeken en beschikbaar stellen van allerlei beeldmate-

riaal. 

Aan allen die aan deze scriptie hun bijdrage leverden, Gaby voor het ijverig lezen en verbete-

ren, Steven voor zijn kritische commentaar op tekst en lay-out, Gunther Van Loon voor het be-

schikbaar stellen van zijn echobeelden en zijn mededeling, Geert en Wendy voor hun geduld bij 

het afdrukken en inbinden. Allen van harte bedankt. 

Trouwens, Gaby, ook bedankt voor de niet te onderschatten steun en voor de aanmoedigin-

gen die je me geeft, ook buiten deze scriptie.  

Steven en Veerle verdienen bij deze een nadrukkelijke dank voor het jaarlijks weerom aan-

horen van examenstress-gezever, voor de bergen kladpapier en vooral voor het feit dat ze er 

altijd zijn als het nodig is. 

Een speciale gedachte gaat naar An die ik wil bedanken voor de steun en toeverlaat die zij 

gedurende zes jaar van mijn studie was. De mooie momenten ben ik zeker niet vergeten. Op-

recht bedankt. 

Aan Alain Storme en Paul Darragh: Thanks both of you for being a source of inspiration and 

knowledge to me over the past ten years. Specially for Alain, it must have been hard dealing 

with me sometimes , so for you, thanks twice. Thanks for showing me some of the world and 

having, at least tried, to educate me. I won’t forget all these “painfull” moments. 

Aan allen die aan deze scriptie of aan mijn studies op de een of de andere manier een bijdra-

ge hebben geleverd, de ruimte ontbreekt me helaas om jullie allen bij naam te noemen. Mijn 

dankbaarheid is er echter niet minder om. 

 

THE MORE YOU KNOW, THE MORE YOU SHARE  



 

INHOUDSOPGAVE 
 

SAMENVATTING – KEY WORDS.....................................................................................................................1 
1. INLEIDING ..............................................................................................................................................2 
2. ETIOLOGIE .............................................................................................................................................3 

2.1. Postuleringen omtrent het etiologisch agens.......................................................................................... 3 
2.2. Streptoccocus equi subspecies equi: verwekker van droes .................................................................... 3 
2.3. Typische versus Atypische S. equi ........................................................................................................ 4 

3. EPIDEMIOLOGIE .....................................................................................................................................5 
3.1. Belang en bevindingen.......................................................................................................................... 5 
3.2. Voorkomen........................................................................................................................................... 5 
3.3. Infectiebronnen en verspreiding............................................................................................................ 6 
3.4. Risicofactoren....................................................................................................................................... 7 
3.5. Eigenaars en hun kennis omtrent droes ................................................................................................. 9 

4. PATHOGENESE........................................................................................................................................9 
5. IMMUNITEIT .........................................................................................................................................10 

5.1. Immuniteit en klinisch optreden.......................................................................................................... 10 
5.2. Ontstaan en optreden van immuniteit.................................................................................................. 11 
5.3. Maternale immuniteit.......................................................................................................................... 12 
5.4. Het behoud van immuniteit................................................................................................................. 12 
5.5. Hematologische en serologische immuniteit ....................................................................................... 13 

6. SYMPTOMEN ........................................................................................................................................13 
6.1. Klinische bevindingen ........................................................................................................................ 13 
6.2. Atypische vorm van droes................................................................................................................... 14 

7. COMPLICATIES .....................................................................................................................................15 
7.1. Bastaard droes .................................................................................................................................... 16 
7.2. Luchtzakcontaminatie, luchtzakempyeem en carrierstatus .................................................................. 19 
7.3. Purpura hemorrhagica......................................................................................................................... 23 
7.4. Myopathieën....................................................................................................................................... 27 
7.5. Respiratoire complicaties.................................................................................................................... 27 
7.6. Oculaire manifestaties van droes......................................................................................................... 28 
7.7. Myocarditis en endocarditis ................................................................................................................ 30 
7.8. Hersenaandoeningen........................................................................................................................... 30 
7.9. Anemie ............................................................................................................................................... 32 
7.10. Andere complicaties ........................................................................................................................... 32 

8. DIAGNOSE ............................................................................................................................................33 
8.1. Anamnese........................................................................................................................................... 33 
8.2. Klinisch .............................................................................................................................................. 33 
8.3. Bijkomend onderzoek......................................................................................................................... 33 

9. DIFFERENTIAALDIAGNOSE..................................................................................................................37 
10. BEHANDELING......................................................................................................................................37 

10.1. Paarden met vroege klinische symptomen .......................................................................................... 37 
10.2. Paarden met abcedatie van de lymfeklieren......................................................................................... 37 
10.3. Paarden met complicaties.................................................................................................................... 39 
10.4. Antibiotica.......................................................................................................................................... 39 

11. PREVENTIE EN BESTRIJDING................................................................................................................40 
11.1. Algemene maatregelen voor bestrijding.............................................................................................. 40 
11.2. Vaccinatie........................................................................................................................................... 42 
11.3. Conclusie van de preventie ................................................................................................................. 44 

 
LITERATUURLIJST.........................................................................................................................................46 



 

1 

SAMENVATTING 
 
Droes is een algemeen verspreide en sterk besmettelijke ziekte, die voornamelijk bij de Equidae 

voorkomt. De aandoening wordt veroorzaakt door Streptococcus equi subspecies equi, een Gram-

positieve coccobacil. Droes wordt gekenmerkt door een purulente faryngitis en lymfadenitis van 

de bovenste luchtwegen. Een typisch kenmerk daarbij is de abcedatie van de submandibulaire 

lymfeklieren. Complicaties zoals bastaard droes, luchtzakempyeem en purpura hemorrhagica 

kunnen optreden. Recent werd van deze bacterie ook een atypische vorm onderkend welke milde-

re klinische symptomen veroorzaakt. Al wordt een therapie met penicilline G als behandeling bij 

uitstek aanzien, toch blijft het gebruik van antibiotica een groot punt van discussie. Preventie, 

gebaseerd op niet-immunologische methoden zoals strikte hygiëne, isolatie en onderkennen van 

carriers, blijft, ondanks de beschikbaarheid van vaccins, het meest efficient in het bereiken van 

een effectieve controle van de ziekte. Door de problemen echter, welke deze preventiemethoden 

in het management van paardenbedrijven opleveren, blijft droes een serieuze en veel voorkomen-

de ziekte bij paarden wereldwijd. 

KEYWORDS: Droes – Streptococcus equi – Paard – Lymfadenitis – Complicaties 

 

 

ABSTRACT 
 

Strangles is a worldwide, highly contagious disease of the horse. The disease is caused by Strep-

tococcus equi subspecies equi, a gram-positive coccobacil. Strangles is characterised by a puru-

lent pharyngitis and lymphadenitis of the upper respiratory tract. A typical sign of the disease is 

the abcedation of the submandibulary lymph nodes. Complications like bastard strangles, guttural 

pouch empyema and purpura hemorrhagica can occur. Recently an atypical form of the organism 

has been discovered which causes less severe clinical signs. Penicillin G is the drug of choice in 

the treatment of strangles, although the use of antibiotics is still a point of discussion. Prevention, 

based on non-immunological methods such as strict hygiene, isolation of affected animals and 

recognition of carriers, is, despite the availability of vaccines, the best way to achieve a sufficient 

and effective control of the disease. At stud level, management problems associated with its pre-

vention, have ensured that strangles is still a serious and common disease within the equine 

world. 

KEYWORDS: Strangles – Streptococcus equi – Horse – Lymphadenitis – Complications 
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1. INLEIDING 

Droes is een algemeen verspreide en sterk besmettelijke ziekte van voornamelijk de Equidae, 

welke wordt gekenmerkt door een purulente faryngitis en lymfadenitis van de bovenste luchtwe-

gen. In de Engelse vertaling van de ziekte, “strangles”, vindt men een verwijzing naar één van de 

complicaties van deze ziekte: ademnood als gevolg van een tracheacompressie door sterke opzet-

ting van de submandibulaire lymfeknopen.56 Dit verschijnsel, geassocieerd met abcedatie van de 

lymfeknopen bij paarden, werd reeds in de 13de eeuw beschreven.58 

In 1664 werd droes door Solleysel beschreven als een ziekte die jonge paarden moesten door-

maken, zoals kinderen de mazelen doormaken.55 Het grote belang van het paard in de 18de eeuw-

se samenleving genereerde in deze periode een significante interesse voor deze ziekte. Het intense 

onderzoek door de vroege pioniers in de infectieziekten, bracht snel het belang van etter en drin-

kemmers in de verspreiding van droes aan het licht.58 Het was echter slechts in 1888 dat Strepto-

coccus equi als etiologisch agens werd aangetoond, nadat men door middel van isolatie uit de 

etter en door in vitro cultuur, de ziekte experimenteel had kunnen reproduceren.58 Door de hoge 

morbiditeit (30 tot 100%54,56) en de talrijke unieke karakteristieken van Streptococcus equi, waar-

onder de speciale eigenschap het immuunsysteem te omzeilen, werd er door de jaren heen zeer 

veel onderzoek verricht naar droes.2 

In deze scriptie worden eveneens de talrijke complicaties van de ziekte die in de literatuur 

worden vernoemd, beschreven. Eén van de belangrijkste hiervan in epidemiologisch opzicht, is 

waarschijnlijk luchtzakempyeem, daar paarden alzo lange tijd als drager van Streptococcus equi 

en dus verspreider voor droes fungeren. Andere complicaties, zoals “bastaard” droes (metastase 

van abcessen naar het mesenterium, lever, milt, nier, ruggenwervel), anemie, periorbitale abces-

sen, hersenabcessen, myocarditis, endocarditis, necrotiserende bronchopneumonie, purpura he-

morrhagica, tenosynovitis, panoftalmitis, neuritis van zenuwen met laryngeale hemiplegie, retro-

versie van de epiglottis, faryngeale collaps, dorsale verplaatsing van het zachte gehemelte 

(DDSP), diabetes mellitus en cauda equina neuritis, worden in de literatuur beschre-

ven.3,13,14,22,28,34,37,53,58,62,63,69 

In het Nederlands spreekt men eveneens van “kwade droes”. Kwade droes of malleus is een 

wettelijk bestreden ziekte, welke althans in België volledig is geëradiceerd. Deze ziekte, veroor-

zaakt door de bacterie Burkholderia mallei, wordt bij paardachtigen gekarakteriseerd door haard-

vormige purulente processen, voornamelijk ter hoogte van huid, longen en op de nasale mucosae. 

Omdat kwade droes een zoönose is met een vaak acuut en fataal verloop, wordt eradicatie be-

schouwd als de enige wettelijk toegelaten behandeling.25 
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2. ETIOLOGIE 

2.1. POSTULERINGEN OMTRENT HET ETIOLOGISCH AGENS 

Uit etter afkomstig uit abcessen van met droes aangetaste paarden, kunnen bijna altijd zuivere 

culturen van Streptococcus equi worden gekweekt. Open lesies worden echter snel secundair ge-

contamineerd met grote hoeveelheden Streptococcus zooepidemicus en af en toe zelfs met Strep-

tococcus equisimilis.58  

Reeds in 1888 kon Schütz streptococci in reinculturen bekomen uit retrofaryngeale abcessen. 

Hij toonde hiervan de karakteristieke groei, de kolonievorming en de pathogeniciteit voor muizen 

aan. Tevens was hij in staat droes bij veulens te reproduceren uitgaande van deze reinculturen.7 

Bongert wijst er in zijn artikel “Der Druse der Pferd” (1914) echter op dat andere onderzoekers 

grote moeilijkheden ondervonden om de ziekte uit deze reinculturen te reproduceren. Droes kon 

wel routinematig worden gereproduceerd door gebruik te maken van etter afkomstig van abces-

sen. De aandoening kon ook door middel van zuivere culturen tot stand worden gebracht, nadat 

de nasale mucosae werden afgekrabd en met zuivere Streptococcus equi culturen geïnoculeerd. 

Zlatogoroff, Kandyba en Sadowsky suggereerden in 1930 dat een primaire virale infectie no-

dig was voor de expressie van de pathogeniciteit van Streptococcus equi. Dit inzicht, lange tijd 

dominant, zorgde ervoor dat verder onderzoek werd verricht naar interacties tussen Streptococcus 

equi en virale infecties, zoals Equine Virale Arteritis en Equine Herpes Virus type 1 of 4.7 

Het is echter slechts in de jaren 1940 dat de Australiër Bazeley met zijn studies gebaseerd op 

de bevindingen van Lowenthal, een beduidend antwoord vond op de etiologie van droes. Hij 

toonde de significant verhoogde virulentie aan van log-fase Streptococcus equi culturen. Met deze 

jonge culturen was het mogelijk om droes te reproduceren, terwijl pogingen met oudere culturen 

(24 uur oud) faalden.4 Gezien het natuurlijke optreden van droes en zijn wijdverspreide uitbraken 

leek het onwaarschijnlijk dat enkel log-fase culturen of oude culturen welke met drastische me-

thoden worden geïnoculeerd, in staat zijn droes op te wekken.  

In de studie uitgevoerd door John T. Bryans et al.7 in 1963, komt men dan ook tot de conclusie 

dat Streptococcus equi het enig infectieus agens is, betrokken bij het opwekken van droes. Eerde-

re of simultane virale infecties of mechanische beschadigingen van de respiratoire mucosae zijn 

dus niet nodig voor het opwekken van de infectie. Het myxovirus parainfluenza-3 daarentegen 

werd reeds geïsoleerd uit jonge paarden met droes.34 

2.2. STREPTOCCOCUS EQUI SUBSPECIES EQUI: VERWEKKER VAN DROES 

De verwekker van droes werd zo geïdentificeerd als zijnde Streptococcus equi subspecies equi 

(verder aangeduid als S. equi). Hij behoort tot de Lancefield groep C Streptococci (de Lancefield 
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classificatie is gebaseerd op verschillen in celwandkoolhydraten). Het is een Gram-positieve coc-

cobacil welke een β-hemolysine produceert. Dit β-hemolysine veroorzaakt duidelijke hemolyse-

zones rondom de op bloedagar groeiende kolonies. Deze streptococcus culturen worden tevens 

gekenmerkt door goudhoningkleurige mucoïde kolonies op bloedagar.47 

De kiem wordt het best gekweekt op milieus welke bloed of serum bevatten. Ze zijn aëroob of 

facultatief anaëroob, maar groeien doorgaans beter onder anaërobe dan aërobe omstandigheden.24 

Ook al wordt S. equi aanzien als een sterk gastheerspecifiek micro-organisme voor de Equidae, 

toch zijn er gevallen van droes beschreven bij de mens5 en bij Ethiopische kamelen.70 

S. equi is een obligaat symbiotisch en obligaat pathogeen agens en heeft aldus zijn gastheer 

nodig om te overleven en voor zijn interepizoötisch behoud via carriers.58 De meest pathogene 

vormen groeien het best bij een temperatuur van 37°C en zijn bestand tegen een droge omgeving: 

ze kunnen tot meerdere weken in gedroogde etter overleven. Zo wordt beschreven dat suspensies 

van S. equi bij een temperatuur van 2°C en 20°C tot 7 à 9 weken op gesteriliseerde houten of gla-

zen oppervlakten kunnen overleven.58 Indien beschermd van direct zonlicht en van desinfectantia 

zou het organisme op zijn minst 3 maanden overleven.64 Volgens George21 overleeft S. equi in 

purulent materiaal zelfs tot 12 maanden. 

2.3. TYPISCHE VERSUS ATYPISCHE S. EQUI 

Naast de typische, mucoïde en hoog virulente S. equi,42 vindt men uitzonderlijk ook non-mucoïde 

kolonies. Deze kolonies worden gevormd door de aanwezigheid van het bacteriofaag-gecodeerde 

hyaluronidase, die het kapsel hydrolyseert en een collaps van de kolonie veroorzaakt naar de zo-

genaamde matte vorm.58 Deze atypische S. equi zijn initieel mucoïd, doch vertonen binnen de 

24 uur een mat aspect.42 Deze variant lijkt sterk op de beschrijving die Wilson in 1959 gaf van de 

“mucoid-matt” kolonies van groep A Streptococci. Klassieke S. equi stammen veranderen ook in 

matte kolonies bij continue incubatie, doch slechts na 48 tot 72 uur bij 37°C en gevolgd door be-

waring in een afgesloten petrischaal bij lage temperatuur gedurende verschillende dagen. 

Na extractie en zuivering van de M-like of celwandproteïnen van atypische stammen en na 

vergelijking van deze stammen met die van klassieke S. equi, blijken beide stammen antigenisch 

gelijk te zijn.68 Effectieve opsonisatie van alle S. equi stammen, getest met antisera geproduceerd 

tegen een specifiek type, toont tevens de antigenische gelijkheid van de stammen aan.68  

De meest virulente vorm is de klassieke stam. Zij produceert een relatief groot kapsel en een vol-

ledig M-proteïne; de minder virulente vorm, de atypische stam, is daarentegen deficiënt in één 

van de twee oppervlaktefactoren.68 Ondanks de antigenische homogeniteit van S. equi, vertonen 

ze een verschil in virulentie gebaseerd op een verschil in de hoeveelheid van het in hun kapsel 

geproduceerde M-proteïne en hyaluronzuur. 
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De ontdekking van bacteriofagen uit atypische varianten door Spanier en Timoney suggereert dat 

deze atypische varianten zich kunnen vormen uit aparte, volledig van elkaar gescheiden paarden-

populaties.42 

3. EPIDEMIOLOGIE 

3.1. BELANG EN BEVINDINGEN 

Droes is een belangrijke infectieuze ziekte bij het paard in de hele westerse wereld. Niet omwille 

van de mortaliteit (0% tot 10%54,65,69), maar wel omwille van de problemen die het veroorzaakt in 

het management van commerciële paardenbedrijven,69 van de tijd nodig voor de intensieve be-

handeling van aangetaste dieren, en het onesthetische aspect van de etterende neusvloei en de 

drainerende abcessen. Yelle stelt bovendien dat droes voor lange tijd een impact heeft op gezond-

heid en prestaties van een paard.69 

Reeds in 1802 beschreef Thus Viborg de overdraagbaarheid van droes.7 Al snel werd ook het 

belang van de etter en de drinkemmers in de overdracht van de ziekte onderkend en onderzocht. 

In 1910 rapporteerde Todd het enzoötische karakter, de besmettelijke natuur en de leeftijdsgevoe-

ligheid voor droes.53 

De atypische variant van S. equi toonde in de geschiedenis zijn epidemiologisch belang. De 

schijnbare verdwijning van droes in Engeland werd namelijk gevolgd door een epidemie in ver-

schillende, volledig gescheiden paardenpopulaties, waarbij de ziekteverschijnselen minder viru-

lent waren en aldus gekenmerkt werden door een tragere verspreiding, een lagere morbiditeit en 

minder ernstige symptomen.42,68 

3.2. VOORKOMEN 

Droes komt voor bij alle leeftijden, maar voornamelijk bij paarden van 1 tot 5 jaar. Aangenomen 

wordt dat paarden van deze leeftijd het meest frequent worden aangetast, omdat de meeste dieren 

uit deze leeftijdscategorie nog immunologisch naïef zijn.54 Als gevolg daarvan is de prevalentie 

op fokbedrijven ook veel hoger dan gemiddeld. Tijdens een onderzoek uitgevoerd door Swee-

ney,54 blijkt immers dat tijdens een uitbraak 18,6% van de fokmerries tussen de 3 en 25 jaar, 

37,5% van de veulens en 47,5% van de jaarlingen de ziekte opdeed. 

Volgens Humbert, door Todd geciteerd, zou 75% van de paarden die droes doormaakte, de 

ziekte gedurende de vier daarop volgende jaren niet meer opdoen.26 

Volgens een onderzoek van Jorm32 uit 1990 in Australië bedraagt de gemiddelde incidentie 

van droes 2,1 gevallen per 100 paarden per jaar. De Europese omstandigheden zijn echter ver-

schillend van de Australische, gezien de dichtere groepering van de bedrijven in Europa. 
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De beschreven morbiditeit van droes bedraagt 30%,21 doch kan in gevoelige populaties de 100% 

bereiken.26 Complicaties en fataal verloop kunnen voorkomen;26 de mortaliteit geassocieerd met 

droes varieert van 0% tot 10%.21,54,56 

De ziekte is zeer besmettelijk, voornamelijk bij slechte behuizing, slechte sanitaire omstandig-

heden, groepering en een inadequate voeding.  

3.3. INFECTIEBRONNEN EN VERSPREIDING 

Door het obligaat parasitair karakter van S. equi is zijn distributie nauw gecorreleerd met de dis-

tributie van de paardenpopulatie. Overdracht van droes gebeurt hetzij door direct neus- of mond-

contact of via aërosol van geïnfecteerde dieren of carriers, hetzij door contact met “fomi-

tes”.21,26,58 “Fomites” is een frequent gebruikte term in de Engelse literatuur, waarmee wordt ver-

wezen naar een indirecte contactbron zoals vliegen, besmette drink- of eetbakken, borstels, wei-

den, muren, staldeuren, neusnijpers, omheiningen en andere voorwerpen. Stallen of vrachtwagens 

en trailers welke recent werden gebruikt voor verblijf of transport van geïnfecteerde paarden, zijn 

eveneens een vaak voorkomende bron van infectie. Volgens Todd is de infectiebron in de meeste 

gevallen een door een geïnfecteerd dier gebruikte drinkbak.55 Baker69 wijst op het gevaar voor 

verspreiding bij het gebruik van mogelijks besmette maagsondes en endoscopen. 

De overlevingstijd van S. equi in de omgeving is beperkt, tenzij vochtigheid, bescherming te-

gen zonlicht en microbiële omgevingscontaminatie aanwezig zijn. In etter en neusvloei echter, 

zou het agens gedurende weken of zelfs maanden kunnen overleven.58 De langste overlevingstijd, 

63 dagen, werd genoteerd op hout van 2°C. Het overleefde slechts 48 dagen bij hout van 20°C.55 

Sweeney56 meldt het grote potentieel tot omgevingsbesmetting, welke S. equi bezit. Doch is, 

met uitzondering van drinkwaterbronnen, de omgeving waarschijnlijk geen significante bron van 

S. equi, uitgezonderd gedurende en een aantal dagen na een epizoötie.  

De epidemiologie van droes suggereert dat uitbraken het meest frequent voorkomen in grote 

groepen van gevoelige dieren, en meestal na introductie van geïnfecteerde dieren in de incubatie-

periode of van symptoomloze dragers. Uitzonderlijk komen echter ook uitbraken voor in stallen 

waar recent geen nieuwe paarden zijn aangevoerd, noch waar contact geweest is met besmette 

paarden. In die gevallen heeft het organisme gedurende lange tijd stand gehouden in de weefsels 

van de nasofarynx van genezen dieren of carriers, om vervolgens ontvangbare dieren te besmet-

ten.55 

Woolcock66 stelde in 1975 dat de term “carrier”, die gebruikt wordt in de epidemiologie van 

S. equi, bacteriologisch niet kan bewezen worden. 

Dalgleish11 stelt later nog dat persistentie van S. equi na het verdwijnen van de klinische te-

kens, niet altijd kan worden aangetoond. In een mededeling van Wood65 in 1993 wordt echter 
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melding gedaan van een persisterende en ogenschijnlijk commensale infectie van de luchtzakken 

met S. equi. Tijdens zijn onderzoek vond hij een pony die gedurende 15 maanden drager was van 

S. equi in de luchtzakken, waarvan 12 maanden zonder enig klinisch teken. Yele69 beschrijft een 

geval, waarbij gedurende 10 maanden S. equi intermitterend kon worden geïsoleerd uit nasale en 

faryngale swabs. De Clercq et al.12 daarentegen, citeren auteurs die melding geven van een veel 

langere duur van de aanwezigheid van S. equi, namelijk 39 maanden na klinisch herstel. 

Het agens kan ook uit tonsillair weefsel worden gekweekt, wat de mogelijkheid van 

C Streptococci om te overleven in lymfoïde weefsels bewijst.66 Uit een onderzoek van Sweeney54 

werd 19,4% van de onderzochte paarden na het verdwijnen van de klinische symptomen van 

droes, als carrier bevonden. Dit percentage omvat niet de carriers welke de ziekte enkel subkli-

nisch hebben doorgemaakt, maar wel diegene die drager zijn van S. equi. Volgens Newton zou-

den sommige paarden met luchtzakempyeem het agens zelfs meer dan drie jaar in hun luchtzak-

ken kunnen herbergen.41 

Hoewel volgens Timoney58 indirect en direct contact zeer belangrijk zijn in de overdracht van 

S. equi gedurende een uitbraak, toch wijst hij erop dat carriers een belangrijke rol spelen in het 

interepizoötisch behoud en de initiatie van uitbraken in bedrijven welke voorheen vrij waren van 

droes. In het onderzoek van Sweeney kwam aan het licht dat 19,4% van de door haar onderzochte 

paarden drager van S. equi bleven en dit nadat de klinische symptomen van de ziekte waren ver-

dwenen.54 In het reproductieseizoen kunnen veulenmerries zo de ziekte gemakkelijk introduceren 

in een groep zuigende veulens. Introductie van één enkele drager kan voldoende zijn om ver-

spreiding over een volledig bedrijf te veroorzaken.54 

3.4. RISICOFACTOREN 

3.4.1. POPULATIE, MANAGEMENT EN INFRASTRUCTUUR 

Jorm32 somt in de conclusie van zijn onderzoek een aantal risicofactoren voor het optreden van 

droes op. De belangrijkste factor is de grootte van de populatie. Bedrijven met een populatie van 

100 of meer paarden hadden 26,2 keer meer risico op uitbraken dan bedrijven met minder dan 

15 paarden. Het risico geassocieerd met het aantal gedekte merries bereikt een drempelwaarde 

rond de 100 gedekte merries; boven dit aantal stijgt het risico met een factor 20. Deze resultaten 

kunnen worden verklaard op basis van de vermoedelijk gestegen kans op introductie van en op 

contact met paarden welke S. equi herbergen.  

Bepaalde types omheining, eetbakken en waterbronnen zijn andere risicofactoren welke door 

Jorm32 worden beschreven. Zo blijken houten balken met voldraad of prikkeldraad, stadswater-

voorziening en het gebruik van rubberbanden als eetbak, alle onafhankelijk van elkaar, te zijn 

geassocieerd met een verhoogd risico op droes. Deze associaties geven naar alle waarschijnlijk-
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heid verschillen in graad of type contact weer tussen paarden en infectieus materiaal of verschil-

len in overlevingskansen van het infectieus agens. Mogelijkerwijze zijn deze factoren ook gecor-

releerd met welbepaalde maar onbekende managementfactoren, welke het risico op droes vergro-

ten. Zo bemerkte Sweeney in haar onderzoek dat zelfs dieren, die grazen op verschillende en van 

elkaar gescheiden weides, zonder enig direct onderling contact met elkaar, de ziekte van weide tot 

weide opdoen. Zij kon de juiste manier van spreiding niet identificeren, doch stelde de dagelijkse 

handelingen verantwoordelijk, ondanks de genomen strenge maatregelen.54 

Bestaande virale infecties, parasitaire infestaties69 en stresssituaties, voorkomende bij ongun-

stige weersomstandigheden zoals regen en koude en bij langdurend transport, zijn eveneens risi-

cofactoren.58 

Uit het onderzoek van Jorm32 blijkt tevens dat er geen significante relatie bestaat tussen het ras 

van de paarden, de grootte van het bedrijf, de methode van ontwormen of de aanwezigheid van 

andere dieren op het bedrijf en het voorkomen van droes. 

3.4.2. VACCINATIE ALS RISICOFACTOR ?! 

Hetzelfde onderzoek van Jorm32 roept een aantal relevante vragen omtrent vaccinatie op. 

Op 35,2% van de onderzochte bedrijven werd gevaccineerd met een commercieel M-like pro-

teïnevaccin. Hiervan vaccineerde 58,7% volgens de door de producent aangegeven richtlijnen. 

Bedrijven die volledig vaccineerden tegen droes, bleken een grotere waarschijnlijkheid te hebben 

tot droesuitbraken dan de bedrijven niet vaccineerden, of degene die afwijkende richtlijnen ge-

bruikten. Deze associatie verdween echter wanneer andere risicofactoren werden uitgeschakeld, 

hetgeen erop kan wijzen dat bedrijven met een hoog risico eerder geneigd zijn om te vaccineren. 

Jorm vond evenwel geen indicatie dat de incidentie van droesuitbraken bij gevaccineerde bedrij-

ven zou verminderen ten opzichte van die bij niet-gevaccineerde bedrijven.32 

Deze bevindingen werden door Fairley15 betwist. Hij stelt namelijk dat de diagnostische inac-

curaatheid in dit onderzoek onaanvaardbaar hoog is, aangezien slechts 75% van de diagnoses van 

droes werd gesteld door een dierenarts en slechts 61% hiervan door middel van bacteriologie 

werd bevestigd. In een ander punt stelt Fairley dat de definitie die wordt gebruikt voor een uit-

braak van droes, misleidend is, omdat men met een uitbraak 2 of meer gevallen per maand be-

doelt. Zo wordt een bedrijf met 2 gevallen gelijkgesteld aan een bedrijf met 200 gevallen. Hier-

door worden de objectieven van droesvaccinatie zijnde het verminderen van de incidentie van de 

ziekte, zoals gesteld door Bazeley (1942), onder tafel geschoven. 
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Figuur 1: Naar Yelle8,  Epidemiologie van een droesuitbraak 

3.5. EIGENAARS EN HUN KENNIS OMTRENT DROES 

Het onderzoek van Jorm32 toont aan dat de kennis van de paardeneigenaars omtrent droes, zelfs 

op bedrijfsniveau, ondermaats is. Maar liefst 41,9% van de ondervraagden kende de oorzaak van 

droes niet. In 31,8% werd als belangrijkste infectiebron een virus vermoed, in 3,9% een microbe 

of een luis en in 1,7% een parasiet. Slechts 20,7% van de eigenaars wist dat de oorzaak bij een 

bacterie ligt. Ongeveer 8% kan geen klinische tekens van droes opnoemen en 8,4% kent enkel de 

abcedatie van de submandibulaire lymfeknopen als symptoom. De overige eigenaars kenden 

tenminste twee symptomen van droes.  

Interessant is dat eigenaars die 2 of meer correcte klinische symptomen van de ziekte kunnen 

vernoemen, een significant verhoogd risico hebben een droesuitbraak te hebben doorgemaakt dan 

degenen die dit niet kunnen. Omdat in deze studie 25% van de diagnoses werd gesteld door de 

eigenaars zelf, moet de betrouwbaarheid van de resultaten echter weeral in vraag worden ge-

steld.15 

4. PATHOGENESE 

S. equi bereikt de orale en nasofaryngeale mucosae via de mond en de neus. Na contact met deze 

mucosae zullen de bacteriën die in de faryngeale en tonsillaire lymfoïde weefsels verblijven, snel 

vermeerderen. Binnen enkele uren zijn ze niet meer aantoonbaar aan de oppervlakte, doch wel in 

één of meerdere drainerende lymfeknopen uit de faryngeale en tonsillaire regio. Het organisme 

zal hier traag extracellulair vermeerderen en lange ketens vormen.47,56,58 Als gevolg van comple-

ment-afgeleide chemotactische factoren, vrijgesteld na interactie van C3 met bacteriële pepti-

doglycanen, worden grote hoeveelheden neutrofielen aangetrokken.58 Deze migratie van grote 

aantallen neutrofielen naar de drainerende lymfeknopen zorgt voor zwelling en abcedatie. Een 
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gestoorde lymfedrainage kan ontstaan en resulteert dan in lymfostase waardoor zwelling van de 

submandibulaire regio optreedt en, bijkomend, een occlusie van de luchtwegen.47,58  

De sterke abcedatie zou te wijten zijn aan het gebrek aan efficiëntie van de neutrofielen om 

S. equi te fagocyteren en te doden. Dit gebrek is geassocieerd met de combinatie van het hyalur-

onzuurcapsule of van het antifagocytotisch M-proteïne en met een door het organisme geprodu-

ceerd leukocidaal toxine. Als gevolg van het antifagocytotische M-proteïne wordt de  

C3b-neerslag, nodig voor de alternatieve complementactivatie, op de bacteriële wand gereduceerd 

waardoor de fagocytose gestoord wordt. 

Andere factoren, die mogelijkerwijze een rol spelen in de virulentie en in de ontwikkeling van 

abcessen, zijn het streptolysine O en het streptokinase.58 

Nasale uitscheiding van S. equi begint na een latente periode van 4 tot 7 dagen en houdt ge-

middeld 3 tot 6 weken na de acute fase aan.47,58 De luchtzakken worden vaak besmet gedurende 

het vroege stadium van droes. In een klein percentage van de gevallen zal de infectie hier meerde-

re maanden persisteren en treedt een intermitterende nasale uitscheiding op.56 

De meeste abcessen ruptureren en draineren, zodat de infectie voorbij gaat en de paarden vol-

ledig herstellen, tenzij complicaties optreden.55  

Wanneer sterfte optreedt, zal dat vaak het gevolg zijn van aspiratiepneumonie door geïnfecteerd 

materiaal.47 

5. IMMUNITEIT 

5.1. IMMUNITEIT EN KLINISCH OPTREDEN 

In een door Nara39 opgestelde proefopzet werden huid-inoculatietesten gebruikt voor de detectie 

van paarden die reeds met droes in contact kwamen. De groep met proefdieren die reeds droes 

hadden doorgemaakt, bleek positieve dermale testen te vertonen. Slechts enkele proefdieren hier-

van vertoonden milde klinische symptomen van de ziekte; andere bleven volledig asymptoma-

tisch. Microscopisch onderzoek van de positieve dermale reacties toonde een 

type IV overgevoeligheidsreactie (delayed-type hypersensitivity reaction), samen met het 

optreden van een sterke infiltratie van neutrofielen en een licht oedeem 12 uur post-inoculatie. Na 

ongeveer 18 uur werden deze reacties gevolgd door een sterke infiltratie van lymfocyten en 

macrofagen welke tot 24 à 72 uur aanhoudt.39 In de proefgroep met negatieve dermale testen 

ontwikkelden alle paarden klinische symptomen van droes. Tevens bleek dat, in contrast met de 

positieve groep, bij alle paarden uit de negatieve groep S. equi kon worden teruggevonden in 

culturen van nasale en orale uitscheidingen. 
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Uit dit onderzoek blijkt dat resistentie ten opzichte van virulente S. equi infecties gecorreleerd is 

met een bestaande humorale en cellulaire immuunrespons ten opzichte van streptococcale antige-

nen. De immuunstatus van de dieren speelt, naast andere factoren zoals bacteriële virulentie en 

omgeving, aldus een bijkomende rol bij het al dan niet ontstaan van de ziekte.39 

Zoals eerder beschreven, kan het organisme, afhankelijk van de stam en de situatie, variëren in 

pathogeniciteit. De ernst van de infectie is echter sterker gerelateerd met de gezondheidstoestand 

en inherente resistentie van het paard, dan met de variaties in het organisme zelf.55 

5.2. ONTSTAAN EN OPTREDEN VAN IMMUNITEIT 

Bescherming tegen S. equi infecties wordt volgens Timoney58 tot stand gebracht door een combi-

natie van mucosale IgG en IgA antistoffen, lokaal geproduceerd in de nasofarynx, en met opsoni-

serende IgG antistoffen in het serum. De bescherming is meer geassocieerd met mucosale IgG 

dan met IgA antistoffen, een verwonderlijke bevinding volgens Hamlen,26 omdat het belang van 

IgA in lokale bescherming algemeen wordt aangenomen. Mucosale antistoffen vereisen voor hun 

vorming een lokale stimulatie en worden doorgaans eerder geproduceerd dan de systemische op-

soniserende antistoffen.58 Uit deze en andere observaties concluderen Galan en Timoney dat de 

systemische en de mucosale responsen van het paard tegenover het M-proteïne onafhankelijk van 

elkaar optreden.26,58 Bij herinfectie zal een herhaalde mucosale respons snel optreden. De bron 

van de specifieke IgG’s zijn waarschijnlijk de tonsillen met hun geassocieerde lymfoïde nodulaire 

weefsels.26 De lokale mucosale antistoffen zouden de adhesie aan de tonsillaire weefsels of het 

binnendringen ervan na adhesie van het organisme voorkomen.26,58 Mogelijkerwijze mediëren zij 

ook de fagocytose.26 

Het antifagocytotische M-proteïne wordt aanzien als beschermend antigeen voor S. equi, daar 

inoculatieproeven met M-proteïne negatieve stammen onvoldoende respons teweeg brachten voor 

de opbouw van een significante bescherming tegen de ziekte. Men suggereert echter eveneens dat 

een ander, thermolabiele component, of één of meerdere warmtegevoelige specifieke epitopen 

van S. equi een rol spelen.26,58 In een recenter onderzoek van Flanagan et al.18 werden hieromtrent 

enkele opmerkelijke bevindingen gedaan. Ten eerste bevatten filtraten van S. equi culturen een 

exotoxine dat sterk oedeem veroorzaakt. Ten tweede vertonen ongedilueerde en ongewassen jon-

ge S. equi culturen hemolysezones en zijn ze resistent aan fagocytose, terwijl oude culturen niet 

hemolytisch zijn en wel worden onderworpen aan fagocytose. Ten derde zijn met formaline be-

handelde filtraten van jonge culturen in staat muizen een effectieve bescherming te bieden. Ten 

vierde tenslotte, is deze beschermende activiteit warmtegevoelig. Met deze bevindingen bevesti-

gen zij de suggestie van Timoney en Hamlen dat een protectieve, warmte-gevoelige component 

met hemolytische activiteit naast de M-proteïnen een rol speelt in pathogeniteit en immuniteit. 
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5.3. MATERNALE IMMUNITEIT 

In het colostrum en in de melk van merries die droes hebben doorgemaakt, kan men M-proteïne 

IgA en IgG antistoffen van hetzelfde type terugvinden als deze welke in nasofaryngeale mucus 

van convalescerende dieren terug te vinden is.26,58 Veulens van deze merries zijn aldus beschermd 

tot ze worden gespeend.58 Aangetoond werd dat colostrale antistoffen die werden opgenomen 

binnen de eerste 24 levensuren, gaan recirculeren naar de faryngeale mucosae en aldus zorgen 

voor een bijkomende bescherming van veulens gedurende de eerste levensweken.58  

In een proefopzet van Hamlen26 werd een verschil in immunologische reactie bij herinfectie 

opgemerkt tussen veulens welke bij de primaire infectie geen of weinig symptomen vertoonden 

en deze die duidelijk symptomen van droes doorgemaakt hebben. Mogelijkerwijze interfereert 

maternale bescherming met de actieve opbouw van een sterke immuniteit tegen droes bij veulens 

die in contact komen met S. equi. 

5.4. HET BEHOUD VAN IMMUNITEIT 

Ongeveer 75% van de paarden ontwikkelt na volledig herstel van de ziekte een stevige aanhou-

dende immuniteit tegenover droes. Het falen van de opbouw van een beschermende immuniteit 

bij de overige 25% is waarschijnlijk te wijten aan een gebrek in de productie van correcte mu-

cosale en systemische humorale antistoffen. De meeste dieren ontwikkelen echter na een tweede 

contact met droes wel een voldoende hoge beschermende immuniteit.58 Volgens Hamlen et al.26 

spreken sommige auteurs zelfs over een levenslange immuniteit na een infectie. Zij spreken deze 

mening echter tegen omdat de ziekte ook optreedt bij oudere paarden die, gezien de sterke ver-

spreiding van droes, moeilijk alle als immunologisch naïef kunnen worden bestempeld. Volgens 

hen is het waarschijnlijker dat de opgebouwde immuniteit weer afneemt, waardoor deze paarden 

terug gevoelig zijn voor een infectie en het optreden van droes. Volgens Woolcock67 is de stelling 

van Mahaffey (1962), dat alle dieren ouder dan drie jaar automatisch immuun zijn, niet correct, 

daar niet alle paarden een primair contact hebben doorgemaakt op het moment dat zij volwassen 

worden. 

De eerder besproken dermale test is bruikbaar, maar niet absoluut betrouwbaar als voorspel-

lende test voor de immuunstatus van een dier. Het is wel een gemakkelijk hulpmiddel en het heeft 

een prognostische waarde, omdat er een goede correlatie blijkt te bestaan tussen de test en het 

klinische stadium van de ziekte.39 Het feit dat dieren wel positief reageren op de dermale test en 

desondanks de ziekte ontwikkelen, kan te maken hebben met eerder contact van deze dieren met 

kruisreactieve antigenen. Het kan eveneens het gevolg zijn van een incomplete immuunrespons 

op S. equi, die kan optreden bij vroegtijdig instellen van antibioticatherapieën.39 
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5.5. HEMATOLOGISCHE EN SEROLOGISCHE IMMUNITEIT 

Naïeve paarden vertoonden in het onderzoek van Nara van dag 5 tot dag 20 post-inoculatie een 

leukocytose gepaard gaande met een neutrofilie. Het gemiddeld totaal aantal WBC bij telling 

steeg boven de 18.000 leukocyten per mm³. Paarden met een voorafgaand contact met S. equi 

vertoonden deze stijging niet.39 

Woolcock stelt dat de immuniteit voldoende is wanneer het serum een sterke bactericidale ca-

paciteit en/of een “concurrent long-chain” index vertoont die groter is dan 5,0.67 Volgens Ham-

len26 hebben studies echter een slechte correlatie aangetoond tussen het serum bactericidaal anti-

stoffengehalte en de aanwezigheid van mucosale IgG en IgA tegen de M-proteïnen welke effec-

tief beschermend werken. 

6. SYMPTOMEN 

6.1. KLINISCHE BEVINDINGEN 

Droes is een ziekte, die voorkomt bij alle paardachtigen, doch met een ernstiger verloop bij paar-

den dan bij muildieren en ezels.70  

De in de literatuur teruggevonden gegevens omtrent de incubatieperiode van droes variëren 

van 36 uur tot 3 weken,11,39,47,54,55,56,58 waarbij het gemiddelde van 13 dagen door Sweeney54 

wordt vernoemd. Bij experimentele infecties, opgezet door Nara,39 is het eerste klinische teken 

van de ziekte een stijging van de rectale temperatuur, terug te vinden vanaf dag 3 tot 6 na de in-

fectie. Anderen stellen dat initieel naast koorts ook zwakte, depressie, anorexie, bovenste lucht-

weg cattarh met sereuze nasale uitvloei11,47,56,58 en bij sommige dieren respiratoire stridor11 optre-

den. Over het plotse optreden van de ziekte zijn alvast de meeste auteurs het eens.47,55,56,58 De 

plots optredende koortsaanvallen (39,5 tot 40,5°C) houden meestal 2 tot 3 dagen aan, doch keren 

terug eens de typische, acute zwelling en abcesvorming in de keelstreek opkomt.47,56 De initieel 

sereuze neusvloei gaat vrij snel over in een mucopurulente,55 die in het verloop van de ziekte zelfs 

purulent11,22 kan worden. Bij een uitgebreid klinisch onderzoek vindt men volgens Dalgleish11 in 

het beginstadium ook lichte tekens van conjunctivitis terug. De optredende faryngitis gaat 

weleens gepaard met een zachte, vochtige hoest.47 Afhankelijk van de ernst van de faryngitis ziet 

men ook wel eens dat paarden hun hoofd en nek gestrekt houden en met tegenzin slikken.47,56 

De lymfadenopathie die na 3 à 4 dagen optreedt, wordt zichtbaar van zodra de submandibulai-

re lymfeklieren opzetten. Bij palpatie zijn ze gezwollen, warm, pijnlijk47 en hard. Fluctuatie treedt 

op vanaf het ogenblik dat de vervloeiing en de ettervorming begint.55,56 Binnen de 10 dagen be-

gint serum door te sijpelen47,56 en treedt haarverlies op ter hoogte van de lymfeknoop.56 Kort na-

dien vindt een ruptuur van de lymfeknopen plaats.47 De meest typische en gunstige doorbraak-
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plaats van de lymfadenitis is doorheen de huid.55,56 Volgens Sweeney zou dit bij de meeste paar-

den, bij één, meerdere of alle submandibulaire, submaxillaire of retrofaryngeale lymfeknopen 

optreden binnen de 7 à 14 dagen na de eerste klinische tekens van droes.55,56 Een romige, gelige 

etter draineert uit de abcessen.47 In sommige gevallen draineren de abcessen inwendig; dit kan in 

geval van de retrofaryngeale lymfeklieren resulteren in een luchtzakempyeem.56 Als gevolg van 

de zwelling van de retrofaryngeale lymfeklieren kan obstructie van de oro- en nasofarynx met 

dyspnee en dysfagie optreden.47 Uni- of bilaterale opzetting van de keelstreek kan hierbij dan 

zichtbaar worden.22 Sterke opzetting van interne lymfeklieren, zoals de mediastinale en de bron-

chiale lymfeklieren, kan eveneens zorgen voor obstructie van de oesofagus, de trachea of de 

bronchi.45 Sterfte door asfyxie kan bij uitgesproken en onbehandelde56 gevallen voorkomen. Als 

gevolg van deze verstikkingsverschijnselen gebruikt men in het Engels de naam “strangles” voor 

S. equi infecties.55,56 Bij zeer ernstig aangetaste gevallen worden meestal ook andere lymfeknopen 

in het ziekteproces betrokken47 en treedt een opmerkelijk gewichtsverlies op.11 Faryngeale, sub-

maxillaire en parotidale lymfeklieren abcederen bij deze paarden op hetzelfde ogenblik. Lokale 

abcessen, voornamelijk ter hoogte van kop en ledematen, breken aan het lichaamsoppervlak uit. 

Wanneer verspreiding van de infectie via de lymfebanen optreedt, komt vaak obstructief oedeem 

met erge zwelling voor distaal aan de ledematen.47 

Sweeney berekende het voorkomen van klinische symptomen bij aangetaste dieren: 94% ver-

toonde submandibulaire lymfadenopathie, 65% purulente neusvloei en 63% submandibulaire 

abcesvorming met drainage.54 

Doorgaans duurt droes 3 tot 4 weken,47,69 terwijl ernstige gevallen zelfs tot drie maanden kun-

nen aanhouden.47 Volgens een persoonlijke opmerking van Newton17 zou de ernst van de ziekte 

dosisgerelateerd kunnen zijn. Wanneer meerdere gevallen samenkomen, zou de virulentie en/of 

de infectiedosis toenemen. 

6.2. ATYPISCHE VORM VAN DROES 

Oudere paarden die nog een residuele immuniteit tegen S. equi bezitten, vertonen eerder een aty-

pische of cattharrale vorm van droes. Atypische droes is klinisch milder met slechts weinig nasale 

uitvloei, hoest en lichte koorts. Slechts bij enkele dieren ontstaat abcedatie.58 

De infectie bij de atypische vorm verloopt verschillend op een aantal punten. De anders zo karak-

teristieke zwelling van de submandibulaire lymfeknopen, gepaard gaande met koorts, was in de 

door Prescott beschreven gevallen geen hoofdkenmerk van de atypische vorm. Subklinische vor-

men van de ziekte komen regelmatig voor en zijn samen met de mild verlopende klinische vorm 

karakteristiek voor atypische S. equi infecties.47 Bacteriologisch bevestigde droes trad hier op 

verschillende manieren op; sommige paarden vertoonden slechts minimale tekenen van droge 
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hoest en nasale uitvloei voor 2 à 3 weken.42 Een lichte opzetting van de mandibulaire lymfekno-

pen trad slechts in ongeveer de helft van de gevallen op.47 

De ziekte was evenmin erger bij gespeende dan bij volwassen dieren, bovendien bleken de an-

tistoftiters in pas gespeende dieren die pas hersteld waren van droes, laag.42 Fintl17 wijst wel op 

een bevinding van Timoney et al. uit 1984 die stelt dat ook bij de atypische vorm de immuunsta-

tus van het dier belangrijk is. Zo ontstond een typische vorm van de ziekte in een groep jaarlingen 

en veulens, terwijl dezelfde atypische bacterie in een groep volwassenen de atypische vorm ver-

oorzaakte.  

 

Figuur 2: Naar Yelle8, Verloop van een klinische droesuitbraak 

7. COMPLICATIES 

In de meeste gevallen zullen paarden die droes doormaken zonder al te veel problemen herstellen 

na ruptuur van de geabcedeerde lymfeklieren en na de hetzij natuurlijke, hetzij chirurgische, drai-

nage ervan.55,58 

Hoewel de incidentie van complicaties volgens Yelle in het algemeen aan de lage kant ligt  

(1 tot 3%), kunnen ze resulteren in aanslepende zwakte en ziekte of zelfs sterfte.69 Sweeney55 

daarentegen geeft melding van complicatie verhoudingen van 20% (Sweeney et al. 1987), 19% 

(Ford and Lokai 1980) en 42% (Hamlan et al. 1992). Volgens Fallon16 zijn zelfs vele van droes 

herstelde paarden niet meer geschikt voor hun eerder vooropgestelde gebruiksdoeleinden. 
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Paarden die in ernstige mate droes doormaakten, vertonen vaak gewichtsverlies, anemie en 

prestatievermindering gedurende aanzienlijke tijd.69 Het is volgens Baker (1983) daarom essenti-

eel om voor deze dieren een voldoende lange rustperiode te voorzien. De meest gewone compli-

catie hierbij is de ontwikkeling van problemen ter hoogte van de lagere ademhalingsdelen.55 

Complicaties zoals pleuritis/pleuraal effusiesyndroom, zoals gezien worden bij racepaarden of 

reizende showpaarden, zouden het gevolg kunnen zijn van een te korte rustperiode.69  

Soms ontstaat verspreiding naar aangrenzende weefsels met purulente lymfangitis of cellulitis 

van kop en nek en multipele etterende foci.58 Mortaliteitsgraden tot 40% worden beschreven voor 

paarden met complicaties. 

7.1. BASTAARD DROES 

7.1.1. DEFINITIE 

In het algemeen is droes een ziekte van de bovenste luchtwegen, primair geassocieerd met de 

drainerende lymfeknopen in deze regio. Metastase van S. equi naar andere lymfeklieren dan de 

submaxillaire, submandibulaire of retrofaryngeale lymfeklieren of naar andere lokalisaties in het 

lichaam wordt aangeduid als “bastaard” droes”.19,55 Onder normale omstandigheden zijn deze 

uitzaaiingen uitzonderlijk.19 

Hoewel de prevalentie van bastaard droes algemeen laag is, blijft het een moeilijke vorm om te 

behandelen en resulteert deze complicatie daarom vaak in sterfte van geïnfecteerde dieren.19,55 

Volgens Ford en Lokai bedraagt de mortaliteit geassocieerd met bastaard droes 10%.19 

7.1.2. PATHOGENESE 

Deze metastatische infecties treden secundair op en kunnen zowel hematogeen als lymfogeen 

ontstaan. Ze resulteren in abcessen in lymfeknopen en organen van de thorax en het abdomen.47,58 

Bloedculturen blijken vaak positief 6 tot 12 dagen na intranasale inoculatie met S. equi. Hier-

mee wordt het potentieel van S. equi om zich te verspreiden doorheen het gehele lichaam en om 

de productie van circulerende immuuncomplexen te initiëren aangetoond.58 

De verspreiding van S. equi doorheen het gehele lichaam kan eventueel resulteren in een aan-

tasting van hartkleppen, ogen, gewrichten, peesscheden, hersenen en andere vitale organen, met 

als gevolg een chronisch aanslepende ziekte en eventueel sterfte.47 Het kan eveneens leiden tot 

inwendige abcessen in parenchymateuze organen of in het mesenterium.69 Volgens Fallon16 ech-

ter kunnen deze metastatische abcessen overal in het lichaam voorkomen en er talrijke pathologi-

sche situaties of zelfs sterfte bij ruptuur veroorzaken. Volgens Ford en Lokai19 zijn de meest 

voorkomende lokalisaties de longen, het mesenterium, de lever, de milt, de nieren en de hersenen. 

Zij volgden een bastaard droes uitbraak en noteerden aantasting van bijna alle organen. 
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Er wordt aangenomen dat deze metastatische vorm zou ontstaan na een inadequate immuun-

respons,51 na een virale infectie70 of mogelijkerwijze na gebruik van antibiotica50. Omstandighe-

den waarbij gezonde dieren in contact komen te staan met zieke, waar vervoer plaatsvindt onder 

extreme stresssituaties en waar behuizing plaatsheeft op kale overbevolkte weides zonder vol-

doende beschikking over water en voedsel, zorgden voor massale mortaliteit (10%) en een mor-

biditeit van 100% in het onderzoek van Ford en Lokai.19 

7.1.3. KLINISCHE TEKENS 

Symptomen van aberrante abcesontwikkeling kunnen pas maanden na de primaire bacteriëmie 

optreden,33,53 wanneer de prognose reeds sterk gereserveerd geworden is.33 

Koliek, al dan niet intermitterend of chronisch,51 komt voor als symptoom van mesenteriale19 

en andere abdominale51 abcessen. Bij abdominale abcessen worden eveneens vaak constipatie en 

verminderde borborygmen opgemerkt. Abdominale massa’s worden dan ook vaak aangetoond bij 

rectaal onderzoek en exploratieve laparotomie.51 

Periodische koortsaanvallen, gewichtsverlies, anorexie, depressie, respiratoire moeilijkheden, 

tachycardie, dehydratatie, dysurie, hepato-encefalopathie, epistaxis, tetraparese en peritonitis 

kunnen een teken van interne abcessen zijn,19,51,69 afhankelijk van hun lokalisatie.  

7.1.4. PATHOLOGISCHE BEVINDINGEN 

Bij sectie zijn abcessen in interne organen, voornamelijk in de lever, milt, longen, pleura en peri-

toneum terug te vinden. Wanneer het peritoneum erbij betrokken is, is dat vaak als gevolg van 

uitbreidingen van abcessen vanuit de mesenteriale lymfeknopen.47 Erge vergroeiingen van de 

primaire infectiehaard aan de omgevende structuren wordt vaak bij het sectiebeeld vernoemd,51 

zoals bijvoorbeeld vergroeiingen van de darmen aan mesenteriale abcessen.19 

7.1.5. BLOEDBEELD EN PARACENTESIS 

Hypergammaglobulinemie (1,2 - 5,3 g/dl), hypoalbuminemie (1,4 - 2,5 g/dl),51 aanhoudende leu-

kocytosis met een relatieve en absolute neutrofilie en hoge fibrinogeengehaltes (> 400mg/dl) in 

het bloed, samen met hoge WBC-tellingen (> 10.000) en hoge proteïnegehaltes (> 2.5 g/dl) in het 

peritoneaal vocht kunnen een aanwijzing zijn.51,69 Vaak worden ook lymfopenie en absolute mo-

nocytose in het bloed en hoge fibrinogeengehaltes in de peritoneale vloeistof opgemerkt.51 Stol-

ling van het peritoneaal vocht en intracellulaire bacteriën worden bijna steeds opgemerkt. Bacte-

riologische culturen zijn echter negatief, waarschijnlijk als gevolg van de bactericidale werking 

van het peritoneale vocht.  
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Rumbaugh et al.51 postuleren het gebruik van de fibrinogeengehaltes in het bloed als prognos-

tische waarde. Namelijk 40% van de dieren met fibrinogeenconcentraties > 800 mg/dl in hun on-

derzoek stierf of werd geeuthanaseerd tegenover slechts 20% bij de groep met  

< 800 mg/dl. Volgens andere auteurs, geciteerd in dit artikel, is het fibrinogeengehalte zelfs meer 

indicatief voor de ernst van het proces dan de WBC-telling en -differentiatie. Volgens Rumbaugh 

et al. zijn de albumine- en globulinegehaltes en de A/G-ratio eveneens een indicator voor herstel.  

Hyperbetaglobulinemie wordt teruggevonden bij betrokkenheid van de lever.51 

7.1.6. BASTAARD DROES EN BEHANDELING 

Er wordt een verhoogd risico op ontwikkeling van interne, ingekapselde abcessen gesuggereerd, 

indien een antibioticatherapie wordt gestart bij aangetaste dieren en voornamelijk bij onaangepas-

te dosering of bij een behandeling van te korte duur.11 Aangenomen wordt dat een behandeling 

met penicilline vóór de maturatie en drainage van de abcessen van typische droes, tot een grotere 

incidentie van metastatische abcessen zou leiden.51 

7.1.7. DIFFERENTIAALDIAGNOSE 

Neoplasieën,45,51 met lymfosarcomen als meest voorkomende thoracale neoplasie bij het paard,45 

moeten van metastatische abcessen worden gedifferentieerd. Gelijkaardige symptomen en bevin-

dingen zoals chronisch gewichtsverlies, ventraal oedeem, anemie, pleurale of peritoneale effusie, 

dyspnee, hoesten en abdominale massa’s, kunnen hierbij worden teruggevonden. 

Verder moet bij chronisch vermageren ook pleuritis, chronische leveraandoeningen, malab-

sorptie, nierdysfunctie en erge parasitaire infestatie in de differentiaaldiagnose worden opgeno-

men.51  

7.1.8. BEHANDELING  

Penicillinetherapie gedurende 2 tot 6 maanden is vaak noodzakelijk; tweemaal daags gedurende 

de eerste twee weken, dagelijks gedurende de volgende 2 weken en vervolgens iedere drie dagen. 

Rectaal onderzoek, herhaalde paracentesis en bloedonderzoek worden aangeraden om de evolutie 

en het succes van de therapie te kunnen inschatten.  

Analgetica, zoals fenylbutazone, zijn aan te raden om koorts en pijn te verminderen zodat de 

dieren beter zullen eten en drinken. 

Chirurgische behandeling is in bepaalde gevallen mogelijk. De lokalisatie en de stevigheid van 

de betrokken structuren bepalen vaak de slaagkansen.51 
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7.2. LUCHTZAKCONTAMINATIE, LUCHTZAKEMPYEEM EN CARRIERSTATUS 

7.2.1. INLEIDENDE ANATOMIE VAN DE LUCHTZAK EN ZIJN OMGEVENDE STRUCTUREN  

Luchtzakken bij paarden zijn bilaterale uitzakkingen van de buis van Eustachius, waarvan de 

exacte functie tot op heden onduidelijk is. Elke luchtzak heeft bij een volwassen paard een volu-

me van ongeveer 300 ml en staat in verbinding met de farynx. Het tongbeen verdeelt iedere lucht-

zak ventraal in een groot mediaal en een kleiner lateraal compartiment. 

 DE WAND VAN HET MEDIALE COMPARTIMENT bevat enkele belangrijke structuren. Zo lopen 

onder andere de arteria carotis internus, de nervus vagus en de cervicale sympathische streng 

langs de caudale wand. De faryngeale takken van de nervus vagus, de nervus laryngeus cranialis 

en de retrofaryngeale lymfeknopen liggen ventraal in het mediale compartiment vlak onder de 

mucosa. 

 DE WAND VAN HET LATERALE COMPARTIMENT bevat onder andere de arteria carotis externa en 

de nervus facialis.20,44 

 DE RETROFARYNGEALE LYMFEKLIEREN bestaan uit een laterale en een mediale streng klieren. 

Zij draineren de nasofarynx, de farynx, de oren, de parotisregio, de spieren van nek en aangezicht 

en de sublinguale, mandibulaire en parotidale speekselklieren.12,22 

7.2.2. ONTSTAAN, BELANG EN VOORKOMEN 

Door de dichte aangrenzing van de laterale en mediale retrofa-

ryngeale lymfeklieren aan de luchtzakken, kunnen bij interne 

doorbraak de luchtzakken gemakkelijk aangetast worden door 

de drainerende lymfeklieren.53,65,69 Meestal is er een doorbraak 

naar het mediale luchtzakcompartiment.44 Luchtzakempyeem 

volgend op droes kan ook voorkomen zonder abcedatie en door-

braak van de retrofaryngeale lymfeklieren naar de luchtzak. 

De contaminatie is niet noodzakelijk bilateraal.41  

Bij een onderzoek van Sweeney53 werd deze complicatie 

enkel opgemerkt bij veulens en jaarlingen maar niet bij merries. Luchtzakempyeem treedt op bij 

ongeveer 7% van de paarden met droes.44 

Luchtzakempyeem wordt omschreven als een belangrijke factor in de bijdrage tot persisten-

tie17 en de verspreiding41,63 van S. equi infecties en wordt aanzien als één van de meest algemeen 

voorkomende complicaties.34,55 Volgens Newton en anderen41,63 zijn de luchtzakken de voor-

naamste plaatsen, waarin na herstel van een klinische infectie nog S. equi wordt gevonden. Ook al 

Fig 3: Doorbraak van de retrofaryn-
geale lnn in mediale compartiment 
van de luchtzak61 
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zijn luchtzakempyeem en chondroidenvorming complicaties van droes, toch zijn dit geen vereis-

ten voor het herbergen van S. equi en de ontwikkeling van een carrierstatus.21,41 

7.2.3. SYMPTOMEN, LETSELS EN PATHOLOGIE 

Bij luchtzakempyeem vertonen aangetaste dieren een persisterende, unilaterale of bilaterale, mu-

copurulente neusvloei, gecombineerd met variabele koortstoestanden, dyspnee, dysfagie, respira-

toire stressor, hoesten, lymfadenopatie en een pijnlijke zwelling in de parotisregio.12,28,44,69 Zelfs 

wanneer slechts één luchtzak aangetast is, kan de neusvloei bilateraal zijn.28 Het hoofd wordt 

vaak in een hogere positie gehouden,44 ook nekpijn wordt beschreven.12 Luchtzakhemorrhagiën 

met epistaxis secundair aan de luchtzakinfectie met S. equi worden door Newton geciteerd.41  

Het initieel vloeibaar, purulent materiaal wordt in een chronisch stadium bin-

nenin de luchtzak ingedroogd en gekneed tot ovoide chondroiden.44 Zo toonde 

postmortaal onderzoek uitgevoerd door Newton17,41 bijvoorbeeld aan dat pus 

in de luchtzakken van enkele carriers ingedroogd was tot chondroiden. Kolo-

nisatie van de ganse luchtzak en zijn epitheel door S. equi wordt hierbij ver-

noemd. Deze ongewone toestand komt meestal tot stand wanneer een chronische toestand van 

luchtzakempyeem inadequaat wordt behandeld. Chondroiden, zoals deze op figuur 4, zijn gladde, 

onregelmatige, radiodense massa’s in de luchtzak.8 De aanwezigheid van chondroiden verslech-

tert de prognose voor herstel.44 

In twee van de door Fintl17 onderzochte gevallen werden endoscopisch letsels gevonden in de 

luchtzak. Uitpuilende, op granulatieweefsel lijkende letsels bedekten de gezwollen lymfeknoop 

op de bodem van het mediale luchtzakcompartiment, hoewel geen ogenschijnlijke aanwijzing 

voor erytheem of mucosale verdikking van de luchtzakwand aanwezig was. Sterk verdikte en 

oedemateuze mucosae met veel collageen en hyperplastische epitheliale cellen worden histolo-

gisch opgemerkt bij chronische gevallen.41 

Opmerkelijk is dat fistulerende verbindingen tussen luchtzak en de onderliggende retrofaryn-

geale lymfeknoop niet steeds aanwezig zijn, ondanks het optreden van empyeem.41 

Newton41 raadt aan om op regelmatige basis de luchtzakken te controleren bij paarden die 

meermaals positieve S. equi culturen vertoonden na nasofaryngeale swabname. Fintl17 merkt ech-

ter op dat, ondanks de goede correlatie tussen de endoscopische bevindingen en de resultaten uit 

culturen van de luchtzakstalen, niet alle paarden met positieve culturen ook endoscopische lucht-

zakabnormaliteiten vertonen. 

Fig 4: Chondroiden 
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7.2.4. DIAGNOSE 

Bij iedere patiënt met chronische, nonresponsive nasale uitvloei moet worden gedacht aan lucht-

zakempyeem.28 

Endoscopisch onderzoek, dat ter bevestiging van 

luchtzakempyeem moet worden verricht, toont variabele 

hoeveelheden etter in de luchtzak(ken) aan.44 De afwe-

zigheid van vloeistof ter hoogte van het ostium faryngea-

le sluit de mogelijkheid van luchtzakempyeem niet uit, 

zeker niet wanneer de inhoud is ingedroogd.28 

Bij radiografisch onderzoek wordt soms een gas-

vloeistoflijn zichtbaar. In chronische stadia kunnen 

chondroiden worden waargenomen.28,44 In het onderzoek 

van Newton et al.41 werden abnormaliteiten in de lucht-

zakken bij chronische dragers radiografisch enkel opgemerkt na gebruik van een contrastmedium. 

Culturen uit nasofaryngeale swabs en luchtzaklavages worden gebruikt ter detectie van car-

riers. Newton41 merkt echter op dat bij culturen uit nasofaryngeale swabs vaak eerst enkele nega-

tieve resultaten worden bekomen alvorens een positieve te verkrijgen. Verschillende auteurs40,63 

melden het gebruik van PCR samen met culturen bij het stellen van een diagnose en als hulpmid-

del bij de behandeling van asymptomatische luchtzakdragers van S. equi. 

Van Loon meldt het gebruik van echografie voor de 

visualisatie van vloeistof in de luchtzak. (zie figuur) Hij 

wijst op het nut van echografie bij het stellen van de dia-

gnose van luchtzakempyeem (Persoonlijke mededeling 

van Dr. G. Van Loon61). 

Er bestaat een goede correlatie tussen S. equi infecties in 

de luchtzakken en de neutrofiele ontstekingsrespons.41  

 

 

7.2.5. DIFFERENTIAALDIAGNOSE 

In de differentiaaldiagnose van LUCHTZAKEMPYEEM28,44 moet abcedatie van de retrofaryngeale 

lymfeklieren, luchtzaktympanie en luchtzakmycose in aanmerking komen. 

Verder moet de mogelijke NASALE UITVLOEI bij luchtzakempyeem worden gedifferentieerd 

van andere aandoeningen, zoals sinusitis, chronic obstructive pulmonary disease (COPD/RAO), 

Fig 5 : Laterale  RX opname vd faryngeale regio. Talrijke 
wel omschreven opake massa’s id luchtzak 8. 

Fig 6: Echografisch beeld luchtza-
kempyeem61 
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pneumonie, oesofagale obstructie en dysfagie met andere oorzaken, waarbij dit symptoom ook 

optreedt. 

Organismen van het Mycobacterium avium complex veroorzaken ook nasale uitvloei en gra-

nulomateuze lesies in de luchtzakken.44 

7.2.6. BEHANDELING 

Hoewel carriers vaak klinisch normaal zijn, toch kan een uitbreiding van de luchtzakpathologieën 

hun gezondheidstoestand sterk verslechteren. Vanwege dit risico en vanwege het gevaar op vers-

peiding van S. equi is de enige beduidende oplossing voor het carrierprobleem, een effectieve 

behandeling die zowel de luchtzakpathologie als S. equi elimineert.63 

Infecties van de luchtzakken zijn vaak moeilijk te genezen,65 herstelpercentages bij correct be-

handelde paarden met ongecompliceerd empyeem zijn echter goed. 

Bij paarden met ernstige respiratoire problemen kan tracheotomie noodzakelijk zijn vooraleer 

verdere behandeling kan worden ingesteld.36 

Bij acute en milde gevallen kan een systemische antibioticatherapie binnen een aantal weken 

oplossing bieden.36 In ergere gevallen moet lokaal worden behandeld en moet in de eerste plaats 

worden gepoogd het ontstekingsmateriaal uit de luchtzakken te verwijderen.63 Spoelingen en 

drainages, hetzij via de faryngeale openingen, hetzij via een chirurgische ingreep doorheen de 

driehoek van Viborg, kunnen worden verricht.17,36,51,69 Het gebruik van een 500 ml saline-

antibioticum oplossing met toediening onder matige druk in de aangetaste luchtzak wordt be-

schreven.28 Lepage36 daarentegen, spreekt over 2 liter polyionische oplossing. Gedurende het 

spoelen moet het hoofd van het paard laag worden gehouden ter voorkoming van aspiratiepneu-

monie. 

Het spoelen van de luchtzakken met povidone-iood wordt sterk afgeraden vanwege het optre-

den van ontstekingsreacties, hemorraghiën, necrosen en lymfoide reacties.28 Volgens een ander 

artikel zou het gebruik van ioodoplossingen mogelijk zijn tot concentraties van 5%. Het gebruik 

van hogere concentraties moet volgens hen worden afgeraden.  

Om een betere drainage van de luchtzakken te bekomen, is het aan te raden voeder op de 

grond te verstrekken.17,36 

Een percutane drainage van de luchtzak met een 20G naald van 9 cm doorheen de driehoek 

van Viborg wordt door Lepage36 geciteerd. Percutane aspiratie kan echter leiden tot het ontstaan 

van cellulitis langs het injectiekanaal, wanneer bij het terugtrekken van de naald pathogene bacte-

riën worden meegetrokken.28 Herhaalde drainage van geïnfecteerde luchtzakken is mogelijker-

wijze noodzakelijk.41 
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Indien de respons op de behandeling zwak is of indien zich opnieuw vloeistof opstapelt, moet 

chirurgische drainage van de luchtzakken worden overwogen.28 Verheyen63 beschrijft een geval, 

waarbij een chirurgische laserbehandeling werd verricht omdat drainage onmogelijk was als ge-

volg van de occlusie van beide faryngeale openingen van de luchtzak. 

Indien de carrierstatus gepaard gaat met chondroiden in de luchtzakken, wordt het zeer on-

waarschijnlijk dat een systemische behandeling zal resulteren in de eliminatie van de infectie. Er 

wordt dan ook aangeraden om de chondroiden hetzij chirurgisch, hetzij endoscopisch uit de 

luchtzakken te verwijderen en een topische antibacteriële behandeling in te stellen.8,41,51 

Trimetoprim-Sulfa (1,3 gr trimetoprim en 6,5 gr sulfadiazine) in 30 ml steriele fosfaat gebuf-

ferde saline-oplossing (PBS) of 20 ml 3% gelatine in PBS met 5 x 106 IU benzyl penicilline wer-

den als topische antimicrobiële drugs gebruikt in een onderzoek van Verheyen.63 Herhaalde irri-

gatie met 20 tot 60 ml van een 20% acetylcysteineoplossing wordt eveneens beschreven,36,63 doch 

het gebruik hiervan verergert het erytheem van de luchtzakmucosae en is gelimiteerd bij aanwe-

zigheid van chondroiden.63  

Tot conclusie stellen Verheyen et al.63 dat de snelste en meest efficiënte behandeling wordt 

bekomen na het verwijderen van de ontstekingsbron in combinatie met systemische en topische 

bactericidale antimicrobiële therapeutica, in het bijzonder penicilline. 

7.3. PURPURA HEMORRHAGICA 

7.3.1. DEFINITIE  

Een onduidelijke,69 maar serieuze en potentieel fatale55 complicatie is purpura hemorrhagica. Dit 

is een acute, aseptische, necrotizerende,27 leukoclastische vasculitis,58 waarvan wordt gedacht dat 

ze ontstaat door de ontwikkeling van een immuuncomplex gemedieerde vasculitis46,69 als gevolg 

van een type III hypersensitiviteitsreactie.46  

7.3.2. VOORKOMEN 

Deze complicatie, hoewel zeer typisch voor S. equi infecties,38,46 wordt niet enkel beschreven 

volgend op droes. Zo wordt onder andere in de Large Animal Internal Medicine38 equine purpura 

hemorrhagica aanzien als een allergische reactie volgend op een luchtweginfectie. Ook Strepto-

coccus zooepidemicus, equine influenza of Rhodococcus equi infecties worden hier, zij het als 

minder voorkomende oorzaak, beschreven als uitlokkende factor. De aandoening wordt boven-

dien beschreven bij tegen droes gevaccineerde dieren en bij paarden welke droes subklinisch 

doormaken.38,53,58 

Hoewel de prevalentie van droes veruit het hoogste is bij jonge dieren, komt purpura hemor-

rhagica het vaakst voor bij volwassen paarden.53,55 De incidentie is het hoogst bij extensieve uit-
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braken van droes, wellicht doordat herinfectie van paarden die reeds aan S. equi gesensibiliseerd 

zijn, in deze situaties vaak voorkomt. In 1 tot 2%46,58 van de dieren ontwikkelen zich 2 tot 4 we-

ken na het acute stadium van de ziekte38,58 ernstige subcutane oedemen, depressie en petechiën op 

de mucosae.69  

Mits vroegtijdige onderkenning en mits een agressieve therapie is de prognose voor purpura 

hemorrhagica redelijk gunstig.38 

7.3.3. PATHOGENESE 

Primair ontstaat een leukoclastische vasculitis met necrose van het vasculair endotheel.58 Er wordt 

gesuggereerd dat precipitaties van immuuncomplexen (die bestaan uit IgA met CS-P van S. equi) 

in de bloedvatwanden verantwoordelijk zijn voor het optreden van klinische symptomen.27 Be-

schadigde bloedvaten worden omgeven door een grote hoeveelheid ontstekingsinfiltraat.58 

Het serum van aangetaste paarden bevat zeer hoge antistoftiters tegen M- en andere antigene 

proteïnen van S. equi. Immuuncomplexen, bestaande uit IgA en M-proteïnen worden in de sera 

gedetecteerd58 en zijn het meest aanwezig in recent aangetaste dieren.27 

Paarden die purpura hemorrhagica ontwikkelen, vertonen een sterkere immunologische reactie 

dan normaal. Zij hebben een hogere opbouw van IgA27 antistoffenrespons tegen streptococcale 

antigenen en bezitten ongewoon hoge C3-plasmaconcentraties.58 De combinatie van hoge anti-

stoftiters en van C3 samen met de aanwezigheid van antigenen is wellicht een kritische factor in 

de pathogenese van de vasculitis.27,58 

Heath27 meldt twee gevallen waarbij IgG antistoffentiters tegenover streptococcale antigenen 

selectief verminderden tijdens de acute fase en snel terug stegen na herstel. Dit suggereert het 

ontstaan van een depletie door vorming van immuuncomplexen tijdens de acute fase.27,58 Als ge-

volg van deze bevindingen stellen Heath et al. voor dat de veranderingen in concentratie van cir-

culerende IgG’s van streptococcale antigenen, verder moeten worden onderzocht om mogelijker-

wijze als prognostische indicator voor de ontwikkeling of voor het herstel van purpura hemorrha-

gica te kunnen worden gebruikt.27 

7.3.4. KLINISCH 

Er bestaat een grote variatie in de ernst van de klinische symptomen.55 Er worden voornamelijk 

welomschreven oedemen ter hoogte van het hoofd, de borst en de extremiteiten, petechiën38,55 en 

ecchymosen38 vernoemd.  

De eerste indicatie voor het opkomen van purpura hemorrhagica is het optreden van licht oe-

deem aan de rand van de neusvleugels, eventueel evoluerend tot obstructie van de bovenste 

luchtwegen.58 
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Petechiën kunnen tevoorschijn komen op het tandvlees, de nasale 

en conjunctivale mucosae en aan de binnenzijde van de lippen. Bij 

ernstig aangetaste dieren zal een uitgesproken oedeem van het 

hoofd, het ventrale abdomen, het scrotum en de distale extremitei-

ten optreden. In milde gevallen treedt vaak enkel een zwak oe-

deem aan de ledematen op en zijn de petechiën niet uitgesproken 

zichtbaar.58 Er bestaat twijfel over de gevoeligheid of de pijnlijk-

heid van de oedemen.38,46 Aangetaste paarden zijn depressief en 

weigeren te bewegen.38 De aangetaste ledematen zijn sterk opge-

zet en koud. Urticaria met uitsijpelend exsudaat en korstvorming 

treden op.38 Bij ergere gevallen ontstaat zelfs lokale huidnecrose 

met verlies van grote delen van de huid, waardoor granulerende wonden ontstaan.46 Het circule-

rende bloedvolume is gereduceerd en de hartslag neemt toe (90 - 100/min).46,58 Het optreden van 

koliek46,58 en diarree38,58 als gevolg van ulceratieve necrose van de intestinale mucosae,58 variabe-

le koortstoestanden,46 longoedeem met respiratoire moeilijkheden58 en hoefbevangenheid38 zijn 

niet ongewoon en compliceren of verlengen significant de herstelperiode.38  

Glomerulonefritis, geassocieerd met hevige proteïnurie en azotemie, werd samen met renale 

pijn beschreven bij een klinisch geval van purpura hemorrhagica.58  

7.3.5. HEMATOLOGISCHE BEVINDINGEN 

Milde46 anemie met gedaalde erytrocytentelling en gedaald hemoglobinegehalte (< 80 mg/ml), 

hematocriet van rond de 30%, gestegen C3-gehaltes, hyperfibrinoginemie46 en leukocytose met 

linksverschuiving zijn de algemene bevindingen bij hematologisch onderzoek.58 Noch thrombo-

cytopenie,46,58 noch coagulatiestoornissen zijn aanwezig.46 

7.3.6. DIAGNOSE 

De diagnose van purpura hemorrhagica is gewoonlijk gebaseerd op anamnese en klinische symp-

tomen. Histopathologisch onderzoek van huidbiopten met beschrijving van leukoclastische vascu-

litis kan een diagnostische bevestiging brengen.38,58 Hiervoor worden best multiple punchbiopten 

van volledige huiddikte genomen uit de aangetaste regio’s en bewaard in een 10%-formaline op-

lossing en Michel’s transport medium.38 Een fibrinoide necrose en een neutrofieleninfiltratie ter 

hoogte van de venulen in de dermis en subcutane weefsels met nucleair debris in en rond de be-

trokken bloedvaten zijn de meest voorkomende histologische beelden.38 

Fig 7 & 8 : Oedeem en Petechi-
en thv neus61 
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7.3.7. DIFFERENTIAALDIAGNOSE 

Differentiaaldiagnostisch moet bij purpura hemorrhagica ook aan andere oorzaken van  

OEDEMATEUZE ZWELLINGEN,46 zoals Equine Virale Arteritis (EVA), Equine Herpes Virus type 1 

of 4 (EHV-1 of 4), equine ehrlichiose, congestief hartfalen, angioneurotisch oedeem en stachy-

botryotoxicosis worden gedacht. EVA en EHV-1 of 4 worden echter gekarakteriseerd door hun 

epidemiologische verloop en vertonen geen petechiën. Equine ehrlichiose kan worden gedifferen-

tieerd door de aanwezigheid van granulaire inclusies in het cytoplasma van neutrofielen. 

In hetzelfde opzicht moeten andere oorzaken van PETECHIALE HEMORRHAGIËN worden onder-

zocht. Zo kunnen paarden aangetast door Equine Infectieuze Anemie, thrombocytopenische pur-

pura en stachybotryotoxicosis ook petechiën vertonen. 

7.3.8. BEHANDELING EN PREVENTIE 

De behandeling moet in de eerste plaats gericht zijn op het verwijderen van de antigene stimu-

lus.27,38 Verder moet men trachten de immunologische respons en de vasculitis te verminderen en 

te zorgen voor een ondersteunende behandeling.38 

Oedeem kan worden geminimaliseerd door agressieve hydrotherapie en waar mogelijk drukver-

banden.38,58 Vloeistoftoediening is aangeraden, speciaal bij dieren die weigeren te drinken of dys-

fagie ontwikkelen ten gevolge van faryngeaal oedeem.38 Tracheostomie kan soms noodzakelijk 

zijn bij stridor of dyspnee. NSAID’s, zoals fenylbutazone en flunixine meglumine, verminderen 

de ontstekingsreactie en zorgen voor een analgesie.38 Langdurig gebruik van procaïne penicilline 

en steroïden wordt door Baker aangeraden.69 Bloedtransfusies kunnen noodzakelijk zijn in geval 

van uitgesproken anemie.58 

Hoewel purpura hemorrhagica wordt beschouwd als een allergische reactie, is het gebruik van 

immunosuppresieve therapieën controversieel. Klinische ervaring leert wel dat systemische corti-

costeroïden, zoals dexamethasone en prednisolone, geïndiceerd zijn ter reductie van het oedeem 

en ter onderdrukking van de leucocytenrespons.38,58 Eens het oedeem wegtrekt, kan de dosering 

gradueel worden verminderd over een periode van 7 tot 21 dagen. Antibiotica moeten worden 

toegediend zolang er corticoïden worden gegeven, omdat anders de incidentie van een secundaire 

sepsis hoog is.38,58  

Hoewel Baker, door Yelle69 geciteerd, van mening is dat toediening van diuretica gedurende 

lange periode noodzakelijk is ter controle van het oedeem, wordt door Timoney58 het gebruik 

ervan afgeraden, gezien het mogelijke optreden van glomerulonefritis als gevolg van de aanwe-

zigheid van circulerende immuuncomplexen tijdens de acute purpura. 

Als enige preventiemogelijkheid wordt het vermijden van contact tussen reeds gesensibiliseer-

de dieren en S. equi antigenen beschreven.38 
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7.4. MYOPATHIEËN 

Erge rhabdomyolyse volgend op droes werd beschreven bij Quarter Horses.62 

De etiologie van deze myositis zou gebaseerd zijn op een immuungemedieerde myopathie. De 

M-proteïnen van streptococcen bezitten namelijk aminozuursequenties die sterk lijken op de con-

tractiele myosineproteïnen.  

Aangetaste dieren vertonen niet steeds de symptomen van droes, maar bezitten wel persiste-

rende, milde tot licht verhoogde CK- en AST-waarden. Spierbiopten tonen een lymfocytaire vas-

culitis, atrofie van de type 2-spiervezels en golven van rhabdomyolyse en regenererende vezels.  

De diagnose wordt gesteld op basis van de anamnese, gestegen CK-waarden en spierbiopten.  

De behandeling bestaat uit microbiële en anti-inflamatoire therapieën.  

7.5. RESPIRATOIRE COMPLICATIES 

7.5.1. OBSTRUCTIES OF COMPRESSIES VAN DE LUCHTWEGEN 

De eerder beschreven acute bovenste luchtwegobstructies als gevolg van een opzetting van de 

retrofaryngeale lymfeklieren, kunnen voorkomen zonder zichtbare externe zwelling. Het eerste 

klinische teken is dan een optredende dyspnee. Exploratie van de driehoek van Viborg blijkt nut-

teloos.19 Noodtracheatomie kan hier noodzakelijk zijn om de optredende dyspnee te doen ver-

dwijnen.19,55 Asfyxie door laryngeale collaps als gevolg van druk uit retrofaryngeale abcessen 

wordt beschreven.19 

Rigg50 beschrijft een tracheale compressie secundair aan abcedatie van de craniale mediastina-

le lymfeklieren als gevolg van een S. equi infectie bij een paard. Stridor, inspiratoire dyspnee, 

versnelde ademhaling en verhoogde hartfrequentie treden op. Bij endoscopie werd een dorsoven-

trale afplatting van de trachea en linker laryngeale hemiplegie opgemerkt. Eén maand na de suc-

cesvolle drainage van het abces traden de respiratoire symptomen terug op. Dit maal werd volle-

dige chirurgische excisie van het abces verricht. Zes maanden na de initiële problemen was de 

tracheale compressie verdwenen, terwijl de linker laryngeale hemiplegie persisteerde. 

Abcedatie van deze lymfeklieren ter hoogte van de borstingang kunnen plotse sterfte veroor-

zaken als gevolg van verstikking door tracheale obstructie.55 

De mogelijkheid tot het ontwikkelen van ademhalingsproblemen bij van droes herstelde paar-

den wordt eveneens beschreven.43 Volgens Fallon is de meest voorkomende klacht kortademig-

heid als gevolg van de aanwezigheid van een abces of van induratie ergens ter hoogte van de 

ademhalingstractus.16 
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7.5.2. LARYNGEALE HEMIPLEGIE 

Laryngeale hemiplegie wordt vermeld als een gevolg van beschadiging of van drukatrofie van de 

nervus laryngeus recurrens ten gevolge van abcedatie van de voorste cervicale lymfeklier of van 

de retrofaryngeale lymfeklier.50,53,55,58 Neuritis van aangrenzende zenuwen met laryngeale hemi-

plegie,50,55 retroversie van de epiglottis, faryngeale collaps, dorsale verplaatsing van het zachte 

gehemelte (DDSP)12 worden alle beschreven. Is enkel druk op de zenuw verantwoordelijk voor 

de hemiplegie, dan is deze meestal van voorbijgaande aard. Is de nervus laryngeus recurrens ech-

ter betrokken in de wand van het abces, dan is de unilaterale hemiplegie vaak persisterend.50 

7.5.3. PNEUMONIE 

Eén van de beschreven gevolgen van droes is pneumonie, veroorzaakt door hetzij metastase van 

S. equi naar de longen, hetzij door ruptuur van retrofaryngeale abcessen in de farynx met aspiratie 

van etter.55 

Verschillende vormen van pneumonie worden door Ford en Lokai19 beschreven, ieder met an-

dere klinische uitingen: 

 PURULENTE BRONCHOPNEUMONIE met massieve, intrapleurale hemorrhagiën en met klinisch 

optredende, acute, bilaterale epistaxis. 

 SUPPURATIEVE NECROTISERENDE BRONCHOPNEUMONIE19,55 met hoge koorts 

(39,4 tot 40,6°C), acute respiratoire stress en geen respons op behandeling. 

 FIBRINO-PURULENTE BRONCHOPNEUMONIE met klinisch hoge koorts (40,0 tot 41,7°C), muco-

purulente nasale uitvloei. 

Pneumonie secundair aan droes is een frequente doodsoorzaak;53 zo stierf 62% van de dieren vol-

gens de rapporten van Ford en Lokai.19,53 

7.6. OCULAIRE MANIFESTATIES VAN DROES 

Zoals bij de meeste respiratoire infecties is ook bij droes oogvloei één van de algemene sympto-

men.69 Verschillende complicaties ter hoogte van het oog worden in de literatuur beschreven. 

7.6.1. CHORIORETINITIS 

In de Large Animal Internal Medicine14 wordt verwezen naar Roberts, die in een groep klinisch 

aangetaste paarden een chorioretinale depigmentatie in de nontapetale fundus van verschillende 

paarden zag optreden. Daar de lesies geleidelijk aan terug pigmenteerden, werd gesuggereerd dat 

de oorzaak lag bij de aantasting van het choroid gedurende de bacteriëmie. 
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7.6.2.  UVEÏTIS  

S. equi moet worden beschouwd als een oorzaak van uveïtis bij paarden, voornamelijk bij veu-

lens6 en zeker wanneer een voorgeschiedenis van droes bekend is.3 Septische uveïtis, veroorzaakt 

door S. equi infecties kunnen, voornamelijk in een vroeg stadium, worden verward met niet-

septische uveïtis.3 

7.6.3. PANOFTHALMITIS 

Barrat-Boyes et al.3 beschrijven voor het eerst het optreden van septische panofthalmitis na een S. 

equi infectie bij één paard. Tien dagen nadat een droesbehandeling met procaïne penicilline G 

werd ingesteld, vertoonde het dier acute, anterieure uveïtis. Hematogene bacteriële spreiding 

wordt als meest waarschijnlijke oorzaak van deze uveïtis voorgesteld. Symptomen hierbij waren 

blepharospasmen, hypopyon, unilaterale mucopurulente oculaire en nasale uitvloei en koorts. Uit 

bacteriologisch onderzoek van een oogswab werden talrijke S. equi kolonies geïsoleerd. Ondanks 

het instellen van een therapie, breidde de keratitis zich uit en ontwikkelde zich phthisis bulbi (ver-

schrompelen van de oogbol na uveïtis of andere ontstekingsprocessen). De evolutie van septische 

uveïtis naar panofthalmitis werd waarschijnlijk vergemakkelijkt door de toediening van 

parenterale corticoïden. Uiteindelijk werd enucleatie verricht. Uit het oog kwam dik, purulent 

materiaal, waaruit zuivere S. equi culturen gekweekt werden. 

Kaplan en Moore33 beschrijven, zij het later, het optreden van panofthalmitis. In dit specifieke 

geval was het echter niet duidelijk of bilaterale uveïtis en resulterende panofthalmitis het gevolg 

waren van hematogene verspreiding of van de uitbreiding van bacteriële meningitis. 

7.6.4. ULCERATIEVE KERATITIS 

Eénmaal werd S. equi teruggevonden in een onderzoek over ulce-

ratieve keratitis.6 Deze vormen van keratitis, veroorzaakt door β-

hemolytische streptococcen, zijn zeer acute, agressieve, suppura-

tieve en ulceratieve processen, die bij veulens onder andere voor 

uveïtis kunnen zorgen. Het organisme bezit een grote potentie om 

conjunctivale flap deterioratie en dehiscentie te veroorzaken , dit 

als gevolg van de productie van proteasen en andere metabolieten.  

Symptomen die hierbij optreden zijn miosis, hypopyon en keratomalacie. 

Agressieve chirurgische en intensieve medicinale therapie met topische antibiotica en protea-

se-inhibitoren zijn aangewezen. Omdat resistentie weinig optreedt, vormt het doden van de bacte-

riën in de behandeling meestal geen probleem, doch de uitgesproken traan proteaseactiviteit en de 

erge uveïtis die wordt uitgelokt door microbiële sterfte, zijn moeilijk onder controle te krijgen.  

Fig 9: Hypopion35 
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7.7. MYOCARDITIS EN ENDOCARDITIS 

Myocarditis en endocarditis worden in verscheidene studies vernoemd als complicatie.19,33,53,55,58 

7.7.1. MYOCARDITIS 

De pathogenese van myocarditis na een droesinfectie werd tot op heden nog niet intensief onder-

zocht. Het is daarom niet duidelijk of de oorzaak ligt bij toxische factoren zoals streptolysine O, 

of bij een immuungemedieerd proces, waarbij S. equi M-proteïne antigenen met op hartmyosine 

gelijkende sequenties betrokken zijn.58 

Multifocale degeneratiehaarden kunnen op pathologie worden teruggevonden.19  

Timoney raadt in ieder geval een elektrocardiografisch onderzoek aan vooraleer van droes her-

stelde paarden terug aan het werk worden gezet.58  

7.7.2. ENDOCARDITIS 

Kaplan en Moore33 beschrijven een S. equi endocarditis van de mitralisklep. Deze vegetatieve 

endocarditis van het linker hart is waarschijnlijk het gevolg 

van herhaalde bacteriëmische episodes uitgaande van de 

long. Het paard vertoonde een systolisch bijgeruis graad 

IV/VI met het punctum maximum ter hoogte van de mitralis-

klep, en een intermitterend onregelmatig hartritme. Het elek-

trocardiogram wees op een atriale fibrillatie en de echocardi-

ografie toonde verdikte delen van de mitralis-, pulmonalis- en 

aortakleppen. De mitralisklep vertoonde gescheurde chordae 

tendinae. 

Symptomen die bij deze aandoening kunnen voorkomen zijn: koorts, cardiaal bijgeruis met 

voelbaar getril, gewichtsverlies, koorts, tachycardie, depressie en afwissellende contralaterale 

mankheid.19 

Op pathologisch onderzoek kunnen abcessen in het myocard worden teruggevonden.19 

7.8. HERSENAANDOENINGEN  

7.8.1. MENINGITIS EN ENCEFALITIS 

Encefalitis en meningitis zijn uitzonderlijk bij niet-immunosuppressieve volwassen dieren. Me-

ningoencefalitis kan optreden als gevolg van septische emboli uit de oorspronkelijke etterhaarden. 

Het kan ook ontstaan na ruptuur of uitbreiding van een hersenabces.33 

Fig 10 : Chronisch proliferatieve 
bacteriële endocarditis35 
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Symptomen zijn initieel depressie, anorexie en zwakte. In latere stadia volgen uitval van craniale 

zenuwen, ataxie, hypermetrie, cervicale stijfheid of pijn, tremor, opisthotonus, convulsies en co-

ma. 

Vroege en agressieve behandeling met snel werkende bactericidale therapeutica is noodzake-

lijk, doch de prognose is sterk gereserveerd. De cefalosporines van de derde generatie zijn hierbij 

de meest aangewezen antibiotica.33 

Diffuse, suppuratieve leptomeningitis met hersenabcessen wordt vermeld door Ford en Lo-

kai.19 

7.8.2. HERSENABCESSEN 

Als gevolg van de hoge incidentie van droes is S. equi de meest 

voorkomende oorzaak van hersenabcessen bij paarden.52 De neuro-

logische dysfunctie als gevolg van hersenabcessen treedt hierbij 

trager op en is asymmetrischer dan die veroorzaakt door meningitis. 

Groeiende abcessen zorgen voor compressie binnenin de cerebrale 

cortex.  

In een casereport beschrijft Raphel48 het bestaan van hersenabcessen bij drie paarden, waaruit 

S. equi werd geïsoleerd. De aangetaste dieren vertoonden daarbij variabele symptomen, die niet 

steeds konden worden gerelateerd aan de lokalisatie van de abcessen: uni- of bilateraal gezichts-

verlies, “headtilt”, cirkelgang, abnormale mentale status, doofheid, ataxie en paradoxaal centraal 

vestibulair syndroom.48,52 Abcessen aan de basis van de hersenen kunnen zorgen voor dysfunctie 

van craniale zenuwen.52 In een later stadium vertoonden de dieren symptomen van septische me-

ningitis en was de aandoening hiervan moeilijk te onderscheiden.52 

Hoge proteïnegehaltes (98 -300 mg/dl), hoge WBC-tellingen en xanthochromia werden in het 

cerebrospinaal vocht teruggevonden, maar de meningen over de bevindingen bij cerebrospinaal 

vocht onderzoek lopen uiteen.48,52 

Differentiaaldiagnostisch moet men bij het optreden van deze symptomen denken aan andere 

ruimte-innemende processen in de cerebrale cortex zoals intracraniale hematomen en, hoewel 

minder waarschijnlijk bij jonge dieren, neoplasiën en cholesteatoma. Verder moet men beducht 

zijn voor multifocale lesies, zoals cerebrospinale nematodiasis en equine protozoaire myeloence-

falitis.  

De toediening van glucocorticoïden ter vermindering van het hersenoedeem is omstreden, 

doch vermeldt Raphel48 het positieve voorbijgaande effect ervan. Een ander punt van discussie is 

de penetratiemogelijkheid van antibiotica in hersenweefsel en bijgevolg de efficiëntie ervan op 

bacteriën in de abcessen. 

Fig 11: Hersenabcessen : 
bacteriële pyogranulomen35 
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7.9. ANEMIE 

Na klinisch herstel kan bij convalescerende paarden gedurende een aantal weken anemie optre-

den. Deze anemie wordt geassocieerd met een gedaalde hemoglobineconcentratie, mean packed 

cell volume en hematocriet.58 

In 1993 was Timoney van mening dat deze daling te wijten kon zijn aan een in vivo optreden-

de hemolyse, veroorzaakt door het door S. equi vrijgestelde streptolysine O. In een later artikel 

van Flanagan uit 1998, waaraan Timoney meewerkte, wordt echter gesuggereerd dat S. equi 

waarschijnlijk geen streptolysine O bezit maar wel een streptolysine S-achtig toxine.18 

De anemie zou waarschijnlijk even goed het gevolg kunnen zijn van immuungemedieerde me-

chanismen zoals immuungemedieerde hemolyse of premature lever of milt eliminatie van erytro-

cyten welke immuuncomplexen gebonden hebben. Het is mogelijk dat immuuncomplexen aan 

C3b-receptoren van de erytrocyten binden en dan door milt of lever worden gecapteerd. Dit werd 

echter tot op heden niet bewezen.58 

7.10. ANDERE COMPLICATIES 

Nara meldt het uitzonderlijk voorkomen van septicemische vormen met hoge mortaliteit.39 Bij 

jonge veulens kan een S. equi septicemie resulteren in een infectieuze artritis, pneumonie en ence-

falitis. Antibioticatherapie en intensieve verzorging worden hier vooropgesteld, al blijft de prog-

nose voor herstel zeer gereserveerd.69 

Andere abcedatiehaarden, secundair aan S. equi infecties, zijn paravertebrale en cutane abceda-

ties in de periorbitale, perianale of faciale regio.55 Metastase naar de ledematen55 resulteert vol-

gens Ebert (1969) in periarticulaire huidulcera of tenosynovitis.53 Knight34 voegt hier het voor-

komen van septische artritis en necrose van de huid ter hoogte van de gewrichten aan toe. Septi-

sche artritis van het tibiotarsaal gewricht kwam tevens in een onderzoek van Dalgleish voor.11 

Recurrente aanvallen en tetraparese worden geassocieerd met streptococcus infecties van de 

hersenen en het ruggenmerg.55 Een groep Duitse onderzoekers postuleerde het ontstaan van chro-

nische neuritis van de cauda equina volgend op droes. Dezelfde onderzoekers vonden ook myo-

carditis, glomerulonefritis en cutane granulomen bij paarden die droes hadden doorgemaakt. Zij 

speculeerden dat een allergische respons op herinfectie met streptococcen de oorzaak was van 

deze secundaire lesies.37 

Chronische pancreatitis met pancreasdestructie en primaire diabetes mellitus tot gevolg wordt 

eveneens geassocieerd met S. equi infecties.13 
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Agalactie trad in een casereport op als complicatie.53 Ondanks de afwezigheid van afwijkingen 

aan de uier, wijst Sweeney53 toch op de managementproblemen veroorzaakt door agalactie in 

door droes aangetaste zoogmerries. 

8. DIAGNOSE 

S. equi infecties kunnen worden gediagnosticeerd op basis van de anamnese, het klinisch onder-

zoek en de isolatie van bacteriën uit lymfeklieren of nasale uitvloei.12,49,69 

8.1. ANAMNESE 

Hoewel de infectiebron vaak moeilijk terug te vinden is, kan een gedetailleerde anamnese soms 

toch gekende of vermoede contacten met door droes aangetaste dieren of potentiële dragers aan 

het licht brengen en zo een vermoeden geven.22,63  

8.2. KLINISCH 

De diagnose van droes wordt doorgaans gebaseerd op de aanwezigheid van de klassieke klinische 

symptomen van lymfadenopathie met daaropvolgende abcedatie en ruptuur.55 

Diagnostische problemen zijn mogelijk in vroege stadia, en bij atypische vormen van de ziekte 

wanneer weinig of geen nasale uitvloei noch opzetting van lymfeklieren optreedt.17 De normale 

managementsystemen zijn een extra bemoeilijkende factor.11 

Vanuit de vaststelling dat nasale culturen niet consequent positief zijn, net zo min in natuurlij-

ke als in experimentele droesuitbraken, suggereert Sweeney55 als vuistregel: “Als het op droes 

lijkt, behandel het dan als droes”.  

8.3. BIJKOMEND ONDERZOEK 

8.3.1. ENDOSCOPIE 

Endoscopie is voor het stellen van de diagnose van droes een zeer bruikbare onderzoekstechniek. 

De eerste endoscopische afwijking welke bij droes kan worden opgemerkt is het bestaan van 

een folliculaire lymfoïde hyperplasie ter hoogte van de farynx. Een te rode farynxwand en vooral 

multiple hyperemische tot oedemateuze follikels ter hoogte van het farynxdak, de farynxwand en 

soms ook de bodem van de nasofarynx worden hierbij teruggevonden.61 

Fintl et al.17 volgden een chronische droesuitbraak en voerden hierbij endoscopisch onderzoek 

uit op 12 paarden 10 weken na het begin van de uitbraak. Hij vond dat 3 van de 5 klinisch aange-

taste dieren lesies vertoonden ter hoogte van de luchtzakken. Eén had een ernstige vorm van em-

pyeem, de twee andere vertoonden een doorbraak van de lymfeklieren doorheen de bodem van 

het mediale compartiment van de luchtzak. Uit hun onderzoek, concludeerden Fintl et al.17 dat er 
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een goede correlatie blijkt te bestaan tussen de endoscopische bevindingen en de resultaten be-

komen uit culturen van de luchtzakken, zelfs al werden bij enkele dieren nog kleine luchtzaklesies 

teruggevonden nadat ze op cultuur negatief werden bevonden.  

Het is tevens aan te raden om verdachte dieren endoscopisch te onderzoeken. Zichtbare lucht-

zakempyeem wordt echter niet steeds opgemerkt bij S. equi infecties. Het herkennen van S. equi 

carriers moet daarom gebaseerd worden op de uitvoering van lavages en van bacteriologische 

culturen, zelfs bij afwezigheid van macroscopisch zichtbare luchtzakafwijkingen.41 Indien er geen 

vloeistof aanwezig is, worden lavagemonsters bekomen na injectie van 20 tot 60 ml steriele poly-

ionische oplossing in de luchtzak.36 

8.3.2. ECHOGRAFISCH EN RADIOLOGISCH ONDERZOEK 

Radiologie8,12,22 wordt aanzien als een goed hulpmiddel bij het stellen van een diagnose. Gas-

vloeistoflijnen werden in het onderzoek van Golland22 bij retrofaryngeale abcedatie echter niet 

steeds waargenomen. Voor de detectie van chronisch aangetaste luchtzakken en carriers zijn con-

trastvloeistoffen aangewezen, het gebruik hiervan is echter niet praktisch voor routinediagnoses 

bij een groot aantal dieren.41 

De Clercq et al. gebruikten echografie voor de visua-

lisatie van vergrote retrofaryngeale lymfeknopen;12 ande-

re onderzoekers vinden het een goede methode om ab-

cessen te differentiëren van andere oorzaken van retrofa-

ryngeale opzetting.22 Op echografie worden caviteiten in 

de lymfeknopen geassocieerd met infectie. Deze zones 

zijn hetzij anechogeen, hetzij hypoechogeen of leveren 

complexe echografische beelden met anechogene en 

echogene zones op.12 

Er kan hier ook worden opgemerkt dat radiologie en echografie tevens goede hulpmiddelen 

kunnen zijn voor de evaluatie22 en de uitvoering van de therapie.12  

8.3.3. BLOEDONDERZOEK 

8.3.3.1. Hematologie en biochemie 

Bij de hematologische veranderingen behoren een leukocytose met WBC-tellingen tot 30.000/µl 

en een neutrofilie11 met segmentkernige neutrofielen, die de 25.000/µl overstijgen.58 Pieken in 

deze leukocytose en neutrofilie worden bereikt tijdens de abcedatie van de lymfeknopen.47 

Een hyperfibrinoginemie11 met fibrinogeengehaltes van 6,0 mg/dl58 is karakteristiek voor zo-

wel de acute als de chronische fase van de ziekte.47 

Fig 12: Echo opgezette retrofaryngeale lnn61
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Andere hematologische en biochemische abnormaliteiten kunnen geassocieerd zijn met metastati-

sche infecties. Leukocytose samen met een hyperproteïnemie, veroorzaakt door een gestegen po-

lyclonale γ-globuline fractie, is karakteristiek voor metastatische en chronische abcedaties. Een 

hypoalbuminemie kan eveneens aanwezig zijn. Biochemische profielen kunnen tevens specifieke 

orgaandysfuncties aanwijzen.47 

Anemie kan optreden als gevolg van het chronische ziekteproces, van het hemolytische effect 

van het streptolysine O, of als gevolg van een immuun gemedieerde hemolyse.47 

Klinische droes kan niet worden voorspeld aan de hand van een opkomende neutrofilie, daar, 

zoals Dalgleish aantoonde, neutrofilie ook kan optreden bij dieren zonder klinische symptomen.11 

8.3.3.2. Serologie 

Antistoftiters bereiken 4 tot 6 weken postinfectief een piek en blijven gedurende de volgende 6 

maanden hoog; nadien ontstaat een geleidelijke afbouw en blijven de titers gedurende de 2 vol-

gende jaren laag.59 In de passieve hemagglutinatietest wordt een titer gelijk aan of groter dan 640 

als diagnostisch voor S. equi aanzien.42 

De vooruitgang geboekt in de zuivering van M-proteïnen, heeft de ontwikkeling van een ELI-

SA voor het bepalen van specifieke antistoffen in equine sera vereenvoudigd.59 Deze testen leve-

ren interessante informatie over de diagnose van recente S. equi infecties, van purpura hemorrha-

gica en van abdominale abcessen als gevolg van droes. De ELISA helpt tevens bij de identificatie 

van paarden met atypische droesvormen, omdat deze dieren een snelle antistoffenrespons tegen 

M-proteïnen vertonen. Interpretatie van de ELISA kan echter worden bemoeilijkt door de aanwe-

zigheid van antistoffen tegen Streptococcus zooepidemicus.59 

Serologie heeft echter zijn beperkingen bij het onderkennen van individuele chronische car-

riers van S. equi, daar sommige dieren geen aantoonbare specifieke antistoffenrespons op de in-

fectie ontwikkelen.17 Yelle69 citeert hierbij andere auteurs, die stellen dat serologie, gebruikt voor 

de identificatie van carrierdieren, onbetrouwbaar is. De variabiliteit in de antistoffenrespons tus-

sen verschillende individuen en de snelle daling ervan na infectie, maken het tot een onbetrouw-

baar instrument. Volgens Chanter10 blijft het nochtans een goede methode voor groepstudies. Se-

rologie kan echter niet worden gebruikt ter vervanging van bacteriologische culturen bij verdachte 

dieren.59 

Een serologisch onderzoek uitgevoerd door Dalgleish11 toont aan dat veel van zijn proefdieren 

aan Equine Herpesvirus type-1 blootgesteld waren geweest.  
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8.3.4. BACTERIOLOGIE 

Diagnose van een S. equi infectie kan enkel worden bevestigd door isolatie van S. equi uit hetzij 

nasale, hetzij lymfonodulaire secreten.55 Dalgleish ondervindt dat zelfs in klassieke uitbraken de 

cultuur van S. equi moeilijk kan zijn,11 mogelijkerwijze door een overwoekering van Streptococ-

cus zooepidemicus.17 Naarmate de ziekte vordert, wordt het steeds moeilijker om S. equi te isole-

ren. De β-hemolytische streptococci isolaten uit een gevorderd stadium van droes, werden als 

Streptococcus zooepidemicus en naar het einde toe als Streptococcus equisimilis geïdentificeerd.11 

Dit bewijst volgens Dalgleish de moeilijkheid welke men onder veldomstandigheden kan onder-

vinden, om S. equi te isoleren en te identificeren uit klinische monsters, voornamelijk naar het 

einde van een uitbraak toe. 

Isolatie van β-hemolytische streptococci uit nasofaryngeale swabs bij 1 dier uit het onderzoek 

van Dalgleish11 was mogelijk tot 78 dagen na begin van de eerste ziektetekens. In dit onderzoek 

kon men bij 12 van de 19 aangetaste dieren het organisme ook isoleren uit de conjunctiva. De 

onderzoekers vonden het merkwaardig dat 3 van hun pony’s, welke contact hadden met aangetas-

te dieren gedurende hun onderzoek, geen klinische tekens van droes vertoonden. Op regelmatige 

basis werden echter β-hemolytische streptococci geïsoleerd uit de nasofarynx van deze dieren. Bij 

één pony waren ze zelfs aanwezig vanaf het begin van de uitbraak. Dit toont het belang aan van 

bacteriologisch onderzoek in de symptomatologie en de diagnostiek van droes aan. 

George et al. wijzen op het ogenschijnlijke gebrek op aan correlatie tussen de resultaten van 

culturen van op hetzelfde ogenblik genomen nasale en faryngeale swabs.21 Positieve resultaten 

voor nasale swabs correspondeerden over het algemeen met negatieve resultaten bij de faryngeale 

swabs. Het onderzoek van Newton et al.41 meldt een hogere sensitiviteit voor culturen genomen 

uit luchtzaklavages dan voor culturen uit nasofaryngeale swabs (88% versus 45%). Het herbergen 

van S. equi in de luchtzakken is mogelijkerwijze een verklaring voor het sporadische succes van 

isolatie uit de nasofarynx, vermoedelijk omdat het organisme slechts intermitterend door de fa-

ryngeale opening van de buis van Eustachius kan ontsnappen.41 

Het gebruik van recent ontwikkelde PCR-technieken verhoogt verder de sensitiviteit van de 

diagnose van droes en de detectie van carriers die slechts weinig bacteriën herbergen.60 Het laat 

de identificatie toe van S. equi DNA binnen de 6 uren.55 PCR heeft echter wel als beperking ook 

dode organismen te ontdekken wat op die manier kan leiden tot vals positieve resultaten.40 Van-

wege de mogelijkheid tot vals positieven, kunnen de resultaten van PCR uit nasofaryngeale swabs 

enkel als voorlopige resultaten dienen tot infectie met S. equi in de luchtzakken endoscopisch 

wordt aangetoond.40 
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8.3.5. INTRADERMALE TEST 

Nara verwijst naar de resultaten van zijn onderzoek en meldt dat een intradermale test, zoals ho-

ger beschreven, een gemakkelijk uit te voeren en goed hulpmiddel is dat bovendien een goede 

prognostische waarde heeft bij de diagnose van droes.39 

9. DIFFERENTIAALDIAGNOSE 

Een typisch kenmerk van droes is de infectie van de lymfeklieren en de daarmee gepaard 

gaande zwelling, doch dit kenmerk komt ook bij tal van andere ziektes voor. 

Andere ziektes waarbij dit eveneens als pathognomisch wordt aanzien zijn ulceratieve lymfan-

gitis, veroorzaakt door Corynebacterium pseudotubercularis, en cervicale lymfadenopathie met 

zwelling van faryngeale regio als gevolg van Bacillus anthracis.45 

Opzetting van de lymfeklieren kan ook veroorzaakt worden door een neoplastische invasie. 

Naaldbiopten voor cytologie en culturen kunnen aldus een hulp zijn bij de zoektocht naar de oor-

zaak van het opzetten van de lymfeklieren en helpen bij de differentiatie tussen een lymfadenitis 

en een neoplastische vergroting.45 

De differentiatie tussen retrofaryngeale abcedatie, lymfadenitis, cellulitis, neoplasie en hema-

tomen29 hangt sterk af van de anamnese. Vermoed of gekend contact met door S. equi geïnfec-

teerde paarden, traumatische passage van een nasogastrische sonde of van een vreemd voorwerp, 

leeftijd van het dier, duur en consistentie van nasale uitvloei en cytologische en bacteriologische 

onderzoeken kunnen hierbij uitsluitsel geven. 

10. BEHANDELING 

10.1. PAARDEN MET VROEGE KLINISCHE SYMPTOMEN 

Vaak bestaan de eerste zichtbare symptomen van droes uit koorts, anorexie, depressie en purulen-

te neusvloei. In deze gevallen moet eerst en vooral isolatie van de aangetaste dieren worden ver-

richt.49,55,56 Adequate antibiotica behandeling binnen de 24 uur na optreden van de koorts zet ge-

woonlijk het infectieproces stil49,55,56,58 of beperkt de ernst ervan.69 Onmiddellijke behandeling 

van paarden die vroege klinische symptomen vertonen, is waarschijnlijk een efficiënte methode 

ter controle van droesuitbraken in paardenbedrijven.55,56 De nadelen van het onmiddellijk behan-

delen mogen echter niet worden vergeten (cfr. 10.4.1). 

10.2. PAARDEN MET ABCEDATIE VAN DE LYMFEKLIEREN 

Hoewel de meningen hierover verdeeld zijn (cfr. 10.4.1), wordt aangenomen dat onder normale 

omstandigheden drainage van de abcessen en systemische behandeling met penicilline moet vol-

staan19 of alleszins moet worden nagestreefd.55 
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Maturatie en drainage van de abcessen kan worden bekomen door lokale applicatie van warme 

compressen, eventueel gevolgd door het opensnijden van het abces op het meest ventrale punt. 

Nadat het abces gedraineerd is, moet het regelmatig worden gespoeld met een 3 tot 5% povidone-

iood oplossing.49,55,56 

Over de duur van penicillinetherapie bestaat onenigheid.50 Rumbaugh et al. suggereren dat 

wanneer een antibioticatherapie wordt ingesteld bij dieren met respiratoire cattarh en lymfe-

klierabcedatie, deze moet worden verdergezet met 40.000 tot 100.000 U/kg verspreid over twee 

doses per dag, tot tenminste 10 dagen na het beëindigen van de initiële symptomen.51 Jorm geci-

teerd door Golland,22 is van mening dat 22.000 U/kg procaïne penicilline G om de 12 uur tot vijf 

dagen na het verdwijnen van klinische symptomen moet worden toegediend. 

Fenylbutazone kan samen met antibiotica worden toegediend om de faryngeale zwelling en de 

pijn te reduceren en zo het comfort van het dier iets te verbeteren.22 

10.2.1. RETROFARYNGEALE ABCESSEN 

Voor retrofaryngeale abcedatie worden twee verschillende behandelingsmethoden beschreven 

door Golland et al..22 Systemische toediening van geschikte antimicrobiële stoffen in voldoende 

hoge dosis gedurende meer dan 10 dagen, wordt effectief bevonden in gevallen van lymfadenitis 

en immature abcessen. Bij paarden waar abcessen met verdikte wanden ontstaan , wordt een chi-

rurgische ingreep aangeraden. Het voordeel hiervan is dat abcessen zorgvuldig kunnen worden 

gedisseceerd en verwijderd.12 Na chirurgische behandeling wordt aangeraden om de antibiotica-

therapie verder te zetten om zo terugkeer van de abcessen te voorkomen.22 

De Clercq et al.12 beschrijven het gebruik van punctie en aspiratie van de etter uit de retrofa-

ryngeale abcessen onder echografische begeleiding. In een aantal gevallen wanneer de etter niet te 

viskeus was, kon op deze manier, in combinatie met een antibioticatherapie herstel worden be-

komen. Todhunter et al. (1985) geciteerd door De Clercq et al.,12 suggereert intraorale benadering 

van retrofaryngeale abcessen. 

Golland wijst echter op het risico van algemene anesthesie en van een chirurgische ingreep in 

deze regio, door de aanwezigheid van talrijke vitale structuren.22 Daarom bestempelen De Clercq 

et al. de minimaal invasieve, percutane drainagetechniek onder echografische begeleiding als 

veiliger wanneer diepe abcessen moeten worden gepuncteerd. Het risico op beschadiging van de 

parotisklier en -ductus en van belangrijke bloedvaten en zenuwen, en het risico op serieuze of 

zelfs fatale complicaties die postoperatief kunnen optreden, worden hierdoor sterk gereduceerd.  
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10.3. PAARDEN MET COMPLICATIES 

Paarden waarbij de lagere ademhalingswegen bij de infectie betrokken zijn, moeten met antibioti-

ca worden behandeld, omdat pneumonie secundair aan droes een frequente doodsoorzaak is.53 Bij 

dieren waarbij zich complicaties ontwikkelen moet een ondersteunende therapie worden ingesteld 

en moeten hoge doseringen penicilline intraveneus worden toegediend.49 Verdere specifieke be-

handelingen met betrekking tot de complicaties moeten worden ingesteld (cfr. hoofdstuk 7). 

10.4. ANTIBIOTICA 

10.4.1. PROBLEMEN EN DISCUSSIES OVER ANTIBIOTICAGEBRUIK BIJ DROES 

Sommige auteurs49,53,55 raden het gebruik van antibiotica af bij paarden waar reeds lymfeklier 

abcedatie optrad, omdat antimicrobiële therapie de abcesontwikkeling vertraagt in plaats van de 

maturatie ervan te bevorderen. Het risico op metastatische abcessen zou hierdoor bovendien toe-

nemen.51,53,55,58,69 Voornamelijk wanneer de toegediende dosis en de behandelingsduur ontoerei-

kend zijn.11 In een later stadium, na abcesvorming, levert een antibioticatherapie een tijdelijke 

onderdrukking van de klinische symptomen op, de tijdsduur van de ziekte wordt hiermee echter 

verlengd.58 Daarom zijn Timoney58 en Sweeney55 van mening dat als indicatie voor het gebruik 

van antibiotica de volgende symptomen aanwezig moeten zijn: dyspnee met partiële obstructie 

van de luchtwegen, verlengde koortstoestanden, erge uitputting en depressie en anorexie. 

Een ander nadeel van de antibioticumtherapie is de noodzaak van een langdurige behandeling, 

met de daarmee gepaard gaande problemen zoals spierpijnen en ontstekingen als gevolg van de 

talrijke injecties, zoals dysbacteriose van de intestinale flora, de slechte medewerking van de ei-

genaars en de kostprijs.22 Golland suggereert daarom het instellen van een kortere penicilline G 

therapie (5 tot 7 dagen) die voor het gemak van de eigenaar en om spierproblemen te voorkomen, 

verdergezet wordt met een perorale trimethoprim-sulfonamide preparaat (15 tot 20 mg/kg b.i.d.) 

gedurende tenminste 2 weken.22  

Een volgend punt van discussie bij antibioticatherapieën is het al dan niet opwekken van vol-

doende immuniteit.55,58 Zo is Piché, geciteerd door Timoney58 van mening dat het onwaarschijn-

lijk is dat in vroege stadia behandelde dieren, voldoende beschermende immuniteit ontwikkelen, 

waardoor deze dieren dan ook zeer gevoelig worden aan infectie bij stopzetting van de therapie.55 

Men kan dus concluderen dat ongecompliceerde droes waarschijnlijk het best wordt “uitge-

ziekt” zonder enig gebruik van antibiotica.58 Enkel ernstig aangetaste dieren moeten worden be-

handeld.55 
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10.4.2. S. EQUI EN ANTIBIOTICAGEVOELIGHEID 

S. equi is zeer gevoelig aan penicilline, chloramfenicol, erythromycine, tetracyclines en lincomy-

cine.58 George21 ondervond in één van zijn onderzoeken wel resistentie ten opzichte van kanamy-

cine en streptomycine. 

Volgens Timoney58 en Yelle69 is procaïne penicilline G de “drug of choice” daar het klinisch 

de beste resultaten oplevert. Sulfonamide-trimethoprim combinaties, ampicillines en oxytetracy-

cline werden eveneens reeds met succes gebruikt.69 Uit de ervaringen van het laboratorium van de 

Animal Health Trust in Newmarket63 blijkt resistentie van S. equi tegen routinematig gebruikte, 

equine antimicrobiële therapeutica eerder uitzonderlijk.  

11. PREVENTIE EN BESTRIJDING  

Vanwege de hoge frequentie aan complicaties bij met droes aangetaste dieren en vanwege de 

hiermee gepaard gaande hogere mortaliteit, is een efficiënte controle van de ziekte noodzakelijk.53 

De introductie van efficiënte controlemaatregelen leidt bovendien tot de ontdekking van langdu-

rige, gezonde S. equi carriers,41 die zich ontwikkelen in meer dan 50% van de droesuitbraken.40 

11.1. ALGEMENE MAATREGELEN VOOR BESTRIJDING 

Daar besmette paarden vaak de factor zijn waarmee S. equi zich verspreidt, moeten nieuw inko-

mende dieren zonder gekende medische achtergrond worden geïsoleerd vooraleer ze in een nieu-

we groep worden geïntroduceerd.17,21,55,58 Volgens de Horserace Betting Levy Board (1997) moe-

ten verdachte dieren worden geïsoleerd zolang geen drie negatieve swabs worden bekomen in een 

periode van twee weken. George et al. en Sweeney opperen dat drie achtereenvolgens negatieve 

swabs in de meerderheid van de gevallen wijzen op de afwezigheid van een infectie.17,21,54 New-

ton et al. merken hierbij echter op dat in hun onderzoek deze maatregel onvoldoende bleek voor 

de identificatie van langdurige asymptomatische carriers.40,41 

Aangezien uit haar onderzoek bleek dat tot 19,4% van de klinisch herstelde dieren tot één 

maand na herstel drager is van S. equi, raadt Sweeney54 aan om aangetaste dieren minimaal 

4 tot 5 weken te isoleren. Dalgleish wijst bovendien op het risico voortgebracht door dieren die in 

contact kwamen zijn met besmette dieren. Zoals eerder beschreven in zijn onderzoek bleek dat 

paarden, zelfs zonder ooit enig klinisch symptoom te hebben vertoond, drager en verspreider 

kunnen zijn van S. equi.11  

Rectale temperatuur van alle nieuw aangekomen dieren en van dieren die in contact kwamen 

met besmette paarden moet tweemaal daags worden genomen en zichtbare gezondheidsproble-

men, zoals onder andere nasale uitvloei en hoest, moeten worden genoteerd.55,58,69 
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Fallon16 stelt dat ter controle van de ziekte best alle aan infectie blootgestelde dieren geduren-

de 3 à 4 dagen worden behandeld met penicilline in een poging de incuberende infectie stop te 

zetten. Op hetzelfde ogenblik zouden alle paarden moeten worden geïmmuniseerd met een bacte-

rin. Uit persoonlijke ervaring stelt Fallon dat het beter is om met een autogeen bacterin te vacci-

neren dan met een commercieel beschikbaar.16 Met deze werkwijze zouden binnen de twee daar-

opvolgende weken geen nieuwe gevallen mogen optreden. Bij veulens blijkt de bacterin minder 

efficiënt te zijn, doch resulterende uitbraken zijn minder ernstig dan bij niet-geïmmuniseerde veu-

lens. 

Sommige auteurs49,55,56 zijn van mening dat een penicillinetherapie bij aan droes blootgestelde 

paarden, het uitzaaien van S. equi naar de faryngeale lymfeklieren en zo het ontwikkelen van 

droes kan voorkomen. Indien de infectiebron echter nog steeds aanwezig is na het stopzetten van 

de behandeling, zal droes zich hoogstwaarschijnlijk alsnog ontwikkelen.55,56 

Klinisch aangetaste dieren moeten onmiddellijk in quarantaine worden geplaatst.49,55,58 Contai-

ners, gebruikt voor voedsel en water, moeten dagelijks worden gereinigd. Stallen, infrastructuur, 

wagens, gereedschappen en tuig, welke mogelijkerwijze met gecontamineerd materiaal in contact 

kwamen, moeten met water en detergenten worden gereinigd en moeten worden gedesinfecteerd 

met stoom of desinfectantia zoals chlorhexidine, glutaaraldehyde en povidone-iood.41,55,58 Feno-

len worden aanbevolen, vanwege hun blijvende effectiviteit bij de aanwezigheid van organisch 

materiaal, bleekwater en quaternaire ammonium, worden immers geïnactiveerd bij aanwezigheid 

van organisch materiaal. Formaldehyde is ondanks zijn krachtige germicide werking te gevaarlijk 

voor routinematig gebruik.55 

Weides waarop besmette dieren hebben gegraasd, moeten gedurende minstens 1 maand als ge-

contamineerd worden aanzien. Een efficiënte en effectieve controle van de vliegenpopulatie moet 

worden verricht en contact van vliegen met gecontamineerde beddingen moet zo veel mogelijk 

worden vermeden.55,58 

Jaarlingen en veulens kunnen best in kleine, geografisch gescheiden groepen worden gehou-

den op afstand van merries en hengsten.58 Hand- en armhygiëne van verzorgers en desinfectie en 

verwisselen van laarzen en kledij moeten consequent worden toegepast.58 Contact van verzorgers 

met gezonde dieren na contact met geïnfecteerde dieren moet ten strengste worden vermeden.55 

Zoals blijkt uit het optreden van bastaard droes in het onderzoek van Ford en Lokai, zijn ma-

nagementfactoren zeer belangrijk. Adequate voeding en huisvesting, het vermijden van stress-

situaties en het tijdig onderkennen en verhelpen van de ziekte zijn noodzakelijk.19 
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11.2. VACCINATIE 

Routinematige vaccinatie tegen S. equi wordt niet aangeraden, tenzij voor bedrijven waar droes 

een persisterend endemisch probleem vormt of bij paarden blootgesteld aan een hoog risico van 

besmetting.64 

11.2.1. BACTERIOLOGISCHE EN IMMUNOLOGISCHE ACHTERGROND 

De ontwikkeling van vaccins werd gebaseerd op de ontdekking van een opsoniserend, oppervlak-

te M-proteïne dat primaten beschermt tegen Streptococcus pyogenes infecties.18 Het gebruik van 

een gelijkaardig proteïne in droesvaccins bleek aantrekkelijk, daar S. equi in tegenstelling tot 

Streptococcus pyogenes, welke 100 of meer types M-proteïnen bezit, slechts over één immunolo-

gisch type M-proteïne beschikt.18 

Een effectieve immunisatie werd met deze M-achtige proteïnen helaas niet bekomen. Een hy-

pothese voor dit falen is de vrijstelling door S. equi van een toxine, dat de polymorfonucleaire 

leukocyten dermate beschadigt dat ze niet meer in staat zijn geopsoniseerde bacteriën te fagocyte-

ren.18  

De erkenning van atypische vormen van S. equi met hun verminderde virulentie doch zonder 

ogenschijnlijke vermindering in immunogeniciteit,42 heeft verschillende implicaties, voornamelijk 

op het gebied van infectie en immuniteit. De vele moeilijkheden geassocieerd met de productie en 

de toediening van vaccins tegen droes, zouden kunnen worden overwonnen, indien de atypische 

variant voldoende en effectief immunogeen wordt bevonden.68 

Hoge titers antistoffen suggereren dat vaccinatie niet noodzakelijk is en mogelijkerwijze zelfs 

af te raden is wegens het risico op lokale arthusreacties en systemisch gemedieerde vasculitis.59 

11.2.2. COMMERCIEEL BESCHIKBARE VACCINS EN HUN WERKING 

In de Verenigde Staten zijn vaccins op basis van S. equi bacterins (Equibac II, Fort Dodge Labs) 

en M-proteïne-extract vaccins (Strepvax, Coopers Animal Health / Strepguard, Haver Mobay 

Corp) beschikbaar. Het toedienen van deze vaccins gebeurt intramusculair door middel van  twee 

tot drie primaire injecties met twee tot vier weken interval,64 gevolgd door een jaarlijkse boos-

ter.58 De werking kan volgens sommigen worden verbeterd door om de zes maand boosters toe te 

dienen.64  

Al zijn deze vaccins immunologisch potent,55 doch geven de meeste commercieel beschikbare 

vaccins geen garantie op volledige bescherming van gevaccineerde dieren.54 Het immuniteitsni-

veau dat zij bereiken is immers lager dan dat veroorzaakt door een natuurlijke infectie, omdat zij 

niet in staat blijken beschermende mucosale antistoffen op te wekken.55 In het onderzoek van 

Jacobs et al.30 beschermden geïnactiveerde vaccins op basis van gezuiverde  
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M-proteïnen of gehele S. equi cellen zelfs niet tegen infectie. Het gebruik van een vaccin geeft 

wel een daling in de incidentie van droes, bovendien vermindert het de ernst en de duur van de 

symptomen.1,53,54,55,57,58 

Volgens de fabrikant31 geeft hyperimmunisatie met injecties om de 2 à 3 maanden geen betere 

bescherming en is hyperimmunisatie mogelijkerwijze zelfs gecontraïndiceerd. 

Vaccinatie van merries ongeveer 1 maand (4 tot 6 weken64) voor de verwachte partusdatum, doet 

de colostrale titers van IgG58,64 en IgA55 antistoffen ten opzichte van M-proteïnen stijgen. Anti-

stoffen van voornamelijk het IgBb subisotype worden op die manier passief overgedragen via het 

colostrum, verschijnen in nasale secreties en het serum van veulens64 en bieden hen zo gedurende 

3 tot 4 maand bescherming.55 Sommige auteurs64 achten enkel de IgBb subisotype antistoffen 

hiervoor verantwoordelijk en niet de IgA’s. 

Bij veulens en paarden die aan een hoog besmettingsrisico blootgesteld zijn, heeft het gebruik 

van een levend, avirulent vaccin (PinnacleTM I.N. , Fort Dodge Animal Health) de voorkeur. Deze 

chemisch gemodificeerde isolaten van S. equi worden in gevriesdroogde vorm beschikbaar ge-

steld.1 Twee dosissen worden hier met een interval van 2 à 3 weken intranasaal toegediend door 

middel van een nasale canule,1 beginnend op de leeftijd van 4 tot 6 maanden. Een derde dosis 

volgt drie maanden later en afhankelijk van het risico wordt jaarlijks of halfjaarlijks een booster 

toegediend.64 Uit het onderzoek van Jacobs et al.30 bleek echter dat ook deze vaccins hetzij veilig 

maar niet beschermend waren, hetzij klinische droes konden opwekken. 

Intranasale vaccinatie werd verricht bij veulens van 5 tot 6 weken.64 Gezien het feit dat veulens 

van deze leeftijd niet in staat zijn een mucosale IgA respons te ontwikkelen en er mogelijkerwijze 

interferentie met de maternale immuniteit kan optreden, stelt men echter dat intranasale vaccinatie 

van veulens jonger dan vier maanden niet is aangewezen.64 Vanwege de slechte respons op de M-

proteïnen geldt voor andere vaccins hetzelfde.55 

Hoewel intranasale vaccinatie veilig werd bevonden tijdens alle stadia van de dracht, toch 

wordt een geïnactiveerd M-proteïne vaccin aangeraden als booster voor de partus om zo een 

maximale passieve transfer van immunoglobulinen naar het veulen toe te laten.64 

Voor vaccinatie gedurende een uitbraak geeft men de voorkeur aan het verzwakte levende 

vaccin, daar dit voornamelijk bij naïeve paarden een snellere protectieve immuniteit teweegbrengt 

dan het geïnactiveerde vaccin.64 Vaccinatie gedurende een uitbraak is van geen enkele waarde 

wanneer de paarden reeds besmet zijn.55 

Jacobs et al.30 onderzochten een nieuwe vaccinatiemethode: submucosale vaccinatie met een 

levende geattenueerde deletie mutant ter hoogte van de binnenkant van de bovenlip. Deze metho-

de bleek veilig en bood effectieve bescherming bij veulens vanaf 4 maanden ouderdom. Zij con-
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cluderen dat de combinatie van een levend geattenueerde bacterie en parenterale vaccinatie waar-

schijnlijk essentieel is voor de bescherming tegen droes.  

11.2.3. COMPLICATIES GEASSOCIEERD MET VACCINATIE 

Reacties zoals spierpijnen, ontstekingen en abcesvorming ter hoogte van de injectieplaatsen kun-

nen sporadisch optreden.1,58,64 Algemene complicaties als koorts, depressie en een gebrek aan 

eetlust komen uitzonderlijk voor.64 

Oedeem van de distale ledematen kan optreden na vaccinatie met streptococcale M-proteïnen 

en kan worden aanzien als een milde vorm van purpura hemorrhagica.38,46,58 In de beschrijvingen 

van Sweeney trad purpura hemorrhagica echter enkel op bij voorheen gevaccineerde dieren. Zij 

stelt dan ook voor om deze associatie verder te onderzoeken.53 

Indien het intranasale vaccin per vergissing intramusculair wordt toegediend, veroorzaakt het 

abcessen.64 Andere beschreven complicaties zijn nasale uitvloei, submandibulaire of retrofaryn-

geale lymfeklierabcedatie, oedeem aan de ledematen en bastaard droes. De algemene incidentie 

van “advers drug reactions” reacties is echter laag, hoewel wel hoger dan door de fabrikant aan-

gegeven (4,8 per 10000 doses).64 De fabrikant geeft zelfs aan dat in eigen onderzoeken1 geen en-

kel vaccin-gerelateerd problemen werd geobserveerd. Volgens hun gegevens1 is het organisme in 

het vaccin stabiel en treedt geen reversie tot virulentie op. Het gebruik van het vaccin wordt dus 

als veilig beschouwd. 

11.3. CONCLUSIE VAN DE PREVENTIE 

Er bestaat geen twijfel over, dat een veilige en 

effectieve controle van deze ziekte een belang-

rijk probleem is binnen het diergeneeskundig 

beroep1 en het management van paardebedrij-

ven. Het gebrek aan efficiëntie van de beschik-

bare vaccins heeft ertoe geleid dat primair niet-

immunologische strategieën ter controle en 

bestrijding van droes moeten worden opge-

steld.55 Alle strategieën die ter controle worden 

ontwikkeld, moeten leiden tot een daling in de 

morbiditeit en de ernst van de aandoening en tot een 

vermindering van de infectiedruk en de virulentie 

van S. equi.55 De hiervoor ontwikkelde strategieën zullen steeds afhankelijk zijn van de individue-

le situaties en moeten samengaan met educatie van en medewerking vanwege de eigenaars.31 Ef-

Fig 13: Naar Yelle8: Preventie van droes 
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fectieve isolatie van asymptomatische dragers ter controle van de spreiding van S. equi vraagt 

echter grote inspanningen op vlak van hygiëne en management, welke vaak moeilijk voor lange 

tijd vol te houden zijn.63 Toch kunnen we stellen dat strikte quarantaine, intensieve klinische mo-

nitoring en herhaalde bacteriologische screening van nasofaryngeale swabs, de introductie van S. 

equi dragers en de spreiding van de ziekte kunnen voorkomen.40 
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