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SAMENVATTING 

Dermatomycose is een schimmelziekte die typische ringvormige letsels veroorzaakt. Het etiologische 

agens zijn de dermatofyten, waarbij de species Microsporum canis en Trichophyton mentagrophytes 

het meeste voorkomen bij hond en kat. In het eerste deel van deze literatuurstudie wordt 

achtereenvolgens de etiologie, de typische klinische symptomen, enkele diagnostische middelen en 

de behandeling besproken. 

De interacties tussen de kiem en de gastheer worden in het tweede deel van deze literatuurstudie 

besproken. Bij het aanslaan van de ziekte spelen namelijk twee componenten een belangrijke rol. 

Enerzijds zal de schimmel interageren met de gastheer, anderzijds zal de gastheer hierop reageren 

met een immuunrespons. Welke factoren bij hond en kat een belangrijke rol bij het verloop van de 

infectie spelen, is echter nog onduidelijk. De meeste kennis over de pathogenese van dermatomycose 

en de daarbij gepaard gaande immuunrespons is hoofdzakelijk afkomstig uit de humane 

geneeskunde. 

  

Daarnaast zal contact tussen dier en dermatofyt niet altijd resulteren in ziekte. Bij veel gezonde dieren 

is de ziekte dan ook zelflimiterend. Er zijn heel wat predisponerende factoren die het ontstaan van 

infectie bevorderen. Deze factoren worden in het laatste deel besproken samen met een kort woordje 

over de mogelijke transmissiewegen en het zoönotisch belang van deze aandoening.  
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INLEIDING 

Dermatomycose is een veel voorkomende schimmelziekte bij hond en kat. Door de grote 

verscheidenheid aan klinische letsels is het niet steeds gemakkelijk om een juiste diagnose te stellen. 

Diagnostische testen zijn noodzakelijk om de diagnose te kunnen bevestigen en de infectie optimaal 

te kunnen behandelen. Vooral op plaatsen waar veel dieren samenleven, zoals kennels en catteries, 

kan de schimmel zich gemakkelijk verspreiden en voor veel ongemak zorgen. Aangezien deze 

schimmel ook de mens kan infecteren, zal ook de eigenaar baat hebben bij een snelle en accurate 

diagnose.  

Ondanks de talrijke studies over de pathogenese van deze ziekte, zijn er nog veel onduidelijkheden. 

Deze schimmel komt bijna uitsluitend voor in keratinehoudende weefsels en breekt keratine af door 

secretie van proteasen. Zowel in de humane geneeskunde als in de diergeneeskunde werd onderzoek 

verricht op deze proteasen. Over de andere factoren die bijdragen tot de pathogenese is echter nog 

weinig gekend. 

In deze literatuurstudie wordt ook de immunologische reactie van de gastheer op de schimmel 

besproken. Een goede kennis van de immunologie kan leiden tot efficiëntere diagnostische middelen 

en de mogelijkheid om preventieve maatregelen te nemen, zoals de ontwikkeling van vaccins. 
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LITERATUURSTUDIE 

1. ALGEMENE INLEIDING 

1.1 ETIOLOGIE 

Dermatomycose of ringworm is een aandoening van de huid, haar en klauwen die veroorzaakt wordt 

door dermatofyten. De oorzakelijke agentia zijn schimmels die behoren tot de genera Microsporum, 

Trichophyton en Epidermophyton (Ihrke, 2009). Enkel de genera Microsporum en Trichophyton 

hebben een belang in de diergeneeskunde. Epidermophyton veroorzaakt hoofdzakelijk infecties bij de 

mens (Cervantes Olivares, 2003). Deze keratinofiele schimmels dringen binnen in het haar en de 

haarfollikel en veroorzaken zo een grote verscheidenheid aan huidletsels.  

Op basis van het reservoir kunnen dermatofyten ingedeeld worden in drie groepen. Geofiele 

dermatofyten hebben de bodem als reservoir en leven van dood keratinehoudend materiaal (De Hoog 

et al., 2000). Een belangrijke species voor hond en kat behorend tot deze groep is Microsporum 

gypseum. Zoöfiele dermatofyten zijn vooral primaire pathogenen van dieren en kunnen vermeerderen 

op hun gastheer (BSAVA’s Scientific Committee, 1998). De ‘natuurlijke gastheer’ van een dermatofyt 

is de gastheer waarbij de infectie zeer gemakkelijk aanslaat. Zo is voor M. canis de kat de natuurlijke 

gastheer (Nesbitt, 1983). De klinische symptomen bij de natuurlijke gastheer zijn doorgaans minimaal. 

Bij een niet-natuurlijke gastheer zullen de letsels meer uitgebreid zijn, maar zal de infectie moeilijker 

aanslaan. De meeste van deze dermatofyten kunnen overgedragen worden op de mens en zijn van 

zoönotisch belang (Rebell en Taplin, 1970). Infecties bij de hond en de kat zijn hoofdzakelijk te wijten 

aan Microsporum canis en Trichophyton mentagrophytes. Anthropofiele dermatofyten infecteren 

vooral de mens en zullen slechts zelden ziekte veroorzaken bij dieren (BSAVA’s Scientific Committee, 

1998). 

1.2 KLINISCHE SYMPTOMEN EN SOORTENSPECTRUM 

“If it looks like ringworm it probably isn’t” (Joyce, 2010). 

Het klinisch beeld van dermatomycose kan erg verschillen. In het algemeen wordt infectie gekenmerkt 

door ringvormige letsels: snel groeiende circulaire kale zones met aan de randen inflammatie en 

centraal heling met teruggroeien van de haren (Chermette et al., 2008). Vandaar de volkse benaming 

‘ringworm’ of katrienewiel. Infectie kan gepaard gaan met schilfering of korstvorming. Onder deze 

korsten ontwikkelen er zich vaak secundaire bacteriële infecties met oa. Staphylococcus aureus 

(Muller en Kirk, 1976). Meestal is er geen sprake van jeuk of pijn. Letsels kunnen zowel geïsoleerd als 

verspreid over het lichaam voorkomen, vooral ter hoogte van de voorste ledematen, romp en op het 

hoofd (Chermette et al., 2008). Bij jongere dieren zijn de letsels vaak opvallender, terwijl bij oudere 

dieren de letsels vaak discreter of zelfs afwezig zijn bij zogenaamde asymptomatisch dragers 

(Cervantes Olivares, 2003). 

In veel gevallen zullen de letsels echter afwijken van dit klassieke klinisch beeld. Bovendien kunnen 

andere huidziektes een gelijkaardig beeld vertonen en mogelijks verward worden met dermatomycose 
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(BSAVA’s Scientific Committee, 1998). In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van enkele belangrijke 

differentiaal diagnoses. Diagnose wordt dus best gesteld op basis van klinische symptomen, 

ondersteund door cultuur en direct onderzoek. 

 

Tabel 1. Differentiaal diagnose van dermatomycose (naar Muller en Kirk, 1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De incubatieperiode bedraagt gemiddeld zeven tot tien dagen (Haesebrouck, 2010). Wanneer 

dermatomycose niet behandeld wordt, treedt spontane heling op na enkele weken tot enkele 

maanden. Soms kan een infectie echter jaren aanslepen (Doering en Jensen, 1973). De haargroei zal 

steeds volledig terugkeren tenzij de haarfollikel vernietigd werd door secundaire bacteriële infecties 

(Muller en Kirk, 1976). 

 

De specifieke symptomen van dermatomycose bij hond en kat en het soortenspectrum zullen in de 

volgende paragraaf in detail besproken worden. 

 

1.2.1 Klinisch beeld bij de HOND  

Bij honden zijn infecties met M. canis als 

oorzakelijk agens het meest voorkomend. 

Infecties veroorzaakt door andere soorten zoals 

M. gypseum en T. mentagrophytes komen 

eveneens voor (Chermette et al., 2008). De 

letsels bij M. canis infecties gaan meestal gepaard 

met lichte inflammatie. Dit komt doordat deze 

species zich goed heeft aangepast aan de hond. 

T. mentagrophytes en M. gypseum zijn veel 

Aandoening Oorzaak/Etiologisch agens 

Demodicose Demodex 

Seborrhea Erfelijk 

Oppervlakkige pyodermie Staphylococcus spp. 

Hypothyroidisme Erfelijk,auto-immuun, 

iatrogeen,.. 

Auto-immuunziektes zoals 

pemphigus foliaceus of 

pemphigus erythematosus 

Auto-immuun 

Alopecie Endocrien, psychogeen 

Likgranuloma Overmatig likgedrag 

Caniene scabies Sarcoptes mijt 

Fig. 1: Typische ringvormige letsels na infectie 

met M. canis bij een hond (uit Outerbridge, 2006). 
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minder aangepast aan de huid van de hond wat leidt tot meer uitgesproken letsels met uitgebreide 

inflammatie (Ihrke, 2009). 

Infectie wordt hier vooral gekenmerkt door typische cirkelvormige letsels, die erg kunnen variëren in 

vorm, eventueel met folliculaire papels en pustels, milde tot ernstige schilfering en korstvorming. Pijn 

en jeuk zijn meestal afwezig tenzij bij zeer uitgebreide ontsteking. Een secundaire bacteriële infectie of 

zelftrauma kan zorgen voor meer irritatie, jeuk en pijn (BSAVA’s Scientific Committee, 1998). In een 

zeldzaam geval kan dermatomycose veralgemeend voorkomen. Meestal is dit dan te wijten aan 

immunosuppressie ofwel aan ernstige algemene infecties (DeBoer en Moriello, 2006). 

De kop en voorpoten zijn het vaakst aangetast. Vooral 

bij honden met een graaf- of jachtinstinct (oa. terriërs), 

die sterk in aanraking komen met oa. de bodem en 

knaagdieren worden vaak faciale infecties gezien met 

respectievelijk M. gypseum en T. mentagrophytes als 

agentia. Ook de perioculaire zones, neusbrug en 

oorranden zijn dan vaak aangetast (Chermette et al., 

2008).  

 

 

 

Bij honden kan aantasting van de klauw door dermatofyten of onychomycose optreden, wat kan leiden 

tot klauwdeformaties en het afbreken van de nagels (BSAVA’s Scientific Committee,1998). Hierdoor 

worden de nagels gevoeliger voor secundaire bacteriële infecties wat kan leiden tot paronychia of 

ontsteking van de nagelwal (Doering en Jensen, 1973). Eveneens kunnen ook de poten en het 

nagelbed geïnfecteerd worden.  

Infectie bij de hond kan soms gepaard gaan met kerion-vorming. Hierbij wordt de haarfollikel 

vernietigd en treedt er furunculosis op en/of een pyogranulomateuze reactie. Deze kerions 

manifesteren zich als erythemateuze, exsudatieve, haarloze, solitaire of mutipele nodulen. De kop of 

de voorbenen zijn predilectieplaatsen. Boxers zouden gepredisponeerd zijn voor solitaire kerions. Bij 

de Golden retriever daarentegen treden soms multipele letsels op. (Ihrke, 2009). Deze kerions kunnen 

verward worden met neoplasieën zoals mastceltumoren (Chermette et al., 2008). 

In zeldzame gevallen wordt er oppervlakkige pustulaire dermatofytose waargenomen. Letsels zijn 

hierbij hoofdzakelijk gelokaliseerd op de kop en worden veroorzaakt doordat de infecterende 

dermatofyt niet het haar koloniseert, maar wel de bovenste verhoornde huidlagen of stratum corneum. 

De dermatofyt heeft in dit geval eerder een voorkeur voor het oppervlakkige folliculaire keratine dan 

voor het keratine in de haren. Dit fenomeen wordt vooral gezien bij infecties veroorzaakt door T. 

mentagrophytes. Bijhorend klinisch beeld zijn pustules die resulteren in inflammatoire erythemateuze 

papules en plaques met korsten. In chronische gevallen treedt er hyperpigmentatie, kaalheid en 

Fig. 2: Dermatomycose veroorzaakt door T. 

mentagrophytes (uit Outerbridge, 2006). 
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lichenificatie op. Voornamelijk terriërs zijn gepredisponeerd, in het bijzonder de foxterriërer en de 

manchesterterriër (Ihrke, 2009).  

1.2.2 Klinisch beeld bij de KAT 

Bij 90% van de katten met dermatomycose is M. canis de oorzakelijke soort (Chermette et al., 2008). 

Infectie door T. mentagrophytes, T. equinum, T. verrucosum, M. gypseum en M. persicolor worden 

minder vaak gediagnosticeerd (Joyce, 2010). M. canis blijkt goed aangepast aan zijn gastheer 

waardoor infectie meestal gepaard gaat met milde tot asymptomatische letsels (BSAVA’s Scientific 

Committee, 1998). Het aantal asymptomatische dragers bij katten is dan ook zeer groot, vooral bij 

langharige rassen (Baker en Thomsett, 1990). Ook hier zien we de typische ringvormige letsels, maar 

minder uitgesproken dan bij de hond. Vaak zijn onregelmatige kale vlekken de enige klinische tekens. 

Folliculaire papels kunnen eveneens voorkomen (Ihrke, 2009).  

 

In zeldzame gevallen gaat infectie gepaard met onychomycosis, kerionvorming of pseudomycetoma. 

De letsels van een pseudomycetoma gelijken sterk op humane mycetoma. Vooral Perzische katten 

zouden gepredisponeerd zijn. Bij een mycetoma ontwikkelt de dermatofyt zich in de dermis en 

subcutis en geeft ontstaan aan cutane nodulen. Bij 

microscopisch onderzoek van de inhoud van deze nodulen 

kunnen er hyaliene schimmeldraden of hyfen aangetoond 

worden. Deze nodulen zijn niet pijnlijk bij palpatie. Ze komen 

vooral voor op de rug en in de nek, solitair of verspreid over het 

lichaam. Vaak verkleurt de huid bovenop de nodule 

blauwachtig. Fistulatie van deze nodule kan optreden 

(Chermette et al., 2008).  

 

 

 

 

Het klinisch beeld is meestal duidelijker bij kittens dan bij 

volwassen katten. Typisch voor jonge katten zijn letsels op 

de neus, de buitenzijde van de oorschelp, de oorranden en 

de distale delen van de ledematen (Chermette et al, 2008). 

De algemene gezondheid van het kitten zal de omvang 

van de letsels bepalen. Bij een kitten met slechts milde 

huidletsels kan er na een respiratoire of gastro-intestinale 

infectie generalisatie van de letsels optreden (DeBoer et 

al., 2006). Bij oudere katten zijn de letsels vaak beperkt of 

verloopt de infectie zelfs asymptomatisch (Chermette et 

al., 2008).  Fig. 4: M. canis bij de kat (uit Schaer, 

2008). 

Fig. 3: Pseudomycetoma veroorzaakt 

door M. canis op het ventraal abdomen 

van een kat (uit Outerbridge, 2006). 
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Asymptomatische dragers vertonen geen klinische symptomen, maar de haren zijn wel geïnfecteerd 

en zijn dus een belangrijke bron van besmetting.  

Dit fenomeen treedt vooral op bij langharige rassen en bij katten afkomstig van een cattery (Ihrke, 

2009).  

 

 

1.3 DIAGNOSE 

De anamnese en het klinisch onderzoek kunnen een bijdrage leveren bij het stellen van een diagnose. 

Voor een definitieve diagnose is bevestiging door diagnostische testen echter noodzakelijk. 

Verschillende technieken kunnen hiervoor gebruikt worden, zoals (1) de lamp van Wood, (2) direct 

microscopisch onderzoek, (3) cultuur en identificatie soorten, (4) histologisch onderzoek van een 

biopt, (5) immunologie en (6) PCR. Deze zullen in de volgende paragraaf in detail besproken worden. 

De meest gebruikte methoden voor staalname bij hond en kat is het nemen van huidafkrabsels en het 

uittrekken van haren. Indien mogelijk worden er zowel haren, korsten als schilfers verzameld. De huid 

wordt best vooraf ontsmet met 70% alcohol, om mogelijke besmetting van de stalen door bacteriële- 

en schimmelcontaminanten te reduceren. Aangezien in het centrale deel van het letsel de schimmel 

meestal afgestorven is, worden haren en korsten best verzameld aan de rand van het letsel. Daarbij is 

het zeer belangrijk de haren uit te trekken en niet af te knippen, aangezien de specifieke 

schimmelstructuren zich aan de basis van het haar bevinden. Men trekt de haren best uit langs de 

groeirichting van het haar. Als men tegen de haargroei in trekt, kan men de schimmelhyfen en sporen 

van het haar ontdoen. Om een staal te nemen van een aangetaste nagel wordt deze zo dicht mogelijk 

tegen het gezonde gedeelte afgeknipt en is het belangrijk zowel het nagelbed als de klauw te 

bemonsteren (Chermette et al., 2008). 

Een alternatieve methode voor staalname is de methode van Mackenzie. Deze wordt vaak gebruikt 

voor het opsporen van asymptomatische dragerkatten of wanneer er geen duidelijke letsels zijn 

(DeBoer et al., 2006). Met een steriele tandenborstel wordt het dier gedurende 1 minuut geborsteld 

waarbij de haren en schilfers opgevangen worden met een blad papier (Joyce, 2010). Met de borstel 

kan men eventueel afdrukken maken op speciale cultuurmedia voor het isoleren en identificeren van 

dermatofyten. 

1.3.1 De lamp van Wood 

Deze lamp zendt UV-licht uit met een golflengte van 330-365 nm (Cervantes Olivares, 2003). Zowel 

vooraf genomen stalen als het volledige dier kunnen met deze methode onderzocht worden. Onder 

deze lamp zullen haren geïnfecteerd met dermatofyten geel-groen fluoresceren.  

Tijdens de invasie van de haren scheiden dermatofyten pteridine af, een stof die verantwoordelijk is 

voor het fluoresceren van de haren (Haesebrouck, 2010). Hierbij is het van belang dat de haren zelf 

fluoresceren en niet de aangetaste huidschilfers. Er zijn echter enkele beperkingen aan deze 

methode. Enkel haren van honden en katten geïnfecteerd door M. canis zullen fluoresceren (Garfield, 

2007). Het gebruik van bepaalde zalven zoals tetracylcines en petrolatum die op de huid werden 
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aangebracht, alsook bacteriële infecties van de huid, 

bv. met Pseudomonas aeruginosa, kunnen een vals 

positief beeld geven (Haesebrouck, 2010).  

Deze methode wordt vaak gebruikt voor het opvolgen 

van een behandeling of voor het selecteren van haren 

die geïncubeerd zullen worden voor cultuur. Sommige 

dierenartsen gaan echter routinematig de lamp van 

Wood gebruiken bij alle katten die ze onderzoeken om 

op die manier asymptomatische dragers van M. canis 

op te sporen (Doering en Jensen, 1973). De aanwezigheid 

van fluorescentie kan een indicatie zijn voor 

dermatomycose, maar moet systematisch bevestigd 

worden met andere methodes. Het niet fluoresceren van 

haren kan geen uitsluitsels geven over het al of niet besmet zijn van het dier. Ook hier zijn andere 

testen noodzakelijk voor bevestiging en identificatie. 

1.3.2 Direct microscopisch onderzoek 

Huidafkrabsels of geplukte haren kunnen rechtstreeks onder de microscoop bekeken en onderzocht 

worden op de aanwezigheid van hyfen of schimmelsporen. Deze techniek vereist echter wat ervaring 

van de onderzoeker voor een correcte interpretatie. Dit onderzoek geeft ook slechts een indicatie en 

een negatief resultaat sluit de diagnose van dermatomycose dus nog niet uit.  

Huid-, weefsel-, en nagelstalen worden op een draagglaasje geïncubeerd in een druppel 10% KOH 

gedurende 2 uur of verwarmd in een bunsenvlam, om het te onderzoeken keratinehoudende materiaal 

te verweken (Mulller en Kirk, 1976). Een alternatieve techniek is het gebruik van calcofluor white. 

Deze stof fluoresceert onder UV-licht na binding aan het chitine in de celwand van de schimmel 

(Cervantes Olivares, 2003). Voor deze methode heeft men echter een fluorescentiemicroscoop nodig, 

waardoor deze techniek niet routinematig gebruikt wordt in veterinaire praktijken (Chermette et al., 

2008).  

   

 

 

Fig. 6: Ectothrix gelegen sporen (hernomen 

van http://www.vetmed.wisc.edu/, 2013). 

Fig. 7: Endothrix gelegen sporen (hernomen 

van http://www.vetmed.wisc.edu/, 2013). 

Fig. 5: het fluoresceren van haren onder 

de lamp van Wood (hernomen van 

http://www.vetmed.wisc.edu/, 2013). 

http://www.vetmed.wisc.edu/
http://www.vetmed.wisc.edu/
http://www.vetmed.wisc.edu/
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Een geïnfecteerd haar kan men herkennen aan de arthrosporen die rond de haarschacht liggen. De 

sporen kunnen zich zowel ectothrix (buitenkant van het haar) als endothrix (in het haar) bevinden. Bij 

M. canis en T. mentagrophytes infecties bevinden de sporen zich ectothrix. (De Hoog et al., 2000).  

Een kat heeft eerder dunne haren waardoor het gemakkelijker is geïnfecteerde haren te 

diagnosticeren. Onderzoek van hondenhaar is moeilijker aangezien deze meestal dikker en donker 

gepigmenteerd zijn (Chermette et al., 2008). 

1.3.3 Cultuur 

Deze methode laat toe de dermatofyt te isoleren en te identificeren. Voor isolatie worden zowel haren, 

schilfers, korsten als weefsels geïnoculeerd op selectieve media voor dermatofyten. Indien mogelijk 

selecteert men best haren die fluoresceren onder de lamp van Wood om de kans op een positieve 

cultuur te verhogen (BSAVA’s Scientific Committee, 1998). Meest gebruikt is Sabouraud dextrose 

agar, waaraan cycloheximide en chlooramfenicol werd toegevoegd om de groei van contaminanten te 

inhiberen (Chermette et al., 2008). In veterinaire praktijken 

wordt tevens vaak Dermatofyt Test Medium (DTM) 

gebruikt. Dit is een Sabouraud dextrose agar met 

cycloheximide, chlooramfenicol en chloortetracycline 

alsook fenolrood. Deze pH indicator zal het medium van 

geel naar rood doen kleuren als gevolg van 

ammoniumproductie door dermatofyten (Muller en Kirk, 

1976). Aangezien DTM vaak leidt tot zowel vals positieve 

als vals negatieve resultaten is deze test eerder kritisch te 

gebruiken.  

 

Culturen worden geïncubeerd bij 25°C. Een specifieke 

identificatie is mogelijk vanaf 7 tot 10 dagen aangezien de 

meeste kolonies dan pas sporen beginnen te vormen (BSAVA’s Scientific Committee, 1998). Het staal 

is negatief als er na 1 maand nog steeds geen groei is opgetreden. (Haesebrouck, 2010) 

Identificatie van dermatofyten 

De meest gebruikte manier om de oorzakelijke dermatofyt correct te identificeren, is via cultuur op 

Sabouraud agar. Hierbij worden de culturen zowel macroscopisch als microscopisch bekeken. Voor 

microscopisch onderzoek worden stukjes mycelium uit het centrale deel van de kolonie in lactofenol 

bekeken. Bij atypische gevallen of steriele isolaten kan PCR-identificatie en DNA sequenering 

uitsluitsel geven. 

 

Fig. 8: Microscopische beeld van M. canis  

met spoelvormige macroconidia en 

knotsvormige microconidia (hernomen van  

http://www.mycology.adelaide.edu.au/, 2013). 

http://www.mycology.adelaide.edu.au/
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In tabel 2 wordt de identificatie van de 3 meest 

voorkomende species bij hond en kat besproken, 

namelijk M. canis, M. gypseum en T. 

mentagrophytes.  

Een onderscheid tussen Microsporum en 

Trichophyton species wordt gemaakt door het 

verschillend oppervlak van de macroconidia. Bij de 

Microsporum species hebben de macroconidia een 

typisch ruw oppervlak terwijl de macroconidia van 

Trichophyton species een gladde celwand vertonen 

(De Hoog et al., 2000). 

 

 

Tabel 2. Identificatieschema voor dermatofyten (naar De Hoog et al., 2000 & Rebell en Taplin, 

1970) 

 Microsporum canis 
 

Microsporum 
gypseum 

Trichophyton 
mentagrophytes 

CULTUUR 
recto 

wit, stervormige 
kolonies, poederig-
pluizig met radiaire 
groeven 
 

kaneelachtige-
lichtbruine kleur, 
poederig 

crèmekleurig tot gelig-
bruin, poederig en 
vaak stervormige 
kolonies 

CULTUUR  
Verso 

geel tot bruinachtig gelig-bruin; soms roze 
tint 

oker tot roodbruine 
kleur, soms geel of 
donkerbruin 

MICROSCOPISCHE 
MORFOLOGIE 
Macroconidia 

spoelvormig, 
dikwandig, ruw 
oppervlak en een 
gebogen apex; 6-12 
cellig 

 

in grote clusters, 
ellipsvormig, dunne 
wand met ruw 
oppervlak; 6 of minder 
compartimenten 

knots- of sigaarvormig 
met dunne gladde 
wand; 3-8 
compartimenten 

MICROSCOPISCHE 
MORFOLOGIE 
Microconidia 

knotsvormig tot 
peervormig 

knotsvormig met een 
dunne wand 

 

sferisch, 
druiventrosvormige 
clusters, 
spiraalvormige hyfen 

 

 

1.3.4 Biopsie 

Het nemen van een biopt is niet noodzakelijk. Het kan echter nuttig zijn in gevallen waar de cultuur 

niet duidelijk te interpreteren is of indien, omwille van een te erge inflammatie van de huid, het niet 

mogelijk is om een cultuur te maken (BSAVA’s Scientific Committee, 1998). 

Fig. 9: Typische spiraalvormige hyfen van T. 

mentagrophytes (hernomen van 

http://www.mycology.adelaide.edu.au/, 2013). 

 

http://www.mycology.adelaide.edu.au/
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Vaak voorkomende histologische patronen zijn: folliculitis en furunculosis, hyperkeratose en 

parakeratose van de epidermis, perivasculaire of interstitiële dermatitis en intra-epidermale pustulaire 

dermatitis. Bij honden met een Trichophyton infectie kan er epidermale of folliculaire acantholyse 

voorkomen en is er verwarring mogelijk met pemphigus foliaceous (Chermette et al., 2008). 

Met een periodic acid Shiff (PAS) kleuring is het mogelijk arthroconidia of hyfen te zien in het stratum 

corneum (BSAVA’s Scientific Committee, 1998). Ook hier kunnen de histologische kenmerken erg 

variëren. Bij afwezigheid van schimmelelementen mag er niet geconcludeerd worden dat infectie 

afwezig is (Garfield, 2007). 

Een pseudomycetoma veroorzaakt door M. canis kan ook met immunohistochemische kleuringen of 

via PCR op het weefsel aangetoond worden (Chermette et al., 2008). 

1.3.5 Immunodiagnose  

Er zijn reeds verscheidene studies gedaan om antistoffen tegenover M. canis aan te tonen. Tot nu toe 

zijn er echter nog geen testen gecommercialiseerd. Momenteel wordt cultuur aanzien als de ‘gouden 

standaard’ om een diagnose te stellen. Dermatofyten groeien echter redelijk traag en de interpretatie 

vereist ook enige ervaring van de onderzoeker. Met behulp van een ELISA test (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay) kan men de infectie veel eerder diagnosticeren dan in cultuur. Het aantonen 

van IgG antistoffen in het bloed tegen M. canis is een betrouwbare methode voor de diagnose van 

dermatomycose bij honden en laat toe de behandeling op te volgen (Garcia et al., 2004). Toch is 

verder onderzoek noodzakelijk is om te weten hoelang antistoffen persisteren na genezing van 

geïnfecteerde dieren (Peano et al., 2005). 

Ook intradermale testen (IDT) kunnen gebruikt worden voor het bepalen van de immuunstatus van 

katten die geïnfecteerd zijn met M. canis en voor de opvolging van de behandeling. Hierbij wordt er na 

scheren antigeen intradermaal geïnjecteerd inclusief een positieve (histamine) en negatieve controle 

(Moriello et al., 2003). Na 20 minuten wordt de test beoordeeld. Elke reactie wordt dan geëvalueerd op 

de aanwezigheid van roodheid of zwelling. De mate van reactie kan vergeleken worden met de 

negatieve en positieve controle (Hnilica, 2011). Er werden uitgestelde overgevoeligheidsreacties 

aangetoond na injectie van M. canis antigeen bij geïnfecteerde katten, wat wijst op een 

celgemedieerde immuunrespons.  

1.4 BEHANDELING  

Bij gezonde dieren is dermatomycose meestal een zelf-limiterende ziekte. Opbouw van een goede 

immuunrespons kan dus volstaan om de ziekte te controleren. Toch is behandeling noodzakelijk om 

het ziekteverloop te verkorten en de verspreiding naar mens en dier te voorkomen (Chermette et al., 

2008). Tevens is het belangrijk dat alle dieren die in contact kwamen met het geïnfecteerde dier 

behandeld worden (Joyce, 2010). Een systemische en topicale behandeling worden best 

gecombineerd. Een systemische behandeling zorgt voor een snellere genezing, terwijl een topicale 

therapie de inflammatie en het spreiden van de schimmel vermindert (Chermette et al., 2008). 
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Daarnaast is ook behandeling van de omgeving van cruciaal belang om verspreiding van de infectie te 

voorkomen. De behandeling wordt best opgevolgd aan de hand van herhaalde culturen om de 2-4 

weken. Een dier wordt pas genezen beschouwd als er een negatieve cultuur verkregen wordt 

(Moriello, 2004). 

1.4.1 Systemische behandeling 

Griseofulvine is lange tijd de gouden standaard geweest voor de behandeling van dermatofytose. 

Omwille van zijn teratogeniciteit en andere nevenwerkingen worden momenteel voornamelijk 

itraconazole en terbinafine gebruikt. Itraconazole remt de synthese van ergosterol, een belangrijke 

component van de schimmelcelwand. Het wordt oraal toegediend en kan zowel bij hond als bij kat 

gebruikt worden (off label use bij honden). Voor langdurige behandeling, bij drachtige of lacterende 

dieren en dieren met een gebrekkige leverfunctie is itraconazole echter niet geschikt (Joyce, 2010). 

Als alternatief kan dan terbinafine gebruikt worden (Moriello, 2004).  

1.4.2 Topicale behandeling 

Zowel enilconazole als miconazole/chloorhexidine worden gebruikt voor topicale behandeling. Beide 

antifungica werken in op de celwandsynthese van de schimmel. Enilconazole mag niet gebruikt 

worden voor behandeling van katten. Miconazole/chloorhexidine shampoo daarentegen kan zowel bij 

hond en kat gebruikt worden als bijkomende behandeling (Joyce, 2010). Langharige of ernstig 

geïnfecteerde dieren worden best geschoren. Dit maakt de topicale toediening eenvoudiger en 

resulteert in een betere penetratie van het geneesmiddel (Chermette et al., 2008).  

1.4.3 Behandeling van de omgeving 

Aangezien sporen lange tijd kunnen overleven in de omgeving is een goede omgevingsbehandeling 

noodzakelijk om de schimmel te elimineren (DeBoer et al., 2006). Desinfecteren van borstels en 

speeltjes zijn hierbij van groot belang. Zowel enilconazole als een 10% chloor-oplossing (Van Rooij et 

al., 2006) kunnen gebruikt worden als desinfectans (Joyce, 2010).  

1.4.4 Vaccinatie bij hond en kat 

Bij rundvee is vaccinatie tegen dermatomycose gebruikelijk (DeBoer en Moriello, 1994). Omwille van 

de vele asymptomatische dragers bij katten en de kans op zoönotische transmissie zijn er veel studies 

uitgevoerd naar vaccinatie tegen M. canis bij katten (DeBoer en Moriello, 1994; DeBoer en Moriello, 

1995; DeBoer et al., 2002), echter zonder succes.  

Vaccins die conidia bevatten, bieden meer bescherming dan vaccins op basis van hyfen. Vaccins met 

levende sporen zijn het meest effectief. Waarschijnlijk is de ontkieming van sporen en een beperkte 

groei van de hyfen noodzakelijk voor het ontwikkelen van een beschermende immuunrespons (Lund 

en Deboer, 2008). Deze levende vaccins ontwikkelen echter vaak kleine, actieve letsels ter hoogte 

van de injectieplaats waardoor kans op overdracht naar de mens mogelijk is. Daardoor zijn dergelijke 

vaccins niet aangewezen bij gezelschapsdieren die binnenshuis leven (DeBoer et al., 2002). 
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Ondanks het feit dat er bij hond en kat geen vaccins bestaan die een totale preventieve bescherming 

tegen dermatomycose bieden, zijn er toch enkele commerciële vaccins op de markt als aanvullende 

therapie naast een conventionele behandeling (Moriello, 2004).  

 

2. SCHIMMEL – GASTHEER INTERACTIES 

Zowel vanuit het standpunt van de gastheer als vanuit het standpunt van de schimmel kunnen 

interacties onderzocht worden. Beide zijn sterk met elkaar verbonden. De pathogenese uitgaande van 

de schimmel is namelijk steeds verbonden met de immunologische reactie van de gastheer. Beide 

aspecten zullen hieronder besproken worden. 

2.1 PATHOGENESE 

De infectieuze stadia van een dermatofyt zijn de arthrosporen of arthroconidia. Deze aseksuele 

sporen worden gevormd door fragmentatie van de schimmelhyfen (DeBoer et al., 2006). Dermatofyten 

infecteren alleen keratinehoudende structuren zoals haren, nagels, klauwen en de verhoornde 

bovenste huidlaag of het stratum corneum van de epidermis (Nesbitt, 1983). In principe worden 

levende weefsels niet aangetast. Dermatofyten zijn in staat keratinehoudende weefsels binnen te 

dringen door secretie van enzymes die keratine kunnen verteren of keratinolytische proteasen 

(Vermout et al., 2008). Ze breken het keratine netwerk af tot oligopeptiden of aminozuren en zouden 

ook een rol spelen bij de vasthechting van de arthrosporen aan de huid of verhoornde structuren. 

Tijdens het infectieproces hechten de arthrosporen vast aan de huid van de gastheer en na 

ontkieming van de sporen, dringen de schimmelhyfen binnen in de verhoornde structuren en worden 

deze verteerd in korte peptiden en aminozuren (Baldo et al., 2012). Adhesie, invasie en groei op de 

huid van de gastheer zullen hieronder in detail besproken worden. 

 

2.1.1 Adhesie  

De arthrosporen hechten eerst vast aan de verhoornde huid van de gastheer. Studie van 

huidexplantaten geïnfecteerd met M. canis en T. mentagrophytes toont aan dat toename van de 

vasthechting of adhesie aan de verhoornde huid van de gastheer sterk tijdsafhankelijk is (Vermout et 

al., 2008). Ten vroegste 4 tot 6 uur na blootstelling treedt vasthechting op. De arthrosporen ontkiemen 

ten vroegste na 4 uur (DeBoer et al., 2006).  

Over de factoren die deze adhesie mediëren, is er weinig geweten. Er werd aangetoond dat de 

microconidia van T. mentagrophytes koolhydraat-specifieke adhesines vertonen op hun oppervlak. 

Deze adhesines herkennen mannose en galactose en zouden een rol spelen tijdens de adhesie 

(Baldo et al. 2012). De arthroconidia van T. mentagrophytes vertonen tijdens de adhesiefase fibrillaire 

uitsteeksels op hun oppervlak. De arthroconidia die op de huid liggen worden dus door lange, dunne 

fibrillen zowel onderling als met de verhoornde cellen (keratinocyten) verbonden. (Vermout et al., 

2008). 
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De proteasen die gesecreteerd worden door dermatofyten zouden helpen of zelfs noodzakelijk zijn 

voor adhesie (Vermout et al., 2008). Een groot aantal van deze proteasen is reeds geïdentificeerd. 

Welke rol ze precies spelen tijdens de infectie is nog niet volledig achterhaald (Bagut et al., 2012). 

Dermatofyten secreteren zowel endo- als exoproteasen. Endoproteasen kunnen peptidebindingen 

verbreken in het midden van de keten (Hamada, 2000). Ze kunnen opgedeeld worden in twee grote 

families: de subtilisinen (Sub) waartoe de serine-proteasen behoren en de fungalysinen waartoe de 

metalloproteasen (Mep) behoren (Monod, 2008). Exoproteasen kunnen enkel aminozuren aan het 

einde van de keten eraf halen (Hamada, 2000). De dipeptidyl-peptidasen (Dpp) zijn exoproteasen 

(Monod, 2008). 

 Bij M. canis werden reeds verschillende Subs, Meps en twee Dpps gekarakteriseerd (Bagut et al., 

2012). Het geïsoleerde Mep wordt Metalloprotease 3 (Mep3) genoemd (Monod, 2008). Binnen de 

groep van de Sub is het protease Sub3 het best bestudeerd. Dit protease toont een sterke activiteit 

tegenover keratinehoudende substraten (Bagut et al., 2012). Er werd aangetoond dat bij de adhesie 

van M. canis aan de epidermis van katten Sub3 een belangrijke rol speelt, maar niet betrokken is bij 

de invasie van het weefsel (Baldo et al., 2010). Later bleek ook bij mensen en andere dieren Sub3 

belangrijk voor de vasthechting aan de huid. Sub3 van M. canis is tot nog toe het enige protease, 

waarvan de secretie in geïnfecteerd weefsel reeds in vivo is aangetoond (Bagut et al., 2012).  

Het unieke Dpp IV dat aangetoond is bij Trichophyton spp. en M. canis zou ook een rol spelen in het 

adhesie proces (Vermout et al., 2008).  

Fig. 10: Degradatie van keratinehoudende weefsels door dermatophyten (uit Baldo et al., 2012) 
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2.1.2 Invasie en groei op keratinehoudende weefsels 

Na aanhechting en ontkiemen van de schimmelspore wordt er een kiembuis gevormd. De schimmel 

zal vermeerderen op de oppervlakkige huidlagen en binnendringen in de haarfollikels (Haesebrouck, 

2010). Het koloniseren van haren gebeurt waar actieve keratinisatie plaatsvindt (Baker et al., 1990). 

Dus enkel haren die zich in de anagene fase bevinden worden aangetast (BSAVA’s Scientific 

Committee, 1998). Door afbraak van het keratine worden de epidermis en haarfollikels beschadigd en 

komen er irriterende stoffen vrij. Hierdoor ontstaat inflammatie (Haesebrouck, 2010). Door afbraak van 

het keratine verliezen de haren hun stevigheid, wat leidt tot afbreken van de haren en alopecie (Baker 

et al., 1990). 

Ook bij de groei van dermatofyten spelen de proteasen een belangrijk rol. Over andere hydrolasen, 

zoals lipasen en ceramidasen, is echter veel minder gekend (Vermout et al., 2008). 

Eenmaal de schimmel zich vastgezet heeft op het weefsel, wordt er een grote variatie aan Subs en 

Meps geproduceerd.  

Keratinehoudende weefsels zijn opgebouwd uit een netwerk van proteïnen, onderling verbonden door 

disulfidebruggen. Deze moeten gereduceerd worden alvorens de keratinasen hun werk kunnen doen 

(Vermout et al., 2008). Het Ssu1 gen codeert voor een sulfiet efflux pomp, die deel uitmaakt van de 

telluriet-resistentie/dicarboxylaat transporter (TDT) familie (Léchenne, 2007). Deze pomp zorgt voor 

sulfitolyse, waarbij de disulfidebrug gesplitst wordt in cysteïne en S-sulfocysteïne (Monod, 2008). De 

gereduceerde proteïnen worden hierdoor toegankelijk voor de proteasen. Deze pomp zou een 

mogelijke target kunnen zijn voor antifungale geneesmiddelen (Léchenne, 2007). 

Om koolstof en stikstof als voedingsbron uit het complexe keratinenetwerk te halen, wordt een groot 

aantal proteasen gesecreteerd. Voor de inductie van deze proteasen speelt een GATA 

transcriptiefactor een belangrijke rol (Vermout et al., 2008). Deze induceert de expressie van 

verschillende genen, zoals het dnr-1 (Defense Repressor 1) gen bij M. canis, waardoor de schimmel in 

staat is voedingsstoffen uit het complexe proteïnenetwerk te halen (Yamada et al., 2006). Om 

optimaal te kunnen groeien en overleven is het van belang dat dermatofyten de expressie van hun 

proteasen reguleren. Naargelang de gastheer worden protease-genen meer of minder tot expressie 

gebracht, wat resulteert in meer of minder erge inflammatie van de letsels bij de gastheer (Vermout et 

al., 2008). 

Cel- of huidschade veroorzaakt door dermatofyten wordt niet enkel door schimmelproteasen 

veroorzaakt wordt. Ook gastheerproteasen zouden mogelijk geactiveerd worden en een rol spelen bij 

het ontstaan van letsels (Vermout et al., 2008). 

 Hieruit kunnen we concluderen dat de interacties tussen schimmel en gastheer zeer complex zijn, 

ondanks de oppervlakkige lokalisatie van de meeste dermatofyten.  
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2.2 IMMUNOLOGIE 

De humane immuunrespons op een dermatofytinfectie is reeds uitvoerig bestudeerd. De immunologie 

bij gezelschapsdieren is echter veel minder onderzocht en de studies die er zijn, zijn vooral gericht op 

katten (DeBoer et al., 2006). 

Bij een dermatofytinfectie komen er door keratinolyse irriterende stoffen vrij. In combinatie met de 

metabolieten gevormd door de dermatofyt, veroorzaken zij een inflammatoire reactie (Nesbitt, 1983). 

Deze zal variëren naargelang de soort dermatofyt en de respons van de gastheer (Baker en Thomsett, 

1990). De typische ringvormige letsels van een dermatofytinfectie ontstaan doordat de schimmel deze 

inflammatie probeert te ontvluchten door centrifugale groei (Doering en Jensen, 1973). Deze 

inflammatie is van groot belang voor het elimineren van de dermatofyt (Descamps et al., 2001). 

Drie componenten van de fungi spelen een belangrijke rol in het opwekken van een immuunrespons 

bij de gastheer, namelijk de specifieke koolhydraten en proteïnen van de celwand (glycopeptiden) en 

keratinasen. De glycopeptiden van de celwand zijn niet soortspecifiek waardoor er kruisreacties 

mogelijk zijn tussen de verschillende schimmelsoorten. Ook op de keratinasen die gesecreteerd 

worden door dermatofyten, wordt er gereageerd met een humorale en celgemedieerde immuniteit 

(DeBoer et al., 2006). Zoals voordien besproken, veroorzaken deze proteasen schade aan de huid. 

De ernst van deze letsels zal een invloed hebben op de graad van inflammatie. Zo blijkt dat 

dermatofyten die enkel de oppervlakkige dode huidlagen koloniseren en dus in mindere mate invasief 

zijn, verborgen kunnen blijven voor het immuunsysteem. Daarnaast zijn deze proteasen ook in staat 

immunologische stoffen af te breken. Zo zouden bepaalde peptiden die de inflammatie mediëren, 

substraten zijn voor Dpp IV (Vermout et al., 2008). 

Zowel de aangeboren als de verworven afweer speelt een rol bij de immunologische respons van de 

gastheer tegenover dermatofyten. Bij Microsporum species en verschillende Trichophyton species is 

gebleken dat zowel de celgemedieerde als de humorale immuniteit een rol spelen bij de eliminatie van 

de infectie. In vergelijking met andere fungi, is dit eerder uitzonderlijk. De celgemedieerde immuniteit 

is hierbij bepalend. Het ontbreken van een adequate celgemedieerde respons zou een mogelijke 

oorzaak zijn van chronische dermatofytose (Almeida, 2008).  

 2.2.1 Aangeboren of niet-specifieke afweer 

De aangeboren afweermechanismen zijn zeer algemeen en zijn actief tegen een groot aantal 

antigenen. Ze kunnen zowel mechanisch als cellulair zijn. De mechanische componenten zijn 

ondermeer fysische barrières, zoals de huid, en antimicrobiële secreten zoals speeksel en lysozymes 

in tranen. De cellulaire componenten zijn de neutrofielen, macrofagen-monocyten, dendritische cellen 

en de natural killer cellen (NK-cellen) (Ahmed et al., 2007). Deze cellen kunnen zowel de schimmel 

elimineren via fagocytose als via initiatie van een specifieke immuunrespons door antigen presentatie. 

Daarnaast secreteren ze ook bepaalde cytokines zoals tumor necrosis factor-α (TNF-α), interleukine 

12 (IL-12), chemokines en andere stoffen die inflammatie induceren en de infectie moduleren 

(Almeida, 2008). 
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Een immuunrespons start wanneer de schimmel zich vasthecht aan het stratum corneum. Hierdoor 

zouden de keratinocyten IL-8 vrijstellen waardoor neutrofielen naar het stratum corneum aangetrokken 

worden. Deze infiltraten van neutrofielen kunnen in geïnfecteerd weefsel aangetoond worden. Op 

adhesie aan de huid volgt de invasie van de huid door de dermatofyt. Studies uit de humane 

geneeskunde tonen in deze fase een stijgende chemotaxis en adhesie van polymorfonucleaire 

leukocyten (PMNL). Sporen, niet de hyfen, die geopsoniseerd worden door het complement worden 

afgedood door PMNL (Almeida, 2008). 

Uit humane studies bleek dat schimmelsporen macrofagen kunnen inhiberen of suppressieve 

cytokines kunnen induceren. Na fagocytose van de dermatofyt werd een down-regulatie vastgesteld 

van de MHC-II antigenen (Major Histocompatibility Complex) en de productie van IL-10, een anti-

inflammatoir cytokine. De gefagocyteerde schimmelsporen differentieerden zelf tot hyfen die 

uitgroeien in de macrofaag en de macrofaag uiteindelijk afdoodden. Op deze manier kan de schimmel 

dus ontkomen aan de immuunrespons van de gastheer. Daarnaast kunnen geïnfecteerde macrofagen 

grote hoeveelheden TNF-α produceren, een stof die sterk pro-inflammatoir is (Almeida, 2008). 

Bij de herkenning van pathogene micro-organismen en de activatie van de aspecifieke afweer spelen 

de Toll-like receptoren (TLRs) een cruciale rol. De TLRs herkennen de pathogeen geassocieerde 

moleculaire patronen (PAMPs) van micro-organismen (Almeida, 2008). Uit recente studies is echter 

ook gebleken dat TLR-2 afhankelijke mechanismen een rol zouden spelen bij inhibitie van de 

immuunrespons door de secretie van IL-10 (Netea et al., 2004). Of dit ook voorkomt bij dermatofyten 

moet nog verder onderzocht worden.  

Ook het recentelijk ontdekte dectine-1 zou een rol spelen in de immuunrespons. Deze transmembraan 

β-glucaan receptor bevindt zich hoofdzakelijk op macrofagen en dendritische cellen en zou de 

productie van pro-inflammatoire cytokines induceren bij contact met de β-glucanen in de wand van de 

fungi (Almeida, 2008). 

Een ander mogelijk belangrijk mechanisme in de afweer is het binden van ijzer door transferrine. 

Hierdoor verliest de dermatofyt een belangrijke nutriënt, nodig voor de groei van de schimmel in de 

diepere huidlagen (Woodfolk et al., 1998). 

2.2.2 Verworven of specifieke afweer 

Met intradermale testen (IDT) is het mogelijk de immuunstatus van geïnfecteerde dieren na te gaan. 

Een uitgestelde overgevoeligheidsreactie (Delayed-type Hypersensitivity respons of DTH) wordt 

gekenmerkt door een verharding van de huid op de plaats van injectie door een accumulatie van 

fibrine na 48-72h (Almeida, 2008). Deze uitgestelde reactie wijst op een celgemedieerde immuniteit 

(CMI) en is gecorreleerd met een verhoogde blastogenese van lymfocyten. De ontwikkeling van een 

Immediate-type Hypersenstivity respons (ITH) of onmiddellijke respons (na 15-30 min) wijst op een 

antistof gemedieerde reactie (DeBoer et al., 2006). 
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De uiteindelijke uitkomst van de infectie is afhankelijk van de subpopulatie T-helpercellen die reageert. 

Zo wordt een Th1 respons (=celgemedieerde respons) geassocieerd met resistentie tegen 

verschillende ziektes en zal een Th2 respons (=antistofrespons) eerder correleren met een verhoogde 

gevoeligheid (Almeida, 2008). Bij chronische infectie treedt een sterke ITH respons op, waarbij vaak 

geen celgemedieerde immuniteit aanwezig is (DeBoer et al., 2006). 

Algemeen kunnen we concluderen dat vooral de celgemedieerde immuniteit belangrijk is in de 

bescherming tegen herinfectie (DeBoer et al., 2006).  

2.2.2.1 Celgemedieerde immuniteit  

Hierbij is de geactiveerde macrofaag de effector cel. De CD4+ T-helpercellen (Th1 cellen) produceren 

interferon gamma (IFN-γ) dat de macrofagen activeert. De antigenen worden gepresenteerd door 

antigen presenterende cellen in combinatie met MHC-II en worden herkend door de T-cellen. Deze 

groep van antigen presenterende cellen (APC) is zeer heterogeen en omvat de Langerhanscellen  

(antigen presenterende cellen van de huid), macrofagen en dendritische cellen (DC). Aangezien DC 

een belangrijke rol spelen in de initiatie van de celgemedieerde immuunrespons en in de maturatie 

van de T-helper cellen is het belangrijk om de werking van DC te begrijpen. Immature DC kunnen 

antigenen fagocyteren. Wanneer ze geactiveerd worden door agentia of bepaalde cytokines migreren 

ze naar de lymfeknopen en de milt. Daar activeren ze de naïeve antigen specifieke T-cellen. De 

maturatie van DC gebeurt tijdens deze migratie en is cruciaal in de ontwikkeling tot volledig potente 

APC (Almeida, 2008). Inflammatoire stimuli en stoffen geproduceerd door de keratinocyten zoals IL-1, 

GM-CSF en TNF-α hebben een invloed op deze maturatie (Woodfolk et al., 1998). Daarnaast 

verliezen ze het vermogen om antigenen te capteren en vertonen een stijgende expressie van MHC-II 

op hun celmembraan en productie van IL-12. Dit interleukine induceert de productie van IFN-γ in NK-

cellen en T-cellen. De bijdrage van de DC-cellen in de immuunrespons bij dermatomycose moet 

echter nog verder onderzocht worden (Almeida, 2008).  

Wanneer dermatomycose-geassocieerde huidletsels immunohistochemisch bekeken worden, wordt 

een mengeling van CD4+ en CD8+ T-cellen waargenomen. In de bovenste lagen van dermis en 

epidermis werden ook CD1a+ en CD68+ cellen gedetecteerd. Ook IFN-γ positieve cellen kunnen 

aanwezig zijn in bovenste lagen van de dermis (Almeida, 2008). 

Sommige dermatofyten zouden ook stoffen produceren die het immuunrespons verzwakken. Mannaan 

is een glycoproteïne dat deel uitmaakt van de schimmelcelwand en de inflammatoire respons kan 

onderdrukken bij bepaalde individuen. Bij dieren is verder onderzoek echter noodzakelijk (Almeida, 

2008).  

 

De studie van deze celgemedieerde respons heeft geleid tot de nodige kennis om vaccins te 

ontwikkelen gericht tegen dermatofyt infecties (Almeida, 2008). 
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2.2.2.2 Humorale immuniteit  

Ondanks het feit dat er een antistoffenrespons kan aangetoond worden bij geïnfecteerde dieren, 

hebben deze waarschijnlijk geen beschermende invloed. Een hogere concentratie aan IgG en IgM 

antistoffen werd aangetoond bij geïnfecteerde individuen in vergelijking met gezonde individuen 

(Descamps et al., 2001). Bij chronische dermatofytose werden hoge gehaltes aan IgE en IgG 

vastgesteld. Lage antistofgehaltes worden aangetoond bij patiënten met een DTH respons. 

Bij chronische dermatofytose worden overgevoeligheidsreacties van het onmiddellijke type 

aangetoond. Deze IgE-gemedieerde reactie uit zich als een lokale zwelling en roodheid 5-20 minuten 

na injectie van het antigen in de huid (Woodfolk et al., 1998). Het antigen gaat namelijk binden aan 

IgE-antistoffen gebonden op het oppervlak van de mastcellen. Deze binding leidt tot degranulatie van 

de mastcel met vrijstelling van histamine en andere pro-inflammatoire mediatoren (Almeida, 2008).  

Deze productie van IgE zou kunnen resulteren in een allergische reactie (Almeida, 2008). De 

mogelijkheid dat antigenen van dermatofyten door productie van IgE allergische ziektes induceren is 

eerder onwaarschijnlijk. Aannemelijker is dat atopische individuen meer gepredisponeerd zijn tot het 

ontwikkelen van chronische dermatofytose (Woodfolk et al., 1998). 

Ondanks dat de celgemedieerde immuniteit de grootste rol speelt bij eliminatie van de infectie, is er 

geen duidelijke correlatie tussen de aanwezigheid van circulerende antistoffen en een verhoogde 

gevoeligheid voor dermatofyten. Antistoffen zouden dus toch een rol kunnen spelen in de eliminatie 

van een infectie. Antistoffen die gevormd worden tegen de gesecreteerde proteasen zouden wel 

degelijk in staat zijn deze enzymes te inactiveren. Penetratie van deze antistoffen door een 

beschadigde huid zouden bijdragen tot eliminatie van het infectieuze agens (Sparkes et al., 1993). 

2.2.3 Immuniteit na herinfectie 

Het herstel na een infectie door dermatofyten is tweeledig. Enerzijds zorgt de immuunrespons zelf 

voor eliminatie van de dermatofyt, anderzijds zal de epidermopoiese in de huid gestimuleerd worden 

na contact van de schimmel met de huid (Blanco et al., 2008). De inflammatoire respons die 

geïnduceerd wordt door de celgemedieerde immuniteit zou verantwoordelijk zijn voor de verhoogde 

proliferatie van de keratinocyten. Daardoor zullen de epidermale cellen sneller regenereren en wordt  

de schimmel van de huid verwijderd (Woodfolk et al., 1998). 

Na het doormaken van een dermatofyt infectie is er slechts een gedeeltelijke immuniteit tegen 

herinfectie. De mate van resistentie zal variëren naargelang de gastheer, de soort dermatofyt en de 

plaats van de oorspronkelijke infectie. Meestal zien we immuniteit over het hele lichaam en het meest 

uitgesproken rondom de oorspronkelijk geïnfecteerde plaats. Deze bescherming is echter relatief. Een 

herinfectie is mogelijk, toch zal een groter aantal sporen of meer optimale condities nodig zijn om de 

infectie te doen aanslaan. Hierna zal herstel sneller optreden. Optimale bescherming tegen herinfectie 

ontstaat pas na twee of meerdere infecties (DeBoer et al., 2006).  
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Na IDT met M. canis extracten bij katten bleken geïnfecteerde katten hogere DTH reacties te vertonen 

dan niet geïnfecteerde katten. Daarnaast tonen katten met actieve infecties vaak minder opvallende 

DTH reacties in vergelijking met katten die hersteld waren van een M. canis infectie (Moriello et al., 

2003). Dit zou erop wijzen dat de infectie volledig doorlopen moet worden om een volledige immuniteit 

te verwerven. Het herstel van dermatofytose is ook hier te wijten aan een sterke celgemedieerde 

respons (DeBoer et al., 2006). 

2.3 PREDISPONERENDE FACTOREN 

Niet alle dieren die in contact komen met dermatofyten zullen klinische symptomen ontwikkelen. Bij 

gezonde dieren is de ziekte vaak zelflimiterend en dooft als het ware vanzelf uit (BSAVA’s Scientific 

Committee, 1998). Vele factoren hebben een invloed op het ontstaan en de verdere ontwikkeling van 

dermatomycose bij hond en kat. 

2.3.1 Huid 

Om infectie te veroorzaken is het noodzakelijk dat de dermatofyt de natuurlijke verdedigings-

mechanismen van de gastheer overwint. Een gezonde intacte huid is zo’n effectieve barrière dat 

dermatofyten niet in staat zijn binnen te dringen in een intacte huid. Elke vorm van trauma aan de huid 

is dus predisponerend voor infectie. Een verhoogde vochtigheid van de huid zal het aanslaan van 

dermatofyten vergemakkelijken (DeBoer et al., 2006).  

Ook sebum, gevormd door de talgklieren, zou een belangrijke rol spelen in de afweer van de gastheer 

tegenover de schimmel. Sebum bevat namelijk bepaalde vetzuren met fungistatische eigenschappen 

die de groei van de schimmel remmen (Doering en Jensen, 1973). Het normale wasgedrag van katten 

heeft hier een invloed op. Door te likken verspreiden ze het sebum van plaatsen met een hoge 

concentratie aan sebum, zoals de kin en de rug, naar andere lokalisaties op het lichaam. Op deze 

manier kunnen ook schimmelsporen verwijderd worden (DeBoer et al., 2006). 

 Door honden en katten te vaak te wassen en te borstelen vermindert het fungistatische sebum 

aanzienlijk en worden epidermale cellen verwijderd, wat resulteert in een hogere vochtigheid van de 

huid en vacht. De natuurlijke barrières van de huid worden dus aangetast, met een verminderde 

afweer tegenover dermatofyten  als gevolg (DeBoer et al., 2006). 

2.3.2 Leeftijd 

Ook de leeftijd is een belangrijke predisponerende factor. Jonge honden en katten zijn gevoeliger voor 

dermatomycose en ontwikkelen meestal ergere klinische symptomen dan volwassen dieren. Een 

verschil in structuur en fysiologie van de huid kan een mogelijke verklaring zijn (Nesbitt, 1983). De 

aanwezigheid van bepaalde types van vetzuren in het sebum kan hierbij een rol spelen (Doering en 

Jensen, 1973). Daarnaast is de immuniteit bij oudere dieren beter ontwikkeld. Hiervoor  zijn vooral 

multipele contacten met de schimmel verantwoordelijk, eerder dan de leeftijd (Chermette et al., 2008). 
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2.3.3 Ziekte 

De algemene gezondheid van de dieren heeft een belangrijke invloed op de gevoeligheid voor 

dermatomycose. In principe wordt bij gezonde dieren de infectie vanzelf geëlimineerd door een 

normale inflammatoire gastheerrespons. 

 Bepaalde ziektes zoals hyperadrenocorticisme verminderen de afweer en laten de infectie 

gemakkelijker aanslaan (Chermette et al., 2008). Ook katten die besmet werden met het Feliene 

Leukemie Virus (FeLV) of Feliene Immunodeficientie Virus (FIV) hebben een groter risico tot het 

ontwikkelen van dermatomycose (Ihrke, 2009).  

Ook bij immunodeficiënte honden is de kans op een chronische en gegeneraliseerde ziekte veel 

groter. Daarnaast zal ook het gebruik van sommige geneesmiddelen, hoofdzakelijk glucocorticoïden 

tot een verminderde lokale en systemische afweer leiden (Chermette et al., 2008). Ook 

chemotherapeutica zoals cyclofosfamide en doxorubicine 

doen een infectie gemakkelijker aanslaan (BSAVA’s 

Scientific Committee, 1998). 

Dieren met nutritionele stoornissen zijn gevoeliger. Bij 

een vitamine A deficiëntie wordt de huid gevoeliger voor 

dermatomycose infectie (Nesbitt, 1983). Ook stress 

veroorzaakt door dracht en lactatie is een 

predisponerende factor (BSAVA’s Scientific Committee, 

1998).  

 

 

2.3.4 Ras 

Bepaalde rassen zijn gevoeliger voor dermatomycose dan andere rassen. Bij de kat zou de infectie 

gemakkelijker aanslaan bij langharige rassen (zoals Perzische kat en Angora) (Baker et al., 1990). 

Deze vaststelling is echter nog niet bewezen, maar men vermoedt dat contaminatie gemakkelijker zou 

plaatsvinden bij langharige dieren. De hogere incidentie van pseudomycetoma bij Perzische katten 

zou te wijten zijn aan een erfelijke predispositie (Chermette et al., 2008). 

  

Ook bij honden zien we een bepaalde raspredispositie. Dalmatiërs, poedels, Jack Russel Terriërs en 

Yorkshire terriërs zouden een hoger risico hebben voor een gegeneraliseerde ziekte (Ihrke, 2009). 

Trichophyton infecties worden vaker bij Jack Russell Terriërs gezien (Baker et al., 1990). 

Een infectie met M. gypseum wordt vaker gezien bij honden die veel graven aangezien het reservoir 

van deze schimmel de bodem is (Beale, 2006). Ook dieren met buitenbeloop zijn gevoeliger voor deze 

species (Chermette et al., 2008). 

Fig 11: M. canis infectie bij een Yorkshire 

terriër na een glucocorticoïden therapie: 

uitgebreide infectie met totale alopecie 

(uit Chermette et al, 2008). 
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Aangezien dermatomycose meer gezien wordt in warme en vochtige omgevingen, zijn plaatsen waar 

meerdere dieren samen gehouden worden, zoals kennels en catteries, predisponerend voor het 

ontstaan van infectie (DeBoer et al., 2006). Eenmaal er infectie aanwezig is, zal de transmissie via 

direct contact of indirect door gecontamineerd materiaal op deze plaatsen ook veel sneller gebeuren 

(Chermette et al., 2008). 

2.4 TRANSMISSIE 

Zoals eerder vermeld, is het aanslaan van een infectie afhankelijk van verschillende factoren. Een dier 

dat blootgesteld wordt aan dermatofyten zal niet noodzakelijk klinische symptomen ontwikkelen. 

Factoren zoals leeftijd, ras en immuniteit spelen een belangrijke rol in het verloop van de infectie.  

2.4.1 Transmissiewegen 

Dermatomycose kan overgedragen worden via direct contact met een geïnfecteerd dier of indirect via 

geïnfecteerd materiaal zoals borstels en clippers. Ook geïnfecteerde haren of schilfers in de omgeving 

kunnen een mogelijke besmettingsbron zijn (DeBoer et al., 2006). Sporen kunnen namelijk maanden 

tot jaren overleven in de omgeving en kunnen dus een continue bron van besmetting zijn (Chermette 

et al., 2008). De infectieuze sporen zijn klein en kunnen dus via de lucht verspreid worden. Ook 

vlooien afkomstig van geïnfecteerde dieren kunnen de ziekte overdragen (DeBoer et al., 2006). 

Aangezien M. canis vaak asymptomatisch voorkomt bij katten, spelen deze dragers een belangrijke rol 

in het verspreiden van de infectie over korte periodes in catteries. Op langere termijn zijn het echter de 

katten met minimale klinische letsels die zorgen voor het in stand houden van de infectie. Het nemen 

van goede controlemaatregelen op plaatsen waar veel dieren samen gehouden worden, is dus erg 

belangrijk (Muller en Kirk, 1976). 

2.4.2 Zoönotisch belang 

Dermatomycose is een zoönose. Zowel M. canis, T. mentagrophytes als M. gypseum kunnen de mens 

infecteren. Deze species zullen niet snel aanslaan bij deze gastheer, maar indien er toch infectie 

optreedt, zullen de huidletsels veel ernstiger zijn dan bij infectie door anthropofiele soorten. Vooral 

kinderen en immuungecompromiteerde mensen zijn risicogroepen. Zo kunnen pups of kittens 

afkomstig uit kennels of catteries waar de ziekte asymptomatisch aanwezig is, een bron van infectie 

zijn voor kinderen. M. canis wordt hierbij het meest vastgesteld (Muller en Kirk, 1976). Transmissie 

van zoöfiele species van mens op mens is zeldzaam. Meerdere gevallen van ringworm in een familie 

zijn hoofdzakelijk te wijten aan contact met een geïnfecteerd huisdier en niet zozeer door overdracht 

van mens op mens (BSAVA’s Scientific Committee, 1998). 
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In zeldzame gevallen kan infectie overgedragen worden van mens op dier. Recent werd er voor het 

eerst een geval beschreven in België. Een Shar-pei onder corticosteroïdenbehandeling werd 

gediagnosticeerd met Trichophyton rubrum. Deze anthropofiele soort werd vervolgens geïsoleerd van 

de voeten van de eigenaar. Deze asymptomatische infectie bleek de bron van besmetting te zijn. 

Infecties van mens naar dier komen vooral voor bij dieren met een verhoogde gevoeligheid voor 

infectie, zoals honden met hyperadrenocorticisme of in dit geval therapie met immunosuppressieve 

middelen (Van Rooij et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12: M. canis letsels bij een 5 weken oude 

baby na contact met geïnfecteerde siamese 

katten (hernomen van 

http://www.mycology.adelaide.edu.au/, 2013). 

http://www.mycology.adelaide.edu.au/
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BESPREKING 

Er is de laatste jaren al veel onderzoek verricht naar dermatomycose bij hond en kat. Veel facetten 

van de ziekte zijn dan ook in verschillende bronnen uitgebreid besproken en goed gekend. Zo staat de 

diagnose en behandeling goed op punt en is ook over de prevalentie veel geweten. Ook beschrijven 

veel bronnen de grote verscheidenheid aan klinische symptomen bij hond en kat. Toch zijn er nog 

bepaalde zaken waarover er nog veel onduidelijkheid is.  

Er zijn reeds uitgebreide studies over de pathogenese van dermatomycose bij de mens. Over de 

pathogenese specifiek bij dieren is echter nog niet alles geweten. In de humane geneeskunde worden 

letsels hoofdzakelijk veroorzaakt door Trichophyton rubrum en T. mentagrophytes, veroorzakers van 

tinea pedis of voetschimmel. Studies in verband met de pathogenese zijn dan ook voornamelijk 

toegepast op deze species. Maar in welke mate mag dit geëxtrapoleerd worden naar de andere 

species bij kleine huisdieren? 

Elke infectie met dermatofyten start met een adhesie aan de huid gevolgd door invasie van de 

weefsels. Over welke factoren dit proces precies mediëren, is echter zowel in de humane als in de 

diergeneeskunde weinig geweten. Er wordt vermoed dat zowel proteasen geproduceerd door de 

schimmel als gastheerproteasen hier een rol in zouden spelen. De meeste schimmelproteasen zijn 

reeds allemaal geïdentificeerd, maar verdere studies blijven uit. In de diergeneeskunde werd enkel het 

subtilisine 3 grondig bestudeerd bij M. canis. Studies over de pathogenese bij hond en kat beperken 

zich meestal tot M. canis aangezien deze species het meest voorkomt. Zo is er over M. gypseum 

weinig tot niets geweten. Een betere kennis over de pathogenese zou kunnen leiden tot nieuwe 

aangrijpingspunten voor antifungale geneesmiddelen. De sulfiet efflux pomp zou zo’n mogelijke target 

kunnen zijn. 

Ook de immunologische achtergrond van deze ziekte is vooral gebaseerd op wat gekend is uit de 

humane geneeskunde. De weinige studies specifiek voor kleine huisdieren focussen zich voornamelijk 

op M. canis bij de kat. Meerdere bronnen tonen aan dat vooral de celgemedieerde respons zal leiden 

tot volledig herstel van de ziekte. Zo is er het vermoeden dat de dendritische cellen een belangrijke rol 

spelen, maar welke bijdrage ze precies hebben moet nog verder onderzocht worden.  

Dermatofyten zouden ook verschillende mechanismen gebruiken om de immuunrespons te 

verzwakken onder andere door het afscheiden van bepaalde stoffen  of door actief aan de opname 

door fagocyten te ontsnappen. Over het bestaan van al deze mechanismen heerst er echter nog veel 

onduidelijkheid. Ook over de rol van de humorale immuniteit zijn er tegenstrijdigheden. Zo beweren 

sommige studies dat antistoffen geen rol spelen in de eliminatie van de schimmel, terwijl andere 

studies toch een beschermende functie konden aantonen. Het aantonen van antistoffen in het bloed 

zou wel een waardevol diagnostisch middel kunnen zijn om een diagnose te stellen. Aangezien men 

niet weet hoelang antistoffen kunnen persisteren na genezing is daar nog verder onderzoek voor 

noodzakelijk. Daarnaast zou een beter inzicht in de immunologische respons kunnen helpen in de 

zoektocht naar een beschermend vaccin. Omwille van de vele asymptomatische dragers bij katten en 

de kans op zoönotische transmissie zijn er al vele studies uitgevoerd naar vaccinatie tegen M. canis 
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bij katten. Toch blijkt, in tegenstelling tot bij andere diersoorten, vaccinatie tegen deze ziekte met als 

doel een volledige bescherming tegen infectie tot nu toe onmogelijk. 

Als conclusie kunnen we stellen dat er over de ziekte zelf veel geweten is, maar dat de onderliggende 

mechanismen nog grotendeels onbekend zijn. De interacties tussen de schimmel en de gastheer zijn 

dan ook zeer complex waardoor verder onderzoek noodzakelijk zal zijn. 
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