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VOORWOORD 

Graag zou ik mijn promotors willen bedanken voor de mogelijkheid om een casus te kiezen over 

ratten. Ook zou ik de eigenaars van de ratjes willen bedanken voor hun medewerking en hun 

toestemming om de gegevens van hun geliefde huisdieren te gebruiken in mijn casus. Dierenarts I. De 

Cock zou ik willen bedanken om de radiografiebeelden ter beschikking te stellen. Daarnaast gaat nog 

extra dank uit naar Anneleen Houtmeyers voor het verlenen van de autopsiefoto's en de extra 

informatie bij de beelden. 
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SAMENVATTING 

Lymfoma bij de rat komt niet zeer veel voor, de incidentie is vergelijkbaar met die van de hond en ligt 

lager dan 5%.  

De meeste klinische symptomen zijn vrij aspecifiek, enkel splenomegalie en lymfadenopathie worden 

naar  voor geschoven als zeer typerende symptomen voor lymfoma bij de rat. In de casussen 

vertonen beide ratten dyspnee. Deze gevallen zijn post mortem gediagnosticeerd door de 

aanwezigheid van vergrote lymfeknopen en één of meerdere witgrijze, vastaanvoelende nodulen ter 

hoogte van de organen. Cytologisch onderzoek van deze massa's toonden tumorale lymfocyten en 

lymfoblasten aan. Men kan ook histopathologie gebruiken om post mortem informatie te verzamelen 

omtrent het type van lymfoma en de agressiviteit.  

In het levende dier kan men ook echografie en cytologisch onderzoek van een fijne naaldaspiraat of 

een biopt toepassen. Deze zijn meestal voldoende om een correctie diagnose te stellen. Men kan dit 

nog eventueel aanvullen met radiografieën, MRI en immunohistochemie. Er is geen specifieke 

behandelingsprotocol beschreven voor de rat. Men kan wel gebruikmaken van de protocollen 

toegepast bij de hond. Het toepassen van een combinatietherapie heeft geleid tot positieve resultaten 

bij een geval van mediastinaal lymfoma.  

Desondanks heeft lymfoma een slechte prognose met een beperkte overlevingstijd bij de rat. 
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INLEIDING 

 

De rat is een veel gebruikt proefdier maar wordt daarnaast ook steeds vaker gehouden als 

gezelschapsdier. De rat heeft een aantal veelvoorkomende problemen waaronder 

ademhalingsstoornissen en neoplasieën (Oglesbee, 2011).  

 

De meest voorkomende neoplasieën bij de rat zijn mammatumoren bij vrouwelijke dieren en tumoren 

vanuit de interstitiële cellen van de testes bij mannelijke dieren. Beide geslachten zijn gevoelig voor 

hypofysetumoren (Haines, 2010).  

 

Lymfoma is een hematopoietische neoplasie die uitgebreid beschreven is bij de hond. Ook 

behandelingen worden steeds meer toegepast bij deze diersoort (Vail et al., 2013).  

 

Lymfoma bij de rat komt eigenlijk weinig voor. De gemiddelde incidentie bij de laboratoriumrat ligt 

lager dan 5% en de aangetaste dieren zijn meestal ouder dan 1 jaar (Boorman en Everitt, 1980; Gross 

en Dreyfuss, 1979; Chandra en Frith, 1992; McMartin et al., 1992; Haseman et al., 1998; Poteracki en 

Walsh, 1998; Eiben en Bomhard, 1999; Nakazawa et al., 2001; Kohn en Clifford, 2002; Carlus et al., 

2013). Dit is met uitzondering van enkele inteeltlijnen, met name Fischer 344, waarbij de incidentie 

varieert van 10 tot 30% (Chandra en Frith, 1992; Kohn en Clifford, 2002). Bij de gezelschapsrat is de 

incidentie van lymfoma onbekend.  

Deze incidentiecijfers zijn vergelijkbaar bij de hond welke, met uitzondering van enkele rassen, 

gemiddeld lager is dan 5% (Jagielski et al., 2002). 

 

In deze literatuurstudie wordt er een kort overzicht gegeven van de symptomen, de 

diagnosemogelijkheden en de eventuele behandeling bij de rat.  

 

Uiteindelijk worden er twee casussen besproken die post mortem gediagnosticeerd zijn geweest met 

lymfoma. 
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LITERATUUR 

 

1. LYMFOMA 

 

Lymfoma bij de rat kan, zoals bij de hond, worden geclassificeerd op verschillende manieren. Men kan 

deze opdelen op basis van cytologisch onderzoek. Deze verdeling worden kort opgesomd in Tabel 1 

met vermelding van de eventuele typerende lokalisatie van de tumorcellen. Een andere mogelijkheid 

is volgens anatomische lokalisatie. In dit geval spreekt men over multicentrisch, cutaneus, alimentair 

of mediastinaal lymfoma   

Lymfoma ontstaat bij de rat hoofdzakelijk in de milt maar kan ook beginnen in de lymfeknopen, de 

thymus, of in het gastro-intestinaal stelsel. Lymfoma bij de rat is in de meeste gevallen multicentrisch 

(Stromberg en Vogtsberger, 1983; Kohn en Clifford, 2002; Ettiner, 2003; Garner, 2007; Schoeb et al., 

2009). Bij laboratoriumratten ouder dan 2 jaar is ‘large granular lymphocyt’ of LGL lymfoma een 

belangrijke doodsoorzaak, vooral in bepaalde lijnen (Frith et al., 1996).   

 

Tabel 1: Verschillende vormen van lymfoma bij de rat (naar Frith et al., 1993; Frith et al., 1996). 

Lymfoma Cytologisch beeld   Lokalisatie 

Folliculaire center 

cel (FCC) lymfoma 

B-cel 

Intermediair tot grote cellen (8-16µm) 

Duidelijke nucleoli en gering cytoplasma 

Cohesief 

Lage mitotische index 

Vooral aantasting van de milt, 

lever en lymfeknopen. 

Plasmacel lymfoma B-cel 

Verschillende celgrootte 

Niet-cohesief en veel cytoplasma 

Rond tot ovale nuclei met onregelmatig, 

gecondenseerd chromatine 

Variabele mitotische activiteit 

Komt slechts zelden voor. 

Grote granulaire 

lymfocyt (LGL) 

lymfoma 

T-cel 

Kleine, ronde cel (6-10 µm) 

Gering cytoplasma met granulair chromatine 

Niet-cohesief 

Lage mitotische index 

Vooral aantasting van de milt 

waarna deze snel spreidt naar 

lever en andere organen, vaak 

gevolgd door secundaire 

leukemie. 

Immunoblastisch 

lymfoma 

 

 

 

B-cel 

Grote cel (10-18 µm) 

Duidelijke nucleoli en veel cytoplasma 

Niet-cohesief 

Intermediaire tot hoge mitotische index 

Vooral aantasting van de milt, 

lever en lymfeknopen met een 

zeer invasief karakter. 

Lymfoblastisch 

lymfoma 

B of T-cel 

Verschillende celgrootte, rond tot ovaal (7-12 

µm) 

Duidelijke (meerdere) nucleoli en gering  

cytoplasma 

Niet-cohesief 

Intermediaire mitotische index 

Vooral aantasting van de milt, 

lever, lymfeknopen, thymus, 

beenmerg en nieren, vaak 

gevolgd door secundaire 

leukemie. Weinig voorkomend. 
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Bij de hond werkt men ook met stagering van het lymfoma. De verschillende stages worden 

weergegeven in Tabel 2. Dit is vooral interessant voor het bepalen de uitgebreidheid van de letsels en 

geeft een richtlijn voor het selecteren van een eventuele behandeling (Ettinger, 2003; Burkhard en 

Bienzle, 2013; Vail et al., 2013). 

 

Tabel 2: Stagering bij de hond (uit Burkhard en Bienzle, 2013). 

Stage  

I Ziekte beperkt tot één enkele lymfeknoop 

II Regionale lymfadenopathie (beperkt tot één zijde van het diafragma) 

III Gegeneraliseerde lymfadenopathie 

IV Hepatosplenomegalie (met of zonder lymfadenopathie) 

V Beenmerg, centraal zenuwstelsel, of aantasting van andere extranodulaire plaatsen 

Substage  

Substage a Zonder klinische symptomen 

Substage b Met klinische symptomen 

 

 

2. SYMPTOMEN 

 

2.1. Klinische parameters 

 

Net zoals bij andere dieren, is een goed algemeen klinisch onderzoek belangrijk bij de rat. In Tabel 3 

wordt er een kort overzicht gegeven van enkele specifieke parameters die nuttig zijn om een 

algemeen klinisch onderzoek te kunnen uitvoeren bij de rat. 

 

Tabel 3: Klinische parameters van de rat (naar Oglesbee, 2011). 

Normaalwaarden rat  

Levensduur 2.5 tot 3.5 jaar 

Hartfrequentie 250 tot 450 per minuut 

Ademhalingsfrequentie 70 tot 115 per minuut 

Lichaamstemperatuur 35.9 tot 37.5°C 

Gewicht Vrouwelijk: 250 tot 300 gram 

Mannelijk: 450 tot 520 gram 

 

Het regelmatig opvolgen van het gewicht van de rat is belangrijk. Gewichtsverlies is namelijk dikwijls 

de eerste (en vaak enige) indicatie dat er een probleem is met de rat. Rode traanvloei of porfyrine is 

een teken van stress, eventueel ten gevolge van een onderliggend probleem bij de rat. Deze 

roodverkleuring is zichtbaar rond de ogen, neus of op de voorpoortjes. Ook de vachtconditie geeft een 

idee van de algemene gezondheid van het dier (Sharp en La Regina, 2013). 
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2.2. Klinische symptomen 

 

Ratten met lymfoma vertonen in de eerste plaats aspecifieke symptomen. Vaak zijn de dieren minder 

actief en hebben een verminderde eetlust met gewichtsverlies als gevolg. Dit kan verergeren tot 

apathisch gedrag en uiteindelijke totale anorexie. De dieren vertonen een ruwere vacht. In sommige 

gevallen kunnen ze bleek zijn ten gevolge van anemie wat optreed bij beenmergaantasting of 

hemolytische anemie ten gevolge van het lymfoma. Deze bleekheid valt vooral op ter hoogte van de 

oren en de ogen in albinoratten. Er wordt vaak anemie in combinatie met dyspnee gezien. Dieren met 

klinische symptomen hebben meestal ook splenomegalie en vergrote lymfeknopen. De milt kan in veel 

gevallen zo groot zijn dat deze palpeerbaar wordt. Deze is dan voelbaar als een langwerpige massa 

met nog relatief scherpe rand ter hoogte van de linker abdominale wand, caudaal van de laatste rib 

(Kohn en Clifford, 2002; Otova et al., 2002; Haines, 2010; Oglesbee, 2011). 

 

In zeldzame gevallen kan er bijkomend ook een acute paralyse optreden van de achterpoten gevolgd 

door verlies van spiermassa ter hoogte van de achterhand. Oorzaken beschreven in de literatuur zijn: 

compressie van het ruggenmerg door massaeffect van het lymfoma, infiltratie van de tumorcellen in 

het centrale zenuwstelsel of infiltratie in de spieren van de achterhand zelf (Hayashi et al., 1989; 

Nagamine et al., 2005; Sano et al., 2009; Matsushima et al., 2010). 

 

3. DIAGNOSE 

 

3.1. Bloedonderzoek 

 

Op het bloedonderzoek kan men in het geval van LGL en lymfoblastisch lymfoma eventueel een 

verhoogde leukocytenwaarde zien ten gevolge van secundaire leukemie. Deze kan variëren tussen 

70.000 en 180.000 leukocyten per ml (Frith et al., 1996; Kohn en Clifford, 2002). Deze techniek is niet 

volledig betrouwbaar en ratten kunnen toch lage tot normale leukocytenwaarden hebben onder 

andere gedurende de vroege leukemische fase (Losco en Ward, 1984; Car et al., 2006). De anemie, 

ten gevolge van een immuun-gemedieerde hemolyse, is Coombs positief. Secundair aan de 

tumorinfiltratie in de lever kunnen ook de stollingstijden verlengd zijn en is er mogelijks een stijging in 

bilirubine, alanine aminotransferase, aspartaat aminotransferase, lactaat dehydrogenase en alkaline 

fosfatase (Car et al., 2006). 

 

3.2. Medische beeldvorming 

 

Met behulp van radiografie kan men de mediastinale lymfeknopen en de thymus beoordelen. In het 

geval van mediastinaal lymfoma zal het mediastinum vergroot zijn. Bij aantasting van de thymus zal 

deze zichtbaar zijn als een zwelling ter hoogte van de craniale borstingang. De longen kunnen 

beoordeeld worden op eventuele aanwezigheid van massa’s (Vail et al., 2013). Splenomegalie en 

hepatomegalie kunnen ook gedetecteerd worden.  
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Eén van de belangrijkste technieken is echografie. Hiermee kunnen ook nodules aangetoond worden 

in de lever, milt en nieren. Men kan ook echografie gebruiken om het mediastinum te beoordelen 

(Harris, 2005; Marconato, 2011).   

Door het gebruik van MRI kunnen neoplastische letsels in de organen en lymfeknopen in detail 

worden aangetoond. Het gebruik van een intraveneus contrast, zoals ferriet, kan letsels van enkele 

millimeters groot zichtbaar maken. Bij de hond wordt MRI regelmatig gebruikt om lymfoma te 

diagnosticeren en om een correcte stagering te kunnen toekennen (Weissleder et al., 1987; Feeney et 

al., 2013). In Figuur 1 wordt er een voorbeeld gegeven van MRI beelden in het geval van 

lymfadenopathie van de mediale iliacale lymfeknoop bij de hond ten gevolge van lymfoma. 

 

3.3. FNA en biopsie 

 

Aangezien lymfoma bij de rat meestal multicentrisch is, kan men in de verschillende organen en 

lymfeknopen, eventueel onder echobegeleiding, (diffuse) neoplastische infiltraten aantonen in fijne 

naaldaspiraten (FNA) of biopten. Naast het belangrijkste orgaan namelijk de milt, is de lever ook 

regelmatig aangetast. Daarna volgen de longen, het beenmerg, de mesenteriale lymfeknopen, de 

bijnieren, de mandibulaire lymfeknopen en in mindere mate de nieren en thymus (Stromberg en 

Vogtsberger, 1983; Boorman en Everitt, 2006). Cytologisch onderzoek is een betrouwbare manier om 

lymfoma aan te tonen. Men kan er neoplastische, lymfocytaire infiltratie mee aantonen in FNA’s of 

biopten. Met behulp van immunohistochemie kan men lymfocytspecifieke receptoren aantonen. De 

CD20, CD21 en CD79 receptoren kan men gebruiken om specifiek B lymfocyten aan te tonen, CD3 en 

CD8 zijn dan op hun beurt weer bruikbaar voor T lymfocyten (Frith et al., 1993; Frith et al., 1996; 

Bienzle en Vernau, 2011; Burkhard en Bienzle, 2013). Bij de hond kan 95% van de gevallen worden 

gediagnosticeerd door middel van het nemen van FNA of biopten, eventueel onder begeleiding van 

echografie (Marconato 2011).  

 

 

 

Figuur 1:  MRIbeelden van sagittale doorsneden van het abdomen bij de hond.  Links een gezonde 

hond, rechts een hond met lymfoma ter hoogte van de mediale iliacale lymfeknoop. Witte en zwarte 

pijl: mediale iliacale lymfeknoop.  De lymfeknoop is duidelijk vergroot (uit Feeney et al., 2013). 

 



7 
 

3.4. Autopsie 

 

De meest opvallende letsels zijn vergrote lymfeknopen, splenomegalie en de aanwezigheid van slecht 

afgelijnde, witgrijze massa’s op de organen. De submandibulaire en mesenteriale lymfeknopen zijn het 

vaakst aangetast. De milt is meestal onregelmatig, bleek en vergroot. (Stromberg en Vogtsberger, 

1983; Otova et al., 2002; Haines, 2010).  

De lymfeknopen kunnen ook op andere lokalisaties vergroot zijn maar dit komt minder frequent voor. 

De lever heeft een gevlekt aspect en kan eventueel ook vergroot zijn. Op de nieren zijn vaak focale, 

witgrijze nodulen op te merken. Deze zijn steeds gelimiteerd tot de cortex. Ter hoogte van de 

longalveolen zijn er in de meeste gevallen ook kleine tot (zeer) grote nodulen aanwezig (Stromberg en 

Vogtsberger, 1983; Otova et al., 2002; Haines, 2010). Cytologisch onderzoek is vaak voldoende om 

een correctie diagnose te stellen. Men kan eventueel histologisch onderzoek doen om meer informatie 

te krijgen over het type lymfoma, celkarakteristieken en de distributie van de cellen in het omliggende 

weefsel (Burkhard en Bienzle, 2013).  

 

3. THERAPIE 

 

Er zijn geen specifieke behandelingsprotocollen beschreven voor de rat in tegenstelling tot de hond 

waar er reeds verschillende worden toegepast (Saba et al., 2009). Harris et al. (2005) beschrijven wel 

een therapie toegepast bij een gezelschapsrat met een mediastinaal lymfoma. Er werd een 

combinatietherapie gebruikt van lomustine, prednisone, L-asperaginase en diphenhydramine. Het 

toegepaste schema wordt weergegeven in Tabel 4.  

 

Lomustine is potentieel levertoxisch en kan neutropenie en irreversiebele thrombocytopenie 

veroorzaken bij de hond. Het wordt best niet gebruikt als eerste keuze product. Prednisone wordt 

daarentegen wel vaak gebruikt als eerste keuze bij caniene lymfoma. Prednisone kan 

polyurie/polydipsie en polyfagie veroorzaken bij de hond (Chun, 2009). Diphenhydramine is een 

antihistaminicum dat preventief toegediend wordt om de overgevoeligheidsreactie op L-asparaginase 

te verminderen (Saba et al., 2009).  

Bovengenoemd protocol wordt aanzien als een goede therapie bij caniene lymfoma (Saba et al., 

2007). 
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Tabel 4: Chemotherapeutisch protocol gebruikt bij een gezelschapsrat met mediastinaal lymfoma (uit 

Harris et al., 2005). 

Week Chemotherapeuticum Dosis 

1 L-asparaginase  

Prednisone 

Diphenhydramine (pre-med) 

1 400 IU/kg SC 

1.6 mg/kg PO q24h 

2 mg/kg PO 

2 Lomustine  

Prednisone  

1 mg PO 

1.6 mg/kg PO q24h 

3 L-asparaginase 

Prednisone 

Diphenhydramine (pre-med) 

400 IU/kg SC 

1.6 mg/kg PO q24h 

2 mg/kg PO 

4 Prednisone 1.6 mg/kg PO q24h 

5 Lomustine 

Prednisone 

1 mg PO 

1.6 mg/kg PO q24h 

6 Prednisone 1.6 mg/kg PO q24h 

7 Prednisone 1.6 mg/kg PO q24h 

8 Lomustine 

Prednisone 

1 mg PO 

1.6 mg/kg PO q24h 

9 Prednisone 1.6 mg/kg PO q24h 

10 Prednisone 1.6 mg/kg PO q24h 

 

De rat reageerde initieel goed op de therapie. Er werd een toename in gewicht opgemerkt. Uiteindelijk 

is de rat 2 maanden later toch geëuthanaseerd ten gevolge van de acuut verergerde dyspnee. De 

auteurs concludeerden hieruit dat de kwalitatieve levensduur van de rat was verlengd met 2 maanden 

wat vergelijkbaar is met de levensduurverlenging bij de hond (Harris et al., 2005). 

 

Bij cutane of alimentaire vormen van lymfoma bij de hond kan, indien het lymfoom beperkt is tot één 

plaats, geopteerd worden voor chirurgische excissie. Ook bij stage I lymfoma kan men deze 

chirurgisch verwijderen. Men kan eventueel ook radiatietherapie toepassen op zichzelf of 

gecombineerd met chirurgische excissie (Vail et al., 2013). 

 

De overlevingstijd na het optreden van de eerste klinische symptomen is gemiddeld één tot maximaal 

vier weken bij de rat in geval van multicentrisch lymfoma en zonder enige behandeling. Bij de hond is 

dit vier tot zes weken (Losco en Ward, 1984; Kohn en Clifford, 2002; Otova et al., 2002; Ettinger, 

2003; Haines, 2010, Oglesbee, 2011). 
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5. CASUS 1 

 

5.1. Signalement 

 

Flynn, een mannelijk, intacte gezelschapsrat, werd aangeboden op de faculteit diergeneeskunde in 

Merelbeke op 7 september 2013 voor een autopsie in het kader van een doctoraatsonderzoek naar 

achterhandsverlamming bij geriatrische ratten. Op het moment van de autopsie was de rat 2 jaar en 3 

maanden oud. Hij woog 440 gram met een body condition score van 2 tot 2.5 op 5. De reden van 

euthanasie was de algemene slechte toestand van het dier. De rat was afkomstig van een ratterij. 

 

5.2. Anamnese 

 

Flynn werd opgevolgd en tot slot geëuthanaseerd door de eigen dierenarts.   

Sinds januari 2013 had Flynn last van een wederkerende unilaterale oorontsteking. Er werd een swab 

genomen. Cytologisch onderzoek toonde de aanwezigheid aan van enkele coccen. Er werd een lokale 

behandeling met Aurizon
®
 oordruppels (marbofloxacine, clotrimazol en dexamethasoneacetaat) 

opgestart . Het oor verbeterde maar Flynn begon te vermageren en kreeg een slechte vacht. Na het 

stoppen met de behandeling herstelde zijn gewicht en zijn vacht.  

Eind februari 2013 had Flynn opnieuw een oorontsteking. Er werd opnieuw behandeld met Aurizon
®
. 

Flynn vermagerde weer en zijn gewicht herstelde weer spontaan na het stoppen met de behandeling. 

De dierenarts vermoedde dat het gebruik van Aurizon
®
 dit veroorzaakte.  

Eind maart 2013 was er weer etter aanwezig in het linkeroor. In het begin van de verticale gehoorgang 

van het linkeroor werd een klein, bloemkoolvormig gezwel opgemerkt. Er werd een radiografie 

genomen van de kop (Figuur 2). Hierop is er een verschil in opaciteit tussen de rechter en de linker 

bulla tympanica op te merken. 

 

 

 

 

Figuur 2: Ventrodorsale opname van de kop. Verschil 

in opaciteit tussen rechter en linker bulla tympanica. 

(Radiografie eigendom van dierenarts I. De Cock). 
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Onder algemene anesthesie met isofluraan werd het oor grondig gespoeld en werd het gezwel 

weggenomen. Door de lokalisatie was deze moeilijk te bereiken en werd deze zonder veilige marge 

weggenomen. Er werd geen histologisch onderzoek uitgevoerd. Flynn kreeg 7 dagen Baytril
®
 

(enrofloxacine, 25 mg ml
-1

 orale suspensie) aan een dosis van 10 mg kg
-1

 tweemaal per dag 

voorgeschreven, aangezien zijn voorgeschiedenis van vermageren bij het gebruik van Aurizon
®
, en 

Metacam
®
 (meloxicam, 0.5 mg ml

-1
 orale suspensie) aan een dosis van 2 mg kg

-1
 tweemaal per dag. 

In mei werd er weer een gezwel opgemerkt in het linkeroor, dit bevond zich op de grens van de 

verticale gehoorgang en het buitenoor. Deze keer was het gezwel goed bereikbaar en vond er een 

excisie plaats met voldoende marge. Er werd weer Metacam
®
 en Baytril

®
 gegeven. 

Flynn herstelde goed en het probleem leek hierna opgelost te zijn. 

 

De eigenaar merkte op dat Flynn reeds langere tijd een versnelde ademhaling had maar nog geen 

dyspnee. Eind mei waren er lichte afwijkingen te horen op auscultatie. Er werd een radiografie van de 

thorax genomen (Figuur 3). De dierenarts twijfelde over het uitzicht van het craniaal deel van de 

thorax. Er werd voor de zekerheid een Doxoral
®
 (doxycycline) aan een dosis van 10 mg kg

-1
 tweemaal 

per dag opgestart. Hierna was Flynn minder lusteloos maar hij bleef een iets versnelde ademhaling 

behouden. Bij een controlebezoek waren er op de auscultatie geen afwijkingen meer te horen. 

Begin juli 2013 verergerde de dyspnee bij Flynn. Hij was duidelijk minder alert en minder actief. Hij lag 

ook opvallend vaker neer. Er werd weer een Doxoral
® 

kuur opgestart. Flynn herstelde qua gedrag 

maar bleef nog steeds lichte dyspnee vertonen. Tot september bleef de situatie, volgens de eigenaar, 

relatief stabiel. De week voor de euthanasie werd de toestand van Flynn plots slechter. Hij vertoonde 

erge dyspnee en was anorectisch. Er werd nog eens een radiografie genomen van de thorax (Figuur 

4a en b). Hierop is er verhoogde opaciteit te zien ter hoogte van de middelste longkwab van de 

rechter long en de trachea is licht dorsaal verplaatst. 

 

De volgende dag werd er beslist om de rat te euthanaseren. Op het moment van euthanasie was het 

oorprobleem volgens de eigenaar aan de betere hand.  

 

Naast deze problemen vertoonde deze rat ook het geleidelijke ontstaan van achterhandsparalyse 

sinds zijn 2 jaar. Deze werd gekenmerkt door een geleidelijk verminderen van de klimcapaciteiten, 

lopen op volle voetzolen in plaats van op de toppen van de tenen, slappe staart, wijdbeens houding 

van de achterpoten en algemeen minder hoog op de poten lopen. 

Sinds de leeftijd van 2 jaar kreeg Flynn vitamine B supplementen en visolie elke 10 dagen ter 

ondersteuning van onder andere zijn gewrichten, dit op zelfstandige basis van de eigenaar. 
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Figuur 3: Rechts laterale opname van de thorax (mei 

2013). (Radiografie eigendom van dierenarts I. De 

Cock). 

 

Figuur 4a: Rechts laterale opname van de 

thorax (september 2013). Dorsale verplaatsing 

van de trachea (zwarte pijl). (Radiografie 

eigendom van dierenarts I. De Cock). 

 

Figuur 4b: Ventrodorsale opname van de 

thorax (september 2013). Verhoogde opaciteit 

ter hoogte van de rechterlong (zwarte pijl). 

(Radiografie eigendom van dierenarts I. De 

Cock). 
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5.3. Autopsie 

 

Na euthanasie werd de rat ongeveer 24h bewaard in 

de koelkast voor aflevering op de faculteit 

diergeneeskunde in Merelbeke waar er een autopsie 

werd uitgevoerd. Er was reeds matig post mortaal 

verval aanwezig.  

De rat woog 440 gram met een bodyconditionscore 

van 2 tot 2,5 op 5. Op uitwendig onderzoek was het 

linkeroor wat vuil en het rook naar etter. Er was nog 

steeds etter aanwezig in de bulla tympanica van het 

linker oor maar er werd geen ontsteking van de 

uitwendige gehoorgang opgemerkt. Het 

trommelvlies werd niet teruggevonden. De linker 

oksellymfeknoop en de linker submandibulaire 

lymfeknoop waren vergroot.  

Bij het openen van de buikholte viel direct de grote 

milt op. Er was ook vrij veel buikvet aanwezig (Figuur 

5).  

 

 

De milt had een grootte van 7,5 cm op 2,5 cm. De randen waren afgerond. De lymfeknoop ter hoogte 

van de milt was ook sterk opgezet (Figuur 6). 

 

Figuur 5: Ventraal overzicht van het abdomen 

na openen ter hoogte van de middenlijn. 

Lever, vergrote milt en het buikvet zijn 

zichtbaar. (Foto eigendom van A. 

Houtmeyers) 

 

Figuur 6:  Splenomegalie met vergrote lymfeknoop (zwarte 

pijl). Pincet als referentie. (Foto eigendom van A. 

Houtmeyers) 
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De lever was gekenmerkt door een sterk zonaal patroon. Op een paar afgeronde randen na, was de 

lever nog relatief scherp. Op doorsnede was er een witgrijze, vastaanvoelende nodule op te merken 

(Figuur 7). De maag was opvallend klein en leeg. Het spijsverteringsstelsel was algemeen weinig 

gevuld. Er was reeds gedeeltelijk verval opgetreden. De meest opvallende afwijkingen waren de 

vergrote mesenteriale lymfeknopen. De grootste lymfeknoop had een afmeting van 1,5 op 2 cm 

(Figuur 8).  

 

 

Ook de nieren vertoonden witte, uitpuilende nodules (figuur 9). Op doorsnede van de nier was te zien 

dat deze nodules beperkt waren tot de cortex (figuur 10). Ter hoogte van de linker nier was er ook een 

infarct zichtbaar. 

 

                   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Witgrijze nodule (witte pijl) zichtbaar 

op doorsnede van de lever. (Foto eigendom 

van A. Houtmeyers) 

Figuur 8: Vergrootte mesenteriale lymfeknopen 

(witte pijlen). (Foto eigendom van A. 

Houtmeyers) 

Figuur 9: Nodulen ter hoogte van de rechter 

nier. (Foto eigendom van A. Houtmeyers) 

Figuur 10: Doorsnede van de nier ter 

hoogte van nodule (witte pijl). (Foto 

eigendom van A. Houtmeyers) 
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Ter hoogte van middelste longkwab van de rechter long was er een nodule gelijkaardig aan deze ter 

hoogte van de nier en lever (Figuur 11a). Daarnaast was er ook een cysteuze massa aanwezig 

(Figuur 11b). Er is een aspiraat genomen van de inhoud van de cysteuze massa. Hierop waren 

verschillende tumorale lymfocyten en lymfoblasten zichtbaar (Figuur 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van de autopsiebeelden en het cytologisch onderzoek werd lymfoma gediagnosticeerd. 

 

 

 

 

 

Figuur 11:  a) Doorsnede van de nodule  en b) cysteuze massa ter hoogte van 

de rechterlong. (Foto eigendom van A. Houtmeyers) 

Figuur 12: Aspiraat van de cysteuze massa ter hoogte van de rechterlong. 

Cytologisch onderzoek toont tumorale lymfocyten en lymfoblasten aan. (Foto 

eigendom van A. Houtmeyers) 
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6. CASUS 2 

 

6.1. Signalement 

 

Baqui, een mannelijk intacte rat van 2 jaar en 5 maanden, werd aangeboden op de faculteit 

diergeneeskunde in Merelbeke op 8 november 2013 voor een autopsie in het kader van een 

doctoraatsonderzoek naar achterhandsverlamming bij geriatrische ratten. Hij woog 460 gram op 

moment van de autopsie.  

 

6.2. Anamnese 

 

Baqui kreeg een week voor het overlijden last van ademhalingsproblemen met duidelijke reutels en 

milde dyspnee. De eerste twee dagen werd er oraal Bisolvon
®
 (broomhexine) gegeven, hierna werd er 

overgestapt op aerosol met Bisolvon
®
 gedurende vijf dagen. Daarnaast kreeg de rat ook reeds vijf 

dagen Baytrill
®
 (dosis onbekend) maar dit gaf geen verschil. De rat werd nog verneveld met 

Lysomucil
®
 (acetylcysteïne) de dag voor het overlijden. Op dat moment was de rat anorectisch en had 

hij erge dyspnee. De rat vertoonde sinds een maand het geleidelijke ontstaan van 

achterhandsverlamming. Dit werd gekenmerkt door minder hoog op de achterpoten te lopen en verlies 

van spiermassa op de achterhand. 

 

6.3. Autopsie 

 

De autopsie werd uitgevoerd op de dag van het overlijden.  

De rechter bulla tympanica was gevuld met etter en de wand leek verdikt. De lever vertoonde een 

zonaal patroon met afgeronde randen. Het spijsverteringsstelsel was algemeen weinig gevuld maar 

geen zichtbare afwijkingen werden opgemerkt. Beide nieren vertoonden meerdere infarcten (Figuur 

13). Eén van de bijnieren had een abnormale vorm en vertoonde een uitstulping. 

  

 

 

 

 

 

Figuur 13:  Meerdere infarcten (pijlen) 

zichtbaar ter hoogte van de nier. (Foto 

eigendom van A. Houtmeyers) 

 

Figuur 14:  Doorsnede van de solide 

massa ter hoogte van de rechterlong. 

(Foto eigendom van A. Houtmeyers) 
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De linkerlong was deels gestuwd maar nog relatief scherp en er waren verder geen abnormaliteiten op 

te merken. Ter hoogte van het caudale longkwab van de rechterlong was er een vaste massa 

aanwezig. Deze was witgrijs en spekachtig op doorsnede (Figuur 14). Cytologisch onderzoek van de 

massa toonden rondcellen (lymfocyten en lymfoblasten) aan (Figuur 15). Een andere longkwab was 

donkerrood en had een slijmerig aspect. Cytologisch onderzoek toonden de aanwezigheid van 

neutrofielen aan (Figuur 16). De mediastinale lymfeknopen waren vergroot. 

 

 

De massa van de rechterlong werd opgestuurd voor histologisch onderzoek. De resultaten van dit 

onderzoek worden hieronder vermeld: 

 

“De massa is goed afgelijnd doch niet omkapseld. Rondom de massa vertoont het longweefsel 

oedeem en stuwing. De massa bestaat uit rondcellen. Ze hebben een middelgrote, ronde kern met 

grofkorrelige chromatine en een opvallende nucleolus. Ze hebben slechts een zeer smalle, soms 

nauwelijks zichtbare, amfofiele cytoplasma rand. Er zijn tot 3 mitosen per high power field. Er zijn ook 

talrijke apoptotische cellen. Tussen de tumorcellen is er een losmazig vaatbindweefselstroma. 

Immunohistochemie onderzoek: 

CD3: Alle tumorcellen zijn zeer intens CD3 positief 

CD20: Alle tumorcellen zijn zwak CD20 positief. 

De uiteindelijke morfologische diagnose: T-cel lymfoma.” 

 

 

 

 

 

Figuur 16: Cytologisch beeld ter hoogte van 

donkerrode longkwab. Aanwezigheid van 

neutrofielen wijzend op pneumonie. (Foto 

eigendom van A. Houtmeyers) 

Figuur 15: Cytologisch beeld van de longmassa. 

Deze toont tumorale lymfocyten en lymfoblasten 

aan. (Foto eigendom van A. Houtmeyers) 
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BESPREKING 

 

Splenomegalie en lymfadenopathie worden door verschillende auteurs naar voor geschoven als de 

meest specifieke kenmerken van lymfoma bij rat. In beide casussen is daarentegen dyspnee het 

gemeenschappelijke symptoom. 

  

In het eerste geval evolueerden de ademhalingsproblemen over een periode van ongeveer een half 

jaar beginnend met tachypnee tot uiteindelijke dyspnee. Er is wel vermeld dat er reeds langer een 

versnelde ademhaling aanwezig was, maar dit veroorzaakte geen klinische klachten. Het tweede 

geval toonde een vrij acuut beeld van dyspnee wat uiteindelijk resulteerde in een spontaan overlijden 

van het dier.  

 

De eerste patiënt is opgevolgd geweest door de eigen dierenarts gedurende een periode van acht 

maanden, beginnend met een recidiverende oorontsteking. In mei vertoonde de rat lichte 

ademhalingsproblemen. De craniale longkwabben leken voor de dierenarts licht afwijkend te zijn op 

thoraxradiografie. Er werd dan ook, gebaseerd op deze radiografie en de bevindingen op klinisch 

onderzoek, een antibioticakuur opgestart. Er werd een aantal keer behandeld met enrofloxacine en 

doxycycline in de periode van mei tot september. Dit gaf eerst een verbetering van de symptomen. In 

september had de rat zeer erge dyspnee en werd de thoraxradiografie herhaald. Hierop was er nu wel 

duidelijk een afwijkend beeld op te merken. De vaststellingen op radiografie, namelijk een lichte 

dorsale verplaatsing van de trachea en de toegenomen opaciteit ter hoogte van de middelste 

longkwab van de rechterlong, worden ook ondersteund door de bevindingen tijdens de autopsie.  

 

De tweede patiënt is naast een behandeling met enrofloxacine en bisolvon, ook verneveld geweest 

met lysomucil, dit gaf geen verbetering in dit geval. De rat is ook kort nadien overleden. 

 

De autopsiebevindingen van beide casussen zijn vergelijkbaar. In beide gevallen zijn er witgrijze, 

spekachtig en vastaanvoelende massa’s aanwezig in de long zelf. Deze massa’s kunnen dus de 

ademhalingsproblemen in beide casussen verklaren. In de tweede patiënt zijn er ook tekenen van 

pneumonie aanwezig. Vermoedelijk heeft deze pneumonie, secundair aan het lymfoma, de dyspnee 

verergerd. 

 

In de eerste casus is er sprake van een multicentrische lokalisatie van het lymfoma. Verschillende 

organen zijn aangetast. Naast de massa in de longen, zijn er ook nodulen terug te vinden op de nieren 

en in de lever. De nodulen ter hoogte van de nier zijn tevens beperkt tot de cortex. Er is een 

karakteristieke splenomegalie aanwezig. Verschillende lymfeknopen zijn aangetast, waaronder de 

mesenteriale en submandibulaire lymfeknopen.  

Het eerste geval heeft dus vrij uitgebreide letsels overeenkomstig met gegevens uit de literatuur. 

Ondanks deze uitgesproken letsels zijn het aantal klinische symptomen beperkt. Het grootste 

probleem voor deze patiënt was de recidiverende otitis en pas in de laatste maanden dyspnee.  
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Op autopsie was er ook nog steeds etter aanwezig ter hoogte van de bulla tympanica, hoewel er geen 

klinische symptomen meer werden opgemerkt.  

 

In het tweede geval lijkt het probleem zich te beperken tot de longen. Er zijn geen nodulen opgemerkt 

in de andere organen, geen vergrote lymfeknopen en ook de milt heeft een normale grootte. In dit 

geval heeft de bijnier een abnormale vorm maar dit is niet verder gecontroleerd op de eventuele 

aanwezigheid van neoplastische cellen. Aantasting van de bijnier komt niet zo frequent voor maar het 

wordt vermeld in de literatuur als een mogelijkheid. Eventuele diffuse, neoplastische infiltratie van de 

organen is mogelijk maar ook dat is niet gecontroleerd in dit geval.  

Ook bij de tweede patiënt was er ook etter aanwezig in de bulla tympanica, dit gaf geen klinische 

symptomen. 

 

Beide gevallen vertoonden ook het geleidelijke ontstaan van achterhandsverlamming. De precieze 

oorzaak hiervan is nog onbekend. Aangezien dat de symptomen zich geleidelijk aan ontwikkelden is 

de kans klein dat bij deze ratten lymfoma aan de basis ligt. 

 

Beide casussen zijn dus uiteindelijk gediagnosticeerd met lymfoma op basis van de autopsiebeelden 

in combinatie met het cytologisch onderzoek. Hierop zijn tumorale lymfocyten en lymfoblasten te zien. 

Het histologisch onderzoek van de tweede casus geeft meer informatie omtrent het soort van 

lymfoma. Men kan deze informatie vergelijken met de kenmerken van de verschillende types van 

lymfoma voorkomend bij de rat, opgesomd in Tabel 1. Hoewel er niet gesproken wordt over de 

aantasting van de longen in deze tabel, kan men concluderen dat het waarschijnlijk om een groot 

granulair lymfoma (LGL) gaat. Deze vorm van lymfoma wordt ook aanzien als één van de meest 

voorkomende vorm bij laboratoriumratten. 

 

Er zijn een aantal mogelijkheden om lymfoma te diagnosticeren in het levende dier. Het nemen van 

een FNA is waarschijnlijk de belangrijkste en eenvoudigste techniek.  

 

In het eerste geval had een FNA van de vergrote lymfeknopen of van de milt kunnen genomen 

worden. Op cytologisch onderzoek kon men dan de aanwezigheid van tumorale lymfocyten en 

lymfoblasten aantonen. Met behulp van echografie kon men de nodulen in de lever en op nieren 

aantonen en de splenomegalie bevestigen. Echografie alleen leidt niet tot een definitieve diagnose, er 

is bijkomende bevestiging door een FNA of biopt gewenst. Het tweede geval verliep vrij acuut. Een 

radiografie had eventueel de aanwezigheid van een massa in de longen kunnen aantonen maar ook 

hier zou dit geen definitieve diagnose geven. Hoewel het aantonen van lymfocyten in het bloed wordt 

vermeld in de literatuur, kan men dit niet beschouwen als een goede diagnosetechniek. Een algemeen 

bloedonderzoek had wel interessant kunnen zijn voor het controleren van onder andere de 

leverwaarden in het eerste geval. Deze hadden afwijkend kunnen zijn ten gevolge van de 

tumorinfiltratie in de lever. 
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Lymfoma bij de rat heeft dus een vrij slechte prognose. Zonder behandeling is de overlevingstijd vrij 

beperkt, tot slechts enkele weken na het optreden van de klinische symptomen.  

 

Eén casus in de literatuur toont aan dat het palliatief behandelen met chemotherapie bij de rat kan 

overwogen worden. Het leven van de rat werd kwalitatief verlengd met twee maanden. In vergelijking 

met de totale levensduur van de rat kan dit dus zeker de moeite zijn voor een gemotiveerde eigenaar. 

Er is geen specifieke protocol beschreven voor de rat maar dit geval toont aan dat men zich eventueel 

kan baseren op de protocollen toegepast bij de hond.  
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SAMENVATTING 

Een mannelijk gecastreerde cavia werd aangeboden met een verhaal van intermitterende strangurie. 

Op klinisch onderzoek werden geen afwijkingen opgemerkt. Strangurie bij de cavia kan veroorzaakt 

worden door cystitis, urolithiasis, herniatie, neoplasie, strictuur ter hoogte van de urethra of een 

urethrale plug. De cavia is reeds meerdere keren behandeld met antibiotica zonder resultaat. 

Op radiografie en echografie was er echter een rechter inguinale hernia te zien bestaande uit een 

zaadblaasje en een dundarmlus. 

Na herstel van de operatie, had de cavia nog steeds last van strangurie. Er werd opnieuw een 

echografie genomen. Hierop was een tubulaire structuur te zien. Er wordt een vermoeden van een 

linker inguinale hernia vastgesteld. Tijdens de operatie waren een zaadblaasje en de ductus deferens 

zichtbaar in de breukzak. De blaas was vergroeid ter hoogte van de inguinale ring.  

Na herstel van beide hernia's en het losmaken van de vergroeiing van de blaas, bleef de cavia 

intermitterende strangurie vertonen. Er werd besloten om een contrastradiografie te nemen. Hierop 

was een vernauwing te zien van het proximale deel van de urethra. 

Er wordt een calciumrestrictief dieet gestart. De dagelijkse hoeveelheid vitamine C wordt gereduceerd 

en er wordt een behandeling gestart met vloeibare kaliumcitraat aan een dosis van 1 ml kg
-1

 ter 

preventie van urolithiasis. Daarnaast wordt er ook nog behandeld met meloxicam oraal (0.5 tot 1 mg 

kg
-1

) SID voor 3 tot 5 dagen en sulfamiden-trimethoprim oraal BID (30 mg kg
-1

) gedurende 2 weken. 

Aangezien na deze 2 weken de strangurie nog niet volledig over is, wordt de behandeling verlengd 

met 2 weken. 
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INLEIDING 

 

De cavia (Cavia porcellus) behoort tot de orde van de Rodentia. Doordat cavia's prooidieren zijn, laten 

ze meestal weinig symptomen zien in de beginfase van een ziekte. Vaak vertonen ze één enkel vaag 

symptoom zoals anorexie of gedragsveranderingen. Een grondig klinisch onderzoek is dan ook 

aangeraden, eventueel ondersteund door niet-invasieve diagnostische middelen zoals echografie en 

radiografie. Tandproblemen, gastro-intestinale stoornissen, urinewegproblemen en vitamine C 

deficiëntie zijn veelvoorkomende problemen bij de cavia in de praktijk (Hoefer, 2006; Riggs, 2009). 

 

Strangurie of persend, pijnlijk urineren behoort tot het symptoombeeld van lagere urinewegproblemen. 

Strangurie komt vooral voor in combinatie met hematurie en pollakiurie en eventueel met 

incontinentie, dysurie of anurie in geval van obstructie (Chew, 2011). Hoewel urinewegproblemen 

vaak onder gediagnosticeerd worden bij knaagdieren, is de cavia gevoelig voor cystitis en urolithiasis 

(Hawkins en Bishop, 2012). 

 

In deze casus wordt een cavia besproken met intermitterende symptomen van strangurie.  

De cavia werd eerst opgevolgd door de eigen dierenarts. Er werd behandeld met een antibioticum op 

basis van de meest voor de hand liggende diagnose voor strangurie, namelijk een urineweginfectie. 

Maar door het achterwege blijven van een respons op de therapie, het negatieve resultaat na 

echografie en de aanhoudende symptomen, werd er beslist de cavia door te sturen naar de Faculteit 

Diergeneeskunde in Merelbeke voor verder onderzoek. 
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CASUS 

 

1. SIGNALEMENT 

 

Diersoort: Cavia (Cavia porcellus) 

Geslacht: mannelijk, gecastreerd 

Leeftijd: 1 jaar 10 maanden 

Gewicht: 1,15 kg 

 

2. ANAMNESE 

 

De cavia heeft een medische voorgeschiedenis van een recidiverende oogontsteking. Deze werd 

meerdere keren behandeld met twee antibioticazalven; Gentamicine (3 mg mL
-1

) oogdruppels
®
 

(gentamicine) en Fusithalmic
®
 ooggel 3 g (fusidinezuur). De ontsteking is uiteindelijk onder controle 

gekregen met Terracortril
® 

oogzalf (tetracycline en hydrocotrisone) en later Dexamethason
®
 

oogdruppels 0,1%. Hij werd gecastreerd in januari 2013. 

 

In november 2013 kreeg hij last van plasproblemen gekenmerkt door vaak kleine beetjes te plassen 

waarbij hij soms pijnlijk lijkt te persen. Hierbij horen de eigenaars soms gepiep. Er werd een 

behandeling gestart met enrofloxacine (Baytril
®
 2,5%) aan een dosis van 5 mg kg

-1
 BID en meloxicam  

(Metacam
®
 1,5 mg mL

-1
) aan een dosis van 0,2 mg kg

-1
 SID, beide per oraal, tegen een vermoedelijke 

cystitis. Er werd (niet steriele) urine opgevangen. Het onderzoek toonde geen bijzondere afwijkingen 

aan: het soortelijk gewicht bedroeg 1,008 en de pH-waarde was 8. De antibioticabehandeling werd 

hierna stopgezet. 

 

Op 11 december werd er een echografie genomen van de urineblaas omdat de cavia opnieuw 

plasproblemen vertoonde. Er was twijfel of de symptomen wel volledig waren opgelost na de vorige 

behandeling. Op echografie waren er geen afwijkingen zichtbaar. Er werd beslist om opnieuw te 

starten met een antibioticabehandeling (enrofloxacine 5 mg kg
-1

 BID, Baytril
®
 2,5%) en er werd 

overgeschakeld op speciaal voeder van Science selective
®
 (Supreme Multi Modal: Formula Cavia) ter 

ondersteuning van de urinewegen.  

Er werd ook gestart met het geven van Eurologist
®
 op eigen initiatief van de eigenaars, dit is een 

supplement op basis van een Chinese kruiden dat volgens de bijsluiter zowel de aanwezige cystitis en 

blaasgruis zou behandelen als preventief werkt tegen blaasontsteking en blaasgruis (Bijsluiter 

Eurologist
TM

, 2014). 

 

Op 13 februari 2014 werd de antibioticabehandeling gestopt en werd hij doorverwezen naar de 

Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke voor verder onderzoek in verband met de aanhoudende 

klachten. 
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Op 18 februari 2014 werd de cavia aangeboden op de faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke. 

De cavia leek nog steeds moeite te hebben met urineren. Tijdens het persen zagen de eigenaars 

soms enkel defecatie, maar geen urine. De eigenaars vermoedden dat hij de laatste week ook wat last 

had van zijn tanden, omdat hij wat trager leek te kauwen dan voorheen en hij leek ook af en toe 

andere kauwbewegingen te maken dan vroeger. Maar hij heeft een normale eetlust en drinkt ook 

normaal. 

De cavia wordt gehuisvest in huis in een kooi samen met twee vrouwelijke cavia's. De cavia’s worden 

gehouden op hennep en beukensnippers. In de kooi bevinden zich een aantal tunnels en een huisje. 

Er zijn geen predatoren in de buurt. Verder krijgen ze hooi en Science Selective
®
 korrel aangevuld met 

groenten. Er wordt Cavi-Vit Multivitamin (Beaphar
®
) gesupplementeerd en vitamine C in het drinkwater 

aan 1 gram per liter. 

 

3. KLINISCH ONDERZOEK 

 

De cavia lijkt wat gevoelig te reageren bij diepe buikpalpatie van het caudaal abdomen. 

Zijn lichaamstemperatuur is 37,3°C. Zowel de algemene voedingstoestand als de hydratatietoestand 

zijn goed, ook de vacht is in goede conditie. Er worden geen vergrote lymfeknopen gevoeld. De 

klinische parameters zijn normaal. 

Er wordt ook een mondinspectie uitgevoerd met behulp van een otoscoop. Er zijn voedselresten in de 

mond aanwezig. De maxillaire incisiva zijn een beetje schuin afgesleten maar de mandibulaire incisiva 

zijn normaal. De eerste premolaren zien er goed uit.  

 

4. PROBLEEMLIJST 

 

- Strangurie 

- (Pijnlijk caudaal abdomen) 

- (Eventueel tandprobleem) 

 

5. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE VAN STRANGURIE 

 

5.1. INFECTIE 

 

Lagere urineweginfecties bij cavia’s kunnen zich uiten als een acute, inflammatoire ontsteking of 

eerder als een subklinische, chronische infectie. Vrouwelijke dieren worden gevoeliger geacht voor 

cystitis door de kleine afstand tussen de anus en de urethraopening in combinatie met de korte 

urethra (Wood, 1981; Peng et al., 1990; Johnson-Delaney, 1998). 

Cystitis bij de cavia wordt meestal veroorzaakt door Streptococcus pyogenes, maar ook fecale 

bacteriën zijn mogelijk zoals Staphylococcus spp. en Escherichia coli. Corynebacterium renale, 

Staphylococcus spp. en Escherichia coli worden regelmatig teruggevonden in combinatie met 

urolithiasis (Okewole et al., 1991; Johnson-Delaney, 1998; Hawkins et al., 2009). 
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Ook Chlamydia spp. infecties vanuit het genitaalstelsel kunnen urethritis en cystitis veroorzaken bij de 

cavia (Rank et al., 1981). Prostatitis secundair aan cystitis en urethritis is beschreven bij de cavia 

(Samii et al., 2005). 

 

Dieren met lagere urineweginfecties vertonen vooral mictioproblemen zoals strangurie, pollakiurie en / 

of hematurie. Dit kan samen gaan met vocalisatie tijdens het urineren. De dieren kunnen ook 

bijkomend anorectisch en lethargisch zijn. In chronische gevallen verloopt de infectie vaak 

asymptomatisch (Johnson-Delaney, 1998; Chew, 2011). 

 

Voor urineanalyse en -cultuur kan men best de urine bemachtigen via cystocenthesis. Er wordt 

echobegeleiding aangeraden om eventueel aanprikken van het caecum te vermijden. De urinaire pH 

van de cavia is alkalisch en varieert van 6,5 tot 9 en het soortelijk gewicht is gemiddeld 1,004 tot 

1,046. Bacteriën kunnen microscopisch aangetoond worden, eventueel na kleuring of op cultuur. De 

normale urine kan sediment bevatten bestaande uit zowel calciumoxalaat-, calciumcarbonaat- als 

struvietkristallen. Hyperkristallurie kan leiden tot urinewegstenen (Gaschen et al., 1998; Johnson-

Delaney, 1998; Jenkins, 2008; Bishop et al., 2010; Tamura, 2010;  Oglesbee, 2011). In Tabel 1 wordt 

er een overzicht gegeven van de bruikbare technieken voor urineonderzoek bij de cavia en hun 

referentiewaarden. 

 

Tabel 1: Referentiewaarden en techniek voor urine analyse bij de cavia (uit Bishop et al., 2010). 

Test Techniek Resultaat 

Uitzicht Macroscopisch Troebel, geel-oranje 

Soortelijk gewicht Refractometer 

Dipstick 

1,030 (1,005-1,050) 

1,005 (1,000-1,025) 

Leucocyten Dipstick Negatief 

Urobilinogeen Dipstick Negatief 

Proteïnen Dipstick Negatief 

pH Dipstick 8,44 (6,5-8,5) 

Bloed Dipstick Negatief 

Ketonen Dipstick Negatief 

Bilirubine Dipstick Negatief 

Glucose Dipstick Negatief 

Witte bloedcellen Per HPF 0,9 (0-4) 

Rode bloedcellen Per HPF 0,06 (0-3) 

Epitheliale cellen Per HPF 1,16 (0-5) 

Bacteriën Microscopisch Geen tot matig aantal aanwezig 

Kristallen Microscopisch Weinig tot zeer veel aanwezig 
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Aangezien infectie vaak secundair voorkomt bij urolithiasis, wordt er aangeraden om radiografieën te 

nemen. De keuze van het antibioticum wordt best gebaseerd op een antibiogram. Men kan eventueel 

de blaas spoelen met steriele fysiologische vloeistof. Analgesie en anti-inflammatoire medicatie zijn 

gewenst (Wood, 1981; Johnson-Delaney, 1998; Chew, 2011; Oglesbee, 2011; Hawkins en Bishop, 

2012). Om bacteriële groei tegen te gaan, kan men de urine verzuren met ammoniumchloride. Voor 

cavia's zijn er geen specifieke dosissen beschreven (Donnelly, 2007). 

 

5.2. UROLITHIASIS 

 

Urolithiasis kunnen voorkomen over de gehele urineweg, zowel ter hoogte van de nier, ureters, blaas 

als urethra. Blaasstenen komen het meeste voor. Recent onderzoek toonde aan dat er geen verschil 

is in voorkomen van urolithiasis tussen mannelijke en vrouwelijke dieren maar het komt vooral voor bij 

dieren ouder dan twee jaar (Hawkins en Bishop, 2012).  

Er zijn verschillende predisponerende factoren voor urolithiasis, met name: verminderde 

wateropname, nutritionele imbalans ten gevolge van calciumrijk voer, urinestase en anatomische 

afwijkingen zoals herniatie van de blaas (Johnson-Delaney, 1998). 

 

Klinische symptomen bij urinewegstenen zijn afhankelijk van de lokalisatie. Indien de steen zich 

bevindt in de nier of ureters worden lethargie, anorexie, gewichtsverlies en een pijnlijk abdomen 

gezien, dit kan eventueel gepaard gaan met symptomen van lagere urinewegproblemen. Bij een steen 

ter hoogte van de lagere urinewegen, dus de blaas of urethra, vertonen de dieren mictiestoornissen 

en dan met name hematurie, strangurie, pollakiurie, dysurie of anurie in geval van een 

urethraobstructie. Maar ook hier is anorexie, lethargie en een pijnlijk abdomen mogelijk. Vooral de 

mannelijke cavia is gevoelig voor blokkade van de urethra. Dit door de aanwezigheid van het os penis, 

de lengte en de minimale uitzettingsmogelijkheid van de urethra (Hoefer, 2006). 

 

Een onderzoek van Hakwins et al. (2009) op 127 cavia’s met urinewegstenen 

toonden aan dat 93% van de stenen calciumcarbonaatstenen waren (Figuur 1). 

Naast calciumcarbonaat, werden er ook calciumfosfaat- en calciumoxalaatstenen 

gezien. Bij enkele dieren werden er ook struvietstenen gediagnosticeerd. De 

stenen bestaan dus in de meeste gevallen uit calcium en zullen zichtbaar zijn als 

opake structuren op radiografie (Figuur 2). Bij het nemen van de radiografie is het 

van belang dat de achterpoten van het lichaam weg gehouden worden. Zo zijn 

eventuele urolithiasis in de urethra zichtbaar (Hoefer, 2006; Jolankai et al., 2006; 

Donnelly, 2007; Hawkins et al., 2009; Hawkins en Bishop, 2012; Dokuzeylül et al., 

2013).  

 

 

Figuur  1 : 

Calciumcarbonaat

steen verwijderd 

uit blaas van een 

cavia (uit Hawkins 

et al., 2009). 
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Dit kan eventueel aangevuld worden met echografie om de blaaswand, ureters en de nieren te 

beoordelen. Om kleine steentjes of blaasgruis aan te tonen, is echografie een veel gevoeligere 

techniek. Obstructie kan leiden tot een hydro-ureter, hydronefros, blaasruptuur of strictuurvorming ter 

hoogte van de urethra. Andere type stenen zoals struvietstenen, kunnen eventueel aangetoond 

worden met echografie. Een urine onderzoek is aangeraden om eventuele bijkomende infectie op te 

sporen (Johnson-Delaney, 1998; Hoefer, 2006; Oglesbee, 2011; Hassan et al., 2012; Hawkins en 

Bishop, 2012).  

Uit het onderzoek van Hawkins et al. (2009) blijkt dat in de aanwezigheid van stenen, het soortelijk 

gewicht van de urine gemiddeld 1,015 ± 0,008 bedraagt en de urinaire pH: 8,4 ± 0,5. Met behulp van 

een dipstick kan men proteinurie en de aanwezigheid van rode bloedcellen aantonen. 

 

Men kan opteren voor niet chirurgische technieken zoals het cystoscopisch verwijderen van de steen 

bij de vrouwelijke cavia of eventueel manueel uit de urethra te masseren indien deze zich dicht bij de 

urethraopening bevindt. De steen kan in sommige omstandigheden uit geürineerd worden maar in de 

meeste gevallen is dit niet mogelijk. Een blokkade van de urethra kan leiden tot een blaasruptuur en 

bijkomend uroabdomen. Indien er op echografie en radiografie enkel gruis wordt gediagnosticeerd en 

er geen effectieve steen zichtbaar is, kan men opteren om de blaas te katheteriseren en te spoelen 

met een fysiologische oplossing. Afhankelijk van de lokalisatie van de steen kan men een 

ureterotomie (Figuur 3), urethrotomie of cystotomie uitvoeren (Redrobe, 2002; Hoefer, 2006; Pizzi, 

2009; Capello, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur  2 : Latero-laterale opname van een cavia met blaasstenen. Pijl: Twee opaciteiten, 

zichtbaar ter hoogte van de blaas (uit Hawkins en Bishop, 2012). 

Figuur  3 : Ureterotomie bij de cavia 

met zichtbare steen (uit Capello, 

2011). 
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Indien de steen zich ter hoogte van de nier bevindt met reeds vorming van hydronefros wordt een 

nefrectomie aangeraden (Robinson et al., 2008). Een eventuele secundaire cystitis moet behandeld 

worden met antibiotica afhankelijk van het antibiogram (Okewole et al., 1991; Johnson-Delaney, 1998; 

Mans, 2007; Hawkins et al., 2009). Verder zijn ondersteunende analgesie en anti-inflammatoire 

behandelingen van belang (Johnson-Delaney, 1998; Oglesbee, 2011). 

Medicamenteus behandelen van urolithiasis is vaak niet mogelijk of onvoldoende effectief en is men 

gedwongen om over te gaan op het chirurgisch of cystoscopisch verwijderen van de steen. 

Urethrastenen kunnen met behulp van katheterisatie terug naar de blaas gespoeld worden (Johnson-

Delaney, 1998; Jolankai et al., 2006; Chew, 2011; Oglesbee, 2011; Rogers et al., 2011; Hawkins en 

Bishop, 2012; Vella, 2012). 

 

Preventief kan men proberen het calcium in het voer te minimaliseren. Dit kan door het korrelvoer te 

verminderen en vooral hooi (waarbij Timothy hooi een laag calciumgehalte heeft), gras, groenten en 

fruit met lage calciumgehaltes te geven. Dit zal ook de wateropname verhogen en de urine 

alkaliniseren. Een hogere urineproductie leidt tot een betere uitscheiding van onder andere het 

calcium en alkalische urine zou het vormen van stenen tegengaan. Het nut van dit laatste is 

onduidelijk, aangezien de cavia van nature alkalische urine heeft. Toediening van het diureticum 

hydrochlorothiazide (0,5 tot 2 mg kg
-1

 BID) of bendrofluazide (600 µg kg
-1

 SID) zou het calciumgehalte 

in de urine reduceren. Bij het langdurig gebruik van deze diuretica kan men best kalium en natrium 

supplementeren aangezien deze uitgescheiden worden in de urine. Als kaliumsupplement kan men 

opteren voor kaliumcitraat (30 tot 75 mg kg
-1

 BID). Deze bindt tevens met het urinaire calcium en helpt 

steenvorming te verkomen (Wolf en Kamphues, 1995; Johnson-Delaney, 1998; Oglesbee, 2011; 

Donnelly, 2007; Becker en Schottstedt, 2009; Hawkins et al., 2009 ; Hawkins en Bishop, 2012). 

Becker en Schottstedt (2009) stelden tevens vast dat een behandeling van 25 maanden met 

hydrochlorothiazide aan een dosis van 1 mg kg
-1

 SID tot BID geen neveneffecten gaf bij twee cavia's. 

 

5.3. STRICTUUR 

 

Een strictuur of vernauwing van de urethra kan strangurie veroorzaken. Deze ontstaat na extern 

trauma of trauma secundair aan urolithiasis. Urine is irriterend voor de beschadigde mucosa en 

stimuleert de vorming van fibrose. Het ontstane littekenweefsel kan het urethralumen vernauwen. In 

zeldzame gevallen kan deze vernauwing congenitaal zijn (Bennett et al., 2008; Burrow et al., 2011). 

 

Invasieve technieken zoals chirurgische resectie van het vernauwde deel of een urethrostomie kunnen 

een oplossing zijn. Andere technieken zoals ballondilatatie of het plaatsen van een intraluminale stent 

zijn beschreven bij de hond (Wood et al., 2007; Bennett et al., 2008; Burrow et al., 2011; McLoughlin, 

2011; Bae et al., 2013). 
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5.4. UREHTRALE PLUG 

 

Een andere mogelijkheid van strangurie bij de cavia is een blokkade van de urethraopening ten 

gevolge van het eiwitrijke coagulaat. Bij de intacte, mannelijke cavia is deze plug vaak afkomstig van 

de zaadblaasjes. Dit kan leiden tot secundaire cystitis en urethritis. Preventief kan men de cavia 

castreren met reductie van de accessoire geslachtsklieren als gevolg (Taylor, 1985; Peng et al., 1990; 

Johnson-Delaney, 1998; Lejnieks D., 2007; Richardson, 2008). 

 

5.5. HERNIATIE 

 

De cavia heeft een ruime liesring. Hierdoor kunnen de testes blijvend migreren tussen het abdomen 

en het scrotum. De liesringen worden intra-abdominaal afgedekt door het epididymaal vet. Na 

castratie wordt er ook aangeraden de liesringen te sluiten om toekomstige herniatie te voorkomen.  

Bij een perineale of inguinale-scrotale hernia kan de blaas betrokken zijn. Dit kan asymptomatisch 

verlopen of leiden tot strangurie, dysurie, hematurie, incontinentie en/of pollakiurie. Een inguinale 

hernia waarbij de blaas betrokken is komt eerder zelden voor bij mens en dier (Redrobe, 2002; 

Grunkemeyer et al., 2010; Petritz et al., 2012). 

 

De diagnose kan gesteld worden met behulp van radiografie en echografie waarbij de organen te zien 

zijn in de hernia. Een cystogram kan helpen om te bepalen of de blaas bij de hernia betrokken is. 

Uiteindelijk is een chirurgisch herstel van de hernia aanbevolen. In het geval van een inguinale hernia 

wordt de liesring gesloten (Redrobe, 2002; Cousty et al., 2010; Grunkemeyer et al., 2010; Pekcan et 

al., 2010; Petritz et al., 2012; Pratschke, 2002). 

 

5.6. NEOPLASIE 

 

Papillomas zijn goedaardige tumoren van het epitheel en komen vooral voor ter hoogte van de 

gingiva, de huid en het urogenitaal stelsel. Ter hoogte van het urinair stelsel geven deze 

mictiostoornissen (Stieger et al., 2003). In het algemeen komen neoplasieën ter hoogte van het urinair 

stelsel zelden voor bij de cavia.  De auteurs Hakwins en Bishop, (2012) vermelden dat een 

overgangscelcarcinoma van de blaas, niercelcarcinoom en renale fibrosarcoma reeds zijn 

gediagnosticeerd geweest bij de cavia in de praktijk. Overgangscelcarcinoma eventueel gedetecteerd 

worden door de aanwezigheid van neoplastische cellen in de urine (Garner, 2007). 

De prognose van urinaire neoplasieën is sterk gereserveerd (Norris et al., 2008) 
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6. INGUINALE HERNIA RECHTS 

 

6.1. MEDISCHE BEELDVORMING 

 

Aangezien het verhaal van een vermoeden van strangurie en pollakiurie, wordt er gedacht aan lagere 

urinewegproblemen. Er wordt besloten een radiografie te nemen om eventuele aanwezigheid van 

urinewegstenen uit te sluiten. Aangezien de eigenaars een tandprobleem vermoeden, wordt er 

gelijktijdig een radiografie genomen van de kop van de cavia. 

 

Op de laterale en dorsoventrale radiografiebeelden van de kop (Figuur 4a en b) worden geen erge 

afwijkingen vastgesteld. Er wordt een dunnere mandibulaire cortex opgemerkt ter hoogte van de 

molaren met lichte bultvorming. De doorgroei van de maxillaire reservekronen wordt nog  

beschouwd als normaal. De occlusievlakken van de incisiva zijn normaal. Op de dorsoventrale 

radiografie is er een lichte doorgroei te zien van de laatste molaar aan de linkerzijde. De andere 

molaren zien er normaal uit. 

 

           

 

De radiografie van het abdomen (Figuur 5a en b) toont geen aanwezigheid van urolithiasis. Caudaal 

ter hoogte van het bekken is er wel een verlies van detail van de serosa. Een paar darmlussen zijn te 

caudaal aanwezig in het abdomen op de ventrodorsale opname. Er worden ook kleine, 

gemineraliseerde opaciteiten opgemerkt, deze zijn vermoedelijk aanwezig in het colon descendens. 

 

Figuur 4a: Lateralo-laterale opname van de 

kop. Bultvorming ter hoogte van de 

mandibulaire kiezen. (Vakgroep Medische 

Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde, 

Gent, 2014). 

Figuur 4b: Dorsoventrale opname van de kop. 

Lichte doorgroei van de reservekronen aan de 

rechterzijde. (Vakgroep Medische Beeldvorming, 

Faculteit Diergeneeskunde, Gent, 2014). 
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Op basis van de radiografische bevindingen werd er besloten een echografie van het abdomen uit te 

voeren. Hierbij worden er geen afwijkingen gezien in de organen. Beide nieren en bijnieren hebben 

een normale grootte (nieren 2,25 cm tot 2,26 cm; linkerbijnier 5,4 mm en rechterbijnier 6,6 mm), vorm 

en echogeniciteit. Er wordt wel een matige hoeveelheid anechogeen vrij vocht gezien en steatitis ter 

 Figuur 5a: Latero-laterale opname van het abdomen. Verlies van serosaal detail in het 

caudaal abdomen. Aanwezigheid van gemineraliseerde opaciteiten vermoedelijk in het 

colon descendens. Geen verdere radiografische afwijkingen. (Vakgroep Medische 

Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde, Gent, 2014). 

 

Figuur 5b: Ventrodorsale opname van het caudaal abdomen. Intestinale lussen 

zichtbaar te ver caudaal aan de rechter zijde. Geen verdere afwijkingen 

zichtbaar.  

(Vakgroep Medische Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde, Gent, 2014). 



12 
 

hoogte van het caudaal abdomen. Er is wat sediment aanwezig in de blaas, maar de blaaswand heeft 

een normaal uitzicht. 

 

 

 

 

  

 

Lateraal van de penis ter hoogte van de rechter inguinale ring bevindt zich een stuk darm met nog 

aanwezige peristaltiek. Er wordt dus een rechter inguinale hernia met darmlussen vastgesteld (Figuur 

6). Er kan geen cystocenthesis uitgevoerd worden door een te kleine/lege blaas. 

 

Op basis van de bevindingen op echografie wordt er een chirurgisch herstel van de inguinale hernia 

aanbevolen. 

 

6.2. CHIRURGIE 

 

Tijdens het pre-operatieve onderzoek wordt er een parapreputiale zwelling gezien caudaal van het 

inguinale vetweefsel aan de rechterzijde. 

 

De cavia wordt gepremediceerd met 1 mg kg
-1

 midazolam (Dormicum
®
 15 mg 3 mL

-1
). Als 

pijnmedicatie wordt 0,05 mg kg
-1

 buprenorphine (Vetergesic
®
 0.3 mg mL

-1
) gebruikt. De cavia wordt 

geïnduceerd met 10 mg kg
-1

 ketamine (Ketamine
®
 1000 ceva) en gedurende de operatie wordt er 

gebruikgemaakt van isofluraan 3% met zuurstof als dragergas via een masker. 

Daarnaast wordt er nog enrofloxacine 10 mg kg
-1

 subcutaan (SC) (Baytrill
®
 2.5%) en meloxicam 0,5 

mg kg
-1

 SC (Metacam kat
®
 2 mg mL

-1
 injectie) toegediend. 

 

 

Figuur 6: Echografie van het caudale abdomen. Pijl: penis. Asteriks: dwarse 

doorsnede van darmlussen lateraal van de penis ter hoogte van het inguinaal 

kanaal.  

(Vakgroep Medische Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde, Gent, 2014). 
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De monitoring van de pols gedurende de operatie wordt uitgevoerd door het plaatsen van een doppler 

op de thorax ter hoogte van het hart. De pulsoxymeter wordt geplaatst op de voorpoot. De cavia wordt 

op temperatuur gehouden door het gebruik van handschoenen gevuld met warm water en een 

warmtemat. De lichaamstemperatuur wordt gemeten door het inbrengen van een rectale probe 

gekoppeld aan een thermometer. 

Het operatievlak wordt na het scheren, gereinigd en ontsmet met povidone-jood zeep (VetClean
®
) en 

joodoplossing (Povidone dermicum
®
).  

 

Tijdens de operatie wordt er gebruikt gemaakt van een bipolaire elektrocoagulatie om hemostase te 

bekomen. Er wordt een parapreputiale incisie gemaakt ter hoogte van de breukzak. Deze breukzak 

wordt vrijgeprepareerd tot op de buikwand (Figuur 7).  

 

 

 

Bij het openen van de breukzak is, naast de seminale vesikel (zaadblaasje) een dundarmlus zichtbaar. 

Deze zijn vergroeid ter hoogte van de meest caudale punt van de breukzak (Figuur 5). Zowel de 

darmlus als het zaadblaasje zien er normaal uit. De breukzak komt overeen met de tunica vaginalis. 

De adhesies bevinden zich vermoedelijk ter hoogte van de castratie incisie. De darmlus wordt 

voorzichtig losgemaakt van de binnenzijde van de breukwand met een steriel wattenstaafje (Figuur 8). 

 

 

 

Figuur 7:  

A) Parapreputiale incisie. De breukzak wordt vrijgeprepareerd van de buikwand.  

B) Incisie rechts lateraal van de penis.  

 Asterisk: penis 

 Pijl: breukzak 
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De breukzak wordt verwijderd. De organen worden gereponeerd. De liesring wordt gesloten met 

behulp van een 5-tal enkelvoudige PDSII 4/0 hechtingen (Figuur 9). Er wordt een kleine, caudale 

opening vrij gehouden voor de arteria pudenda externa. De subcutis wordt doorlopend gesloten met 

monocryl 4/0. De huid wordt intradermaal, appositioneel gesloten met monocryl 4/0. 

 

         

Na de ingreep werd er ook een gebitsinspectie uitgevoerd onder algemene anesthesie. Er werden 

geen abnormaliteiten opgemerkt aan de tanden. 

 

Figuur 8: 

 A) Aanwezigheid van de seminale vesikel en een dundarmlus in de breukzak. 

 B) Adhesies tussen de breukzak en de zaadblaasjes en dundarmlus worden voorzichtig 

losgemaakt met behulp van een wattenstaafje. 

 

 

Figuur 9:  

A) Sluiting van de liesring met behulp van enkelvoudige hechtingen. 

B) Na verwijdering van de breukzak wordt de liesring verder gesloten, er wordt een opening 

gehouden voor de arteria pudenda externa (pijl). 
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6.3. POSTOPERATIEVE ZORGEN 

  

Na de operatie heeft de cavia een lichaamstemperatuur van 36,5 °C. Hij wordt daarom op temperatuur 

gebracht in een couveuse.  

De cavia wordt gehospitaliseerd totdat hij zelf eet en ontlasting maakt. Hij wordt gehouden op schone 

handdoeken om wondinfectie te voorkomen en zo is er een goede opvolging mogelijk van de 

urineproductie.  

 

Er wordt enrofloxacine (Enroshort
®
, 10 mg kg

-1
 BID) opgestart gedurende 7 dagen en meloxicam 

(Meloxoral
®
  0,5 mg kg

-1
 TID) gedurende 5 dagen, beiden oraal. 

De cavia wordt gedwangvoederd met Critical Care
®
 van Oxbow Animal Health tot hij zelf weer eet. Om 

de darmperistaltiek te stimuleren wordt er oraal cisapride gegeven (Cisaral drops
®
, AST Farma, 0,5 

mg kg
-1

 TID en metoclopramide (Primperan
®
, Sanofi Aventis, 0,5 mg kg

-1
 TID). Deze worden gegeven 

tot de cavia ontlasting maakt.  

 

Postoperatief, een dag na de operatie, wordt er uitvloei opgemerkt uit de penis, los van de mictio. 

Deze heeft een licht bloedering uitzicht. Er wordt besloten om alsnog een cystocentese uit te voeren 

om een bacteriële cystitis uit te sluiten. Er werd 5 mL troebel, bloederige urine geaspireerd. Deze  

wordt ingestuurd voor het aanleggen van een cultuur en een eventueel antibiogram. Een gedeelte van 

de urine werd gecentrifugeerd en het sediment werd na kleuring (Haemacolor) bekeken onder de 

microscoop. Hierop waren tal van rode en witte bloedcellen zichtbaar. De urine was negatief op 

bacteriologisch onderzoek.  

 

7. INGUINALE HERNIA LINKS 

 

7.1. MEDISCHE BEELDVORMING 

 

Op 6 maart 2014 wordt de cavia opnieuw aangeboden. Hij blijft strangurie vertonen na de correctie 

van de rechter inguinale hernia. Er is een progressieve zwelling ontstaan ter hoogte van de linker 

liesring. Er wordt opnieuw een echografie genomen. Craniaal en rondom de blaas is er een tubulaire 

structuur zichtbaar. Deze structuur is afkomstig van het rechter caudaal abdomen. Men kan de 

tubulaire structuur niet met zekerheid identificeren. De zwelling ter hoogte van het inguinaal kanaal is 

gevuld met vrij vocht. Onder lichte druk verplaatst het vocht zich naar het abdomen wat wijst op een 

open verbinding. Op basis van deze bevindingen wordt een linker inguinale hernia gediagnosticeerd.  

7.2. CHIRURGIE 

Er wordt geadviseerd om de inguinale hernia chirugisch te herstellen. 

 

De cavia wordt weer gepremediceerd met 1 mg kg
-1

 midazolam (Dormicum
® 

15 mg 3 mL
-1

). Als 

pijnmedicatie wordt 0,05 mg kg
-1

 buprenorphine (Vetergesic
®
 0.3 mg mL

-1
) gebruikt. De cavia wordt 
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geïnduceerd met 10 mg kg
-1

 ketamine (Ketamine
®
 1000 ceva) en gedurende de operatie wordt er 

gebruikgemaakt van isofluraan 3% met zuurstof als dragergas. 

 

De monitoring van de cavia gedurende de operatie is overeenkomstig met de vorige herniaoperatie. 

De linkerzijde wordt op gelijke manier benaderd als de rechterzijde. Het operatievlak wordt na het 

scheren, gereinigd en ontsmet met povidone-jood zeep (VetClean
®
) en joodoplossing (Povidone 

dermicum
®
).  

Er wordt een paramediane incisie gemaakt ter hoogte van de linker inguinale ring. Ook hier wordt er 

gebruik gemaakt van bipolaire elektrocoagulatie om hemostase te bekomen. Bij het openen van de 

breukzak zijn een zaadblaasje en de ductus deferens te zien. Deze zijn vergroeid met het caudale 

punt van de breukzak. De blaastop is vergroeid ter hoogte van de inguinale ring (Figuur 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

De organen zien er normaal uit. De blaas wordt losgemaakt en samen met de ductus deferens en het 

zaadblaasje gereponeerd. De breukzak wordt verwijderd. De liesring wordt gesloten met een zestal 

enkelvoudige hechtingen met PDSII 4/0. De subcutis wordt gesloten door enkelvoudige hechtingen 

met monocryl 4/0 en de huid wordt appositioneel en intradermaal gesloten met monocryl 4/0. 

 

8. CONTRASTSTUDIE  

 

8.1. ANAMNESE 

 

Ongeveer twee weken later, op 18 maart, wordt de cavia opnieuw aangeboden. De cavia vertoont nog 

steeds af en toe strangurie waarbij hij soms vocaliseert, de rug kromt en de achterpoten strekt. Dit 

Figuur 10: Pijl: ductus deferens, Asteriks: zaadblaasje, Kruis: urineblaas; Cirkel: 

breukzak 

A) Na openen van de breukzak zijn een zaadblaasje en ductus deferens zichtbaar. De 

blaas is vergroeid ter hoogte van de inguinale ring.  

B) De ductus deferens en het zaadblaasje worden losgemaakt van de breukzak met 

behulp van de bipolaire.electrocauter. 
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wordt afgewisseld met normaal urineren, zonder tekenen van strangurie. Er is geen hematurie meer 

gezien. Hij krijgt nog steeds pellets met calcium-arm hooi en wilgentakjes om op te knagen. De Critical 

Care
®
 dwangvoeding is verlaagd naar 20 tot 30 mL per dag. Hij krijgt na de dwangvoeding ook enkele 

milliliters water per os. Daarnaast worden de groenten geweekt in water om de wateropname te 

bevorderen. Op abdominale palpatie reageert de cavia wat gespannen en pijnlijk.  

 

Om eventuele afwijkingen van de lagere urinewegen te visualiseren wordt er besloten om een 

contraststudie te doen van de urinewegen. 

 

8.2. KATHETERISATIE BIJ DE CAVIA 

 

Voor de katheterisatie bij de cavia wordt er best een zeer fijne katheter gebruikt, bijvoorbeeld een 

Tomcat
® 

kathether of een 3,5 French katheter. Er wordt gebruikgemaakt van steriel wateroplosbaar 

glijmiddel (Mans, 2007; Brown, 2011). De urethra bij de mannelijke cavia is 'S'-vormig en heeft een 

lengte van ongeveer 4 tot 5 cm met een doorsnede van gemiddeld 5 mm. De cavia heeft een os 

penis. Ventraal van de urethra bevindt zich een instulping. Voor katheterisatie ligt de mannelijke cavia 

best dorsaal (Figuur 11a) (Wagner en Manning, 1976; Neuhaus et al., 2001; Mans, 2007). De 

vrouwelijke cavia ligt sternaal en de katheter wordt ingebracht in de hoek tussen de armen van de 'Y'-

vormige genitaalstreek (Figuur 11b) (Brown, 2011). 

 

            

 

 

Ten gevolge van een (foute) katheterisatie kan er schade aan het urethra en het periurethrale weefsel 

ontstaan. Dit komt vooral voor bij mannelijke cavia's door de lengte, vorm en de minimale 

uitzetmogelijkheid van de urethra. Ook secundaire cystitis kan voorkomen. Deze complicatie kan men 

proberen te beperken door zo steriel mogelijk te werken (Mans, 2007; Brown, 2011). 

 

Figuur 11a : Katheterisatie bij een mannelijke 

cavia. De urinekatheter wordt ingebracht in 

de urethraopening dorsaal op de glans penis 

(uit Mans, 2007). 

Figuur 11b : Katheterisatie bij een vrouwelijke 

cavia. De urinekatheter wordt ingebracht in de 

urethraopening (uit Brown, 2011). 
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De katheterisatie van de blaas wordt hier uitgevoerd met een 1 mm katheter (TomCat
®
).  Er wordt 

gebruik gemaakt van 0,05 mg kg
-1

 buprenorfine (Vetergesic
® 

0,03 mg ml
-1

) en Isofluraan 3% met 

zuurstof als dragergas. De cavia wordt op temperatuur gehouden met handschoenen gevuld met 

warm water. De glans penis wordt gereinigd met polyvidone-jodium (Isobetadine
®
). De katheterisatie 

gaat vlot. Er worden geen obstructies opgemerkt in de urethra bij het opschuiven van de katheter. De 

urine heeft een normaal uitzicht. 

 

8.3. CONTRASTSTUDIE 

 

Er wordt iopromide (Ultravist
®
) ingespoten in de blaas en urethra via de katheter. Hierbij werden 

verschillende radiografieën genomen en werd de sonde telkens een klein beetje teruggetrokken en 

bleef men met een continue snelheid contrast inspuiten, zodat er ook contrastvloeistof aanwezig was 

in de urethra.  

Er is geen contrast aanwezig in de proximale urethra over een lengte van 1,5 cm en de ventrale 

blaaswand is onregelmatig afgelijnd.  Op basis van de contrastbeelden (Figuur 12a, b en c) wordt er 

een vermoeden van een strictuur ter hoogte van de proximale urethra vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12a : Lateralo-laterale contrastopname van het abdomen. Duidelijke aflijning 

van de blaas zichtbaar. De ventrale blaaswand heeft een onregelmatig uitzicht.  

(Vakgroep Medische Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde, Gent, 2014). 
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9. BEHANDELING 

 

Er wordt een behandeling met meloxicam (Meloxoral
®
 0.5 tot 1 mg kg

-1
 SID) per oraal gedurende 3 tot 

5 dagen opgestart. Daarnaast wordt er ook sulfamiden-trimethoprim (Emdotrim
®
 10% sol 30 mg kg

-1
 

BID) per oraal gedurende 2 weken voorgeschreven om een eventuele cystitis na katherisatie te 

Figuur 12c: Lateralo-laterale 

contrastopname van het abdomen.  

Pijl: Er is een onderbreking in het 

contrast ter hoogte van het proximale 

deel van de urethra. 

(Vakgroep Medische Beeldvorming, 

Faculteit Diergeneeskunde, Gent, 2014). 

Figuur 12b: Ventrodorsale 

contrastopname van het 

abdomen.  

Aflijning van de blaas en urethra 

zichtbaar.  

 

(Vakgroep Medische 

Beeldvorming, Faculteit 

Diergeneeskunde, Gent, 2014). 
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voorkomen. Er wordt een dieet gestart van calcium-arm hooi (Timothy hooi) en groenten. De 

dagelijkse hoeveelheid vitamine C wordt gehalveerd tot 35 mg per dag. 

Verder werd het toedienen van een orale supplementatie met vloeibaar kaliumcitraat aan een dosis 

van 1ml kg
-1

 (samenstelling: 2 gram kaliumcitraat met 400 mg ascorbinezuur in 10 mL water) 

geadviseerd, verdeeld over 2-3 dosissen per dag.  

Een andere mogelijkheid is om 1 gram citraatpoeder op te lossen in 100 mL drinkwater 

(samenstelling: natriumcitraat en anhydrisch citroenzuur (40% citraat)).  

 

De cavia lijkt het beter te doen na twee weken op sulfamiden-trimethoprim maar de strangurie is nog 

niet volledig weg. Er wordt besloten om de Emdotrim
®
 te verlengen met twee weken aan dezelfde 

dosis. 

 

 

Op het moment van schrijven van deze masterproef is de cavia nog niet symptoomvrij en wordt 

verdere diagnostiek aangeraden. 
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BESPREKING 

 

Vanwege de enige twee klachten van de cavia die werd aangeboden, namelijk strangurie en afwijkend 

eetgedrag, moest een diagnose gezocht worden door middel van uitsluitsel.  

 

De scheve slijtage van de snijtanden en de verandering van de mondbewegingen bij de cavia deden 

een eventueel vermoeden ontstaan van tandproblematiek. Voor een goede mondinspectie en het 

uitsluiten van tandproblematiek zijn radiografieën nodig en voor een goede gebitsinspectie is 

algemene anesthesie nodig (Capello, 2008). Men kan echter op basis van de radiografieën en de 

gebitsinspectie onder anesthesie besluiten dat er momenteel geen duidelijke afwijkingen aanwezig 

zijn die zouden kunnen wijzen op tandproblemen.  

 

De cavia heeft als hoofdklacht strangurie afgewisseld met periodes van normaal, niet pijnlijk urineren. 

Cystitis en urolithiasis zijn belangrijke oorzaken van strangurie en komen regelmatig voor bij de cavia 

(Hawkins en Bishop, 2012). Dit staat daarom ook op de eerste plaats in de differentiaal diagnose. In 

dit geval werd er bij de eigen dierenarts reeds meerdere keren blind behandeld voor een bacteriële 

cystitis, zonder succes. Toen de cavia werd aangeboden op de faculteit was de klacht van strangurie 

nog steeds aanwezig en zelfs in progressieve mate. 

 

Op de eerste abdominale echografie, genomen door de eigen dierenarts, waren geen afwijkingen 

opgemerkt. Dit was reeds twee maanden geleden. Er werd echter geen radiografie genomen om 

urolithiasis uit te sluiten. Om urolithiasis uit te sluiten is een radiografie van het abdomen onontbeerlijk 

(Hoefer, 2006). Kleinere stenen of blaasgruis zijn echter niet altijd zichtbaar op radiografie en een 

bijkomende echografie is dan ook aangeraden (Hassan et al., 2012).  

 

Op echografie werd een darmlus met peristaltiek gezien ter hoogte van de rechter inguinale ring, 

lateraal van de penis. Dit werd gediagnosticeerd als een inguinale hernia. Een hernia kan strangurie 

geven als de blaas erbij betrokken is. Eventueel zou een afklemming van een darmlus ook pijn 

kunnen geven wanneer er abdominale contracties samen gaan met een urinelozing. De aanwezige 

darmlus in de hernia kan gaan incarcereren of stranguleren. In dat geval moet er zo snel mogelijk 

ingegrepen worden om de vitaliteit van de darmen te behouden (Pratschke, 2002). Een chirurgische 

correctie was dan ook aangeraden. Op de tweede echografie was er een tubulaire structuur zichtbaar 

aan de linkerzijde die men niet direct kon identificeren, vermoedelijk was dit een zaadblaasje. Beide 

hernia's zijn mogelijke complicaties na castratie. Het vetweefsel dat de inguinale ring gedeeltelijk 

afsluit, wordt deels mee verwijderd bij een castratie. Hierdoor blijft de inguinale ring open en kan er 

dus gemakkelijk een inguinale hernia ontstaan. Er wordt dan ook aangeraden om bij de castratie van 

de cavia de inguinale ring te sluiten (Redrobe, 2002). Tevens waren de organen vergroeid op het 

caudale punt van de breukzak waar vermoedelijk de incisie van de castratie heeft plaatsgevonden. 

Het verhaal van intermitterende strangurie kan eventueel interpreteerbaar zijn doordat de blaas 

slechts af en toe in de hernia aanwezig is. Er wordt echter wel een periode van 10 maanden 
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symptoomloos overbrugd tussen de castratie en de eerste klachten van strangurie wat deze 

postoperatieve complicatie zou kunnen tegenspreken. 

 

Postoperatief werd er een behandeling met cisapride en metoclopramide opgestart. Deze producten 

stimuleren het gastro-intestinaalstelsel en voorkomen postoperatieve ileus bij de cavia (Tamura, 2010; 

Wangen, 2013). 

 

Na een positief verloop van beide operaties en een goed herstel van de cavia, is de strangurie nog 

steeds af en toe aanwezig. Een contrastradiografie toonde een strictuur of vernauwing van de 

proximale urethra aan. De oorzaak van deze vernauwing is (nog) onduidelijk. Aangezien de 

symptomen van strangurie pas op latere leeftijd optraden, is een congenitale vernauwing van de 

urethra onwaarschijnlijk. Een mogelijke verklaring van deze vernauwing is een strictuur ten gevolgen 

van trauma door urolithiasis. Aangezien er geen aanwijzingen zijn voor urolithiasis, is de kans dat er 

eerder urolithiasis aanwezig was klein, want hierbij ziet men vaak recidieven (Wood et al., 2007; 

Bennett et al., 2008; Burrow et al., 2011; McLoughlin, 2011; Bae et al., 2013). 

 

Voor de verdere opvolging van de cavia moet er dus wel voorkomen worden dat er eventuele 

urolithiasis in de toekomst worden gevormd. Aangezien er reeds een vernauwing is van de urethra, is 

de kans op een obstructie groter. 

Men kan preventief behandelen door aanpassing van het dieet en het geven van ondersteunende 

medicatie. Hierbij wordt er aangeraden om de hoeveelheid vitamine C supplementatie te reduceren 

aangezien het de vorming van calciumoxalaatstenen zou bevorderen (Assimos, 2004; Houston et al., 

2004). Cavia's kunnen zelf geen vitamine C aanmaken en hebben een minimale behoefte van 10 tot 

25 mg kg
-1

 vitamine C per dag (Hawkins en Bishop, 2012). Eventuele supplementatie van vitamine D 

wordt afgeraden aangezien dit de calciumabsorptie in de darm stimuleert en zo dus de calciurie 

versterkt (Hoefer, 2006). Daarnaast moet de diurese en zo de afvoer van calcium gestimuleerd 

worden. Dit kan door het geven van vochthoudend voedsel of door het stimuleren van de 

wateropname. Men kan ook medicamenteus de diurese verhogen door toediening van een diuretica 

met name hydrochlorothiazide of bendrofluazide. In deze casus wordt er kaliumcitraat 

gesupplementeerd, dit bindt met het urinaire calcium en voorkomt zo de vorming van calciumstenen. 

Verder is het van belang om calciumrijk voeder tot een minimum te beperken, zoals bepaalde 

grassoorten (Timothy hooi) en groenten (bijvoorbeeld paprika, komkommer en witlof) (Hoefer, 2006; 

Donnelly, 2007). 

 

Om de daadwerkelijke oorzaak van de urethrale vernauwing op te sporen is verder onderzoek 

aangeraden. Hierbij kan gedacht worden aan Computed Tomography (CT) al dan niet met contrast en 

Magnetic Resonance Imaging (MRI). Dit zou een driedimensionaal beeld kunnen weergeven van de 

blaas en urethra en zou een oorzaak aan het licht kunnen brengen. De moeilijkheid van de 

interpretatie van deze beelden zal waarschijnlijk het ontbreken van normaalbeelden zijn. Een meer 

invasieve methode zou een antegrade cystoscopie zijn waarbij de buikholte en de blaas geopend 
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dienen te worden en waarbij ook de mogelijkheid tot biopsie is. Afhankelijk van de oorzaak zou het 

plaatsen van een intraluminale stent, dilatatie van de urethra met behulp van een ballon of invasieve 

technieken zoals het chirurgisch verwijderen van het vernauwde deel of urethrostomie te overwegen 

zijn, zoals bij de hond beschreven wordt. Aangezien er nog geen specifieke behandelingen zijn voor 

een urethrale strictuur bij de cavia, is de prognose, totdat een definitieve diagnose wordt gesteld, 

gereserveerd.  
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