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SAMENVATTING 

 

Streptococcus equi subspecies equi (S. equi subsp. equi) is een gram-positieve bacterie, die 

wereldwijd voorkomt en voornamelijk bij jonge paarden de ziekte, droes, veroorzaakt. Typisch voor 

droes zijn de aantasting van de bovenste luchtwegen en lymfadenopathie (voornamelijk van de 

submandibulaire-, retrofaryngeale- en parotislymfeknopen). Bovendien vertonen de paarden frequent 

koorts, anorexie, depressie en/ of nasale uitvloei. Soms kunnen complicaties optreden, zoals onder 

andere pneumonie, glomerulonefritis, petechiaalkoorts of bastaard droes. 

Carrierdieren dragen de kiem in de luchtzakken en verspreiden S. equi subsp. equi vooral via het 

nasale secreet.  Om insleep van de ziekte te voorkomen is de detectie van dragers zeer belangrijk.  

Voordat nieuwe dieren in een bestand worden geïntegreerd, is een quarantaine van 2 tot 3 weken 

aangeraden, gedurende de welke de dieren geobserveerd worden en diagnostische testen worden 

uitgevoerd.  

De diagnose van droes wordt aan de hand van klinische symptomen, cultuur, PCR en/of ELISA 

gesteld.  

S. equi subsp. equi is gevoelig aan meerdere antibiotica, waarvan vooral ß-lactam antibiotica, zoals 

penicilline, worden ingezet. Toch is de behandeling van droes met antibiotica omstreden, omdat 

daardoor het rijpen van abcessen vertraagd wordt, de ziekte langer aanhoudt en een minder sterke 

immuunreactie plaatsvindt. Antibiotica worden dus best enkel bij erg zieke dieren toegediend, terwijl 

een symptomatische of lokale behandeling meestal aangewezen is. Naast de behandeling is vooral de 

preventie van nieuwe droesgevallen belangrijk. 

Ter preventie bestaan vaccins tegenover S. equi subsp. equi. Vaccinatie leidt evenwel niet tot een 

volledige bescherming en er kunnen nevenreacties optreden.  

Bij een uitbraak van droes wordt vooral geprobeerd om de transmissie van de pathogeen zo laag 

mogelijk te houden. 

 

Sleutelwoorden: Droes – Lymphadenopathie – Dragerdieren – Quarantaine – Vaccinatie  
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INLEIDING 

 

Streptococcus equi subspecies equi (S. equi subsp. equi) werd reeds in 1251 als oorzaak van een 

infectieziekte bij paarden beschreven (Hines et al., 2005). Deze ziekte wordt tegenwoordig droes 

genoemd, waarvan de hoofdsymptomen koorts, ontsteking van de bovenste luchtwegen en 

lymfadenopathie zijn (Timoney, 2009), maar ook complicaties zoals onder andere bastaard droes en 

purpura hemorrhagica mogelijk zijn (Mair en Rush, 2004). 

 

Droes is een zeer besmettelijke ziekte, die regelmatig en wereldwijd bij paarden wordt 

gediagnosticeerd (Jolley en Waller, 2007; Timoney, 2009). Door de hoge besmettelijkheid, bestaat het 

gevaar op epidemieën, waarbij de morbiditeit tot 100% kan oplopen (Mair en Rush, 2004). 

Het management is zeer belangrijk voor de bestrijding en controle van droes. Hierbij is het belangrijk 

de overdracht van S. equi subsp. equi, door klinisch zieke dieren of asymptomatische dragers, te 

voorkomen (Waller, 2013).  

Geïnfecteerde dieren moeten dus best gedetecteerd en behandeld worden. Het vaststellen van 

persistent geïnfecteerde dieren is echter niet altijd gemakkelijk, door de afwezigheid van symptomen 

en intermitterende uitscheiding van de kiem (Chanter et al., 2000a; Timoney, 2009). Bovendien is de 

behandeling met antimocrobiële geneesmiddelen omstreden (Mair en Rush, 2004). 

Preventief kunnen paarden gevaccineerd worden, maar de huidige vaccins leiden niet tot een 

volledige bescherming tegen infectie met S. equi subsp. equi (Waller, 2014).  

 

Doel van deze literatuurstudie is een overzicht te geven over de problematiek van  S. equi subsp. equi 

infecties bij paarden en de meest recente informatie met betrekking tot behandeling, controle en 

eradicatie samen te vatten en te bediscussiëren. Daarbij worden de etiologie, epidemiologie, 

pathogenese, symptomen, letsels, complicaties, diagnosemogelijkheden en vervolgens de 

behandeling, bestrijding en controle besproken.  
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LITERATUURSTUDIE 

 

1. ETIOLOGIE 

 

Streptococcus equi subspecies equi (S. equi subsp. equi) veroorzaakt bij het paard droes, een ziekte 

van voornamelijk de bovenste luchtwegen en drainerende lymfeknopen (Taylor en Wilson, 2006).  

Droes is zeer besmettelijk en vooral jonge paarden zijn gevoelig voor een uitbraak van klinische 

ziekte, welke resulteert in hoge koorts, ontsteking van de bovenste luchtwegen en abcedatie vooral 

van de submandibulaire en retrofaryngeale lymfeknopen (Timoney, 2009; Mallicote, 2015).  

Deze gram-positieve, kok-vormige kiem behoort, evenals de nauw verwante Streptococcus equi 

subspecies zooepidemicus (S. equi subsp. zooepidemicus), tot de Lancefield groep C. Op bloedagar 

zijn de al dan niet mucoïde kolonies ß-hemolytisch (zie figuur 1) (Bachmann et al., 1984). 

 

 

Figuur 1: ß-hemolytische streptokokken op bloed agar (Todar, z.j.).  

 

Om een differentiatie van andere Lancefield groep C streptokokken, zoals S. equi subsp. 

zooepidemicus en S. dysgalactiae subsp. equisimilis, te maken, wordt vooral de fermentatie van 

suikers getest in pepton-water en serum. 
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S. equi subsp. equi fermenteert geen trehalose, geen sorbitol en ook geen lactose, in tegenstelling tot 

de andere subspecies (Fanning et al, 2011). 

Omdat er atypische stammen bestaan, kunnen de resultaten van de suiker-fermentatietest eventueel 

anders uitvallen. Voor een definitieve identificatie van atypische stammen zijn volgens sommige 

auteurs immunologische of genetische testen (bv. Western immunoblot analyse of PCR) nodig (Anzai 

et al., 2001). 

De meest geïsoleerde vorm van S. equi subsp. equi, de typische vorm, heeft een kapsel, vormt 

bijgevolg mucoïde kolonies en is hoog virulent. Daartegenover staat de atypische vorm, die minder 
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virulent is en een mildere vorm van ziekte (“atypische droes“) veroorzaakt, alsook weinig kapsel 

produceert, waardoor de kolonies weinig of niet mucoïde zijn (Mair en Rush, 2004).  

Bacteriën zonder een hydrofiel kapsel zijn minder virulent, omdat de 3D-structuur van belangrijke 

proteïnen (bv. SeM) en daarmee de functionaliteit, welke belangrijk is voor het overleven in de 

gastheer, verloren gaat. Dit komt, doordat het milieu op het oppervlak van de kiem minder negatief 

geladen en minder hydrofiel is (Timoney, 2004). 

Het in het kapsel aanwezige M-proteïne (SeM) en hyaluronzuur hebben een antifagocytotische 

werking op de polymorfonucleaire neutrofielen en zijn daardoor zeer belangrijk voor de resistentie van 

S. equi subsp. equi tegenover de afweerreactie van de gastheer (Timoney, 2004). 

Bovendien heeft het hydrofiele kapsel een lokaal reducerende en daardoor beschermende werking op 

bacteriële proteasen en toxines (Timoney, 2004). Deze enzymen en toxines, zoals steptolysine, 

hyaluronidase, leucocytotoxines en mitogenen beschadigen onder andere de omgevende cellen van 

de gastheer en introduceren daardoor een ontstekingsreactie (Taylor en Wilson, 2006).  

De door de bacterie geproduceerde mitogenen hebben een sterk immunomodulerende capaciteit. Het 

zijn superantigenen. Superantigenen binden als intacte molecules op de major histocompatibility 

complex type II (MHC type II) moleculen en T-cel receptoren (TCR). Als gevolg daarvan vindt 

massieve T-cel proliferatie plaats en komt een grote hoeveelheid pro-inflammatoire cytokines (zoals 

TNF-alfa en IL-1) vrij. De binding op MHC type II is niet ter hoogte van de antigen-bindingsplaats 

waardoor de  interactie tussen de superantigenen en T-cellen niet specifiek is. Wanneer wel TCR 

aanwezig zijn met een reactieve V-plaats op de ß-keten, interageren superantigenen daarmee en 

stimuleren T-cellen specifiek (Anzai et al., 1999; Chanter et al., 2002).  

Als gevolg van deze immuunreactie vertoont de patiënt een verhoogde capillaire permeabiliteit, 

hypertensie en soms tekenen van shock (Chanter et al., 2002). 

 

 

 

2. EPIDEMIOLOGIE 

 

Reeds in de vroege veterinaire literatuur werd een ziekte ten gevolge van een S. equi subsp. equi 

infectie beschreven. De huidige term “droes”  of  “stangles” (Engl.) werd het eerst beschreven door  

Giordano Ruffo in zijn manuscript “Medicana Equorum” (in 1251, Italië)  en door Albertus Magnus in 

zijn werk “De Animalibus” (tussen 1258 en 1262, Duitsland). Beide auteurs beschreven de klinische 

symptomen van droes, echter geen complicaties of gevolgen daarvan.  

Tot op de dag van vandaag is S. equi subsp. equi nog altijd over de hele wereld verspreid (Slater, 

2003; Hines et al, 2005).  

De morbiditeit bij S. equi subsp. equi infecties is hoog (tot 100%), zodat er bij aanwezigheid van één 

ziek dier in een populatie een groot risico op een uitbraak bestaat (Taylor en Wilson, 2006). Bij 

toepassing van een gepaste  behandeling is de mortaliteit meestal laag (2 tot 3%) (Yelle, 1987) terwijl 

deze bij complicaties kan oplopen tot 40% (Sweeney, 1996).  

In tegenstelling tot S. equi subsp. zooepidemicus is S. equi subsp. equi zelden aanwezig op de 

slijmvliezen of tonsillen van gezonde paarden (Bachmann et al., 1984). Het gaat dus over een obligaat 
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pathogene kiem, die enkel bij paardachtigen tot ziekte leidt. Ziekte door S. equi subsp. zooepidemicus 

komt daarentegen ook bij andere diersoorten voor (Boeufgras et al., 1994). 

 

Het zonlicht speelt een significante rol bij de overlevingsduur van S. equi subsp. equi in de omgeving, 

zodat resultaten onder omstandigheden in het laboratorium niet zomaar overdraagbaar op de praktijk 

zijn (Jarlot et al, 2009). Ook warmte en verschillende desinfectantia kunnen de levensduur van S. equi 

subsp equi negatief beïnvloeden (Taylor en Wilson, 2006).  

Bij afwezigheid van deze factoren loopt de overlevingsduur van enkele dagen duidelijk op (Mair en 

Rush, 2004). De aanwezigheid van water kan de overlevingsduur positief beïnvloeden. Een langere 

overlevingsduur van zes weken in water maakt dat deze ook een belangrijke infectiebron is. Zelfs de 

aanwezigheid van een kleine hoeveelheid water, vrij of in vochtig organisch materiaal, kan een 

enorme hoeveelheid kiemen bevatten, wat bijdraagt aan het feit dat de ziekte erg besmettelijk is  

(Timoney, 2009).  

Het feit dat S. equi subsp. equi ook via indirecte transmissie wordt overgedragen, maakt de kiem, zelfs 

met een korte overlevingsduur, zeer besmettelijk. Door onder andere de dierenarts, laarzen, emmers 

of voeder kunnen de bacteriën  binnen korte tijd ver worden verspreid (Mair en Rush, 2004). 

 

Vooral jonge paarden, tot ongeveer vijf jaar, vormen de risicogroep voor S. equi subsp. equi infecties. 

De duur van klinische symptomen bij jaarlingen is vaak langer dan bij oudere leeftijdsgroepen, omdat 

jonge paarden gevoeliger zijn. Veulens met een leeftijd tot drie maand daarentegen, zijn gewoonlijk 

beschermd door maternale antistoffen en derhalve niet erg gevoelig aan droes (Taylor en Wilson, 

2006).  

Het zijn dus niet enkel variaties van het S. equi subsp. equi type die de ergheid van de ziekte bepalen, 

maar ook de immuunstatus van het individuele geïnfecteerde paard (Sweeney, 1996). 

Zo kunnen oudere paarden een mildere vorm van de ziekte doormaken, waarbij zij toch een 

infectiebron kunnen zijn voor jongere, gevoelige dieren (Hines et al., 2005). 

Wat de variatie van S.equi subsp. equi stammen betreft, bestaan er onder andere verschillen in allelen 

voor het SeM-proteïn gen (Bugg et al., 2006; Newton et al., 2011). Dit heeft bijvoorbeeld 

consequenties voor vaccins tegen droes, omdat deze meestal op basis van SeM-specifieke antistoffen 

werken. Alhoewel er kruisreacties tussen verschillende stammen plaats vinden, is het niet goed 

gekend in welke mate de vaccinaties een bescherming bieden tegenover andere circulerende 

stammen (Waller, 2014). 

Bij uitbraken in het Verenigd Koninkrijk werd een evolutie van S.equi subsp. equi stammen 

vastgesteld, waarbij de SeM-9 stam dominant over andere stammen aanwezig is (zie figuur 2) 

(Newton et al., 2011).  
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Figuur 2: Verhoogde prevanlentie van SeM-9 stammen ten opzichte van SeM-6 en SeM-8 stammen bij paarden in het 

verenigde koninkrijk in verloop van tijd (Ivens et al., 2011; Newton et al., 2011; Waller, 2013). 

 

De transmissie van S. equi subsp. equi gebeurt via nasaal secreet van zieke dieren of 

asymptomatische dragers. Dit kan via direct contact van paard tot paard gebeuren of indirect via 

water, voeder, vliegen, de mens of andere inerte vectoren (Hines et al., 2005).  

De  uitscheiding van S. equi subsp. equi gebeurt via mucopurulente nasale uitvloei van geïnfecteerde 

dieren. Gewoonlijk begint deze 2 tot 3 dagen na het ontstaan van koorts (ontstaat tussen dag 3 en dag 

14 na de infectie) en kan 4 tot 6 weken aanhouden na het verdwijnen van de klinische symptomen 

(Mair en Rush, 2004; Hines et al., 2005). 

 

Carrierdieren, die de kiemen persistent ter hoogte van de tonsillen of de luchtzakken dragen, zijn zeer 

belangrijk voor de besmetting van andere paarden en verhogen het risico op het ontstaan van 

uitbraken. Daardoor is de detectie van asymptomatische dragerdieren heel belangrijk om deze zo te 

kunnen isoleren van gevoelige dieren en het risico op een massale besmetting van andere dieren te 

verhinderen (Mair en Rush, 2004; Hines et al., 2005; Taylor en Wilson, 2006). 

 

Andere beschreven factoren die de kans op een uitbraak van droes doen toenemen, zijn onder andere 

het houden van veel paarden op een kleine oppervlakte, het samenbrengen van dieren van 

verschillende herkomst, slechte hygiëne en andere stresserende factoren, zoals bijvoorbeeld de  

aanwezigheid van onderliggende ziekten (voornamelijk virale ziekten, bijvoorbeeld influenzavirus of 

herpesvirus infecties), spenen, verplaatsen van dieren in een andere omgeving of ongeschikte 

voeding (Yelle, 1987; Taylor en Wilson, 2006).  
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3. PATHOGENESE 

 

S. equi subsp. equi wordt opgenomen via inhalatie of peroraal, waarna de pathogeen na adhesie aan 

cellen van de crypten het tonsillaire weefsel binnen dringt (Timoney, 2004). De binding van de 

pathogeen op de gastheercel  kan door een fibrine bindend proteïne (FNE) plaatsvinden, dat naast 

SeM ook een belangrijk oppervlakteproteïne is (Guss et al., 2001; Timoney, 2004). 

 

Onmiddellijk na de kolonizatie vindt in de follikels van de tonsillen de vermeerdering van de kiem 

plaats en worden extracellulaire microkolonies gevormd (Paillot et al., 2011), waardoor S. equi subsp. 

equi al drie uur na infectie kan worden gedetecteerd in de lymfeknopen van het hoofd en de nek van 

het geïnfecteerde dier (Kumar en Timoney, 2008). 

 

Enzymen en toxines die door de bacteriën gesynthetiseerd en vrijgesteld worden, beschadigen de 

omliggende cellen en leiden tot ontsteking, wat onder andere koorts ten gevolge heeft (Taylor en 

Wilson, 2006). Onder invloed van chemotactische signalen dringen polymorfonucleaire neutrofielen 

vervolgens massaal de geïnfecteerde lymfoïde weefsels binnen. Ondanks hun massale aanwezigheid, 

zijn deze neutrofielen  toch niet in staat om S. equi subsp. equi te fagocyteren en te doden.  

De reeds beschreven virulentiefactoren, het hyaluronzuur-kapsel, het antifagocytotische SeM en de 

leukocide toxines (vrijgesteld door de pathogenen) zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de 

resistentie tegenover de immuunreactie van de gastheer (Timoney, 2004). 

De antifagocytotische werking van SeM komt door binding van fibrinogeen op SeM, waardoor zich de  

complement component C3b niet meer op de bacterie kan vastzetten. Daardoor wordt de opsonisatie 

en daarmee de efficiënte fagocytose van de kiem verhinderd (Boschwitz en Timoney, 1994; Chanter 

et al., 2002).  

De virulentiefactoren streptolysine S en streptokinase activeren de proteolytische werking van 

plasminogeen en leiden tot lyse van de celmembranen van de gastheercellen, waardoor zij een rol 

kunnen spelen in de ontwikkeling van abcessen (Timoney, 2004; Hines et al. 2005). 

 

Ten gevolge van de resistentie van S. equi subsp. equi aan de immuunreactie van het dier kunnen de 

bacteriën zich extracellulair vermeerderen, zullen neutrofielen degenereren en worden er in de 

lymfeknopen abcessen gevormd. Afhankelijk van de immuunstatus van het dier, treedt dit op 4 tot 21 

dagen na de infectie (Taylor en Wilson, 2006). 

Frequent barsten de abcederende lymfeknopen open. Dit gebeurt ofwel doorheen de huid naar buiten, 

ofwel in de luchtzakken na ruptuur van de retrofaryngeale lymfeknopen. Wanneer de etter in de 

luchtzakken terecht komt, kan hij via de neusholte draineren en zichtbaar worden als mucopurulente 

neusvloei (Waller, 2013). Een luchtzakempyeem komt tot stand wanneer de etter niet afvloeit en dus 

aanwezig blijft in de holte (luchtzak).  

 

Bij een aantal paarden (tot 10%) kunnen de bacteriën ter hoogte van de luchtzakken persisteren en 

gedurende maanden of jaren worden uitgescheiden (meestal intermitterend). De reden voor het 
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aanwezig blijven van de pathogenen in de luchtzakken is een niet volledige drainage van een 

luchtzakempyeem (Hines et al., 2005). 

 

Wanneer het ingedikte, purulente materiaal gedurende een lange periode in de luchtzakken aanwezig 

blijft, bijvoorbeeld door geen of een te late behandeling (Bachmann et al., 1984), vormen zich daaruit 

ovale, gladde concrementen, welke chondroïden (zie figuur 3) worden genoemd. Bij endoscopisch 

onderzoek worden deze in kleine of  grote aantallen terug gevonden. Deze chondroïden kunnen nog 

S. equi subsp. equi bacteriën bevatten, zodat de dieren asymptomatische dragers zijn (Chanter et al., 

1997b).  

 

  

Figuur 3: Multipele chondroiden, geisoleerd uit de luchtzakken (Chanter  et.al, 1997b). 

 

 

 

4. IMMUNOLOGIE 

 

Een infectie met S. equi subsp. equi leidt tot een immuunrespons waardoor ongeveer 75% van de 

paarden gedurende vijf jaar of langer beschermd zijn tegen een nieuwe uitbraak van droes (Timoney, 

2009).  

Wanneer een merrie vóór de dracht droes heeft doorgemaakt, worden haar antistoffen (IgG en IgA) 

via het colostrum overgedragen naar het veulen, dat dan 3 tot 4 maand immuun is tegen infectie. 

Maternale antistoffen hebben een passieve, beschermende werking op het veulen. Twee dagen na de 

geboorte is de concentratie aan antistoffen het hoogst bij het veulen. In het serum is een hogere IgG 

dan IgA concentratie aanwezig, terwijl ter hoogte van de nasale mucosa een hogere concentratie van  

IgA in vergelijking met IgG  te detecteren is.  

Er zijn vergelijkbare antistoftiters aanwezig in het serum van de merrie, colostrumstalen en het serum 

van het veulen (Galan en Timoney, 1985a; Galan et al., 1986). 

 

Er worden tegen meer dan twintig oppervlakte proteïnen en gesecreteerde proteïnen van S. equi 

subsp. equi mucosale en systemische antistoffen gevormd tijdens de genezing van droes. Belangrijk 

zijn de opsoniserende antistoffen (vnl. IgGb) tegen SeM, antistoffen die de pyrogeniciteit van bepaalde 

exotoxines neutraliseren en mucosale antistoffen (IgA´s) tegen bindingsproteïnen, die de adhesie aan 

de gastheercellen verhinderen (Timoney, 2009).  
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In acuut serum en tijdens het genezingsproces is de concentratie van het SeM-specifieke 

immunoglobuline IgGb het hoogst (Galan en Timoney, 1985a). 

Zowel serum antistoffen tegen SeM en tegen andere immunoreactieve proteïnen alsook mucosale 

IgGb antistoffen bereiken hun piekconcentratie rond vijf weken na de infectie. Bij mucosale IgA 

antistoffen daarentegen wordt de piekconcentratie pas na zes weken aangetoond. Vervolgens zullen 

de concentraties van de antistoffen gedurende maanden terug dalen tot op een niveau iets hoger dan 

voor de infectie (Timoney, 2009).  

Naast de vorming van immunoglobulinen vindt ook een cellulaire immuunrespons plaats.  

Hierbij wordt door bacteriële superantigenen een massieve T-celproliferatie in gang gezet (zie 

etiologie) en een grote hoeveelheid pro-inflammatoire cytokines komt vrij (Chanter et al., 2002).  

 

 

 

5. SYMPTOMEN EN LETSELS 

 

Klinische symptomen kunnen variëren afhankelijk van de virulentie van de bacteriestam, de 

immuunstatus van het paard en verscheidene andere factoren zoals een  al dan niet vroegtijdige en/of 

correcte behandeling. De duur van de symptomen kan eveneens zeer uiteenlopend zijn, van één 

week tot meer dan twee maanden (Mair en Rush, 2004).  

 

De eerste symptomen zijn hoge koorts (40 - 41°C), depressie, anorexie en één tot twee dagen na het 

optreden van koorts bilaterale nasale uitvloei ten gevolge van faryngitis, laryngitis en rhinitis. De 

nasale uitvloei is in het begin sereus, maar evolueert snel tot mucopurulente en uiteindelijk purulente, 

hoog besmettelijke uitvloei. Een accumulatie van het nasale exsudaat ter hoogte van de bovenste 

luchtwegen kan de aanwezigheid van een reutelend geluid tijdens de ademhaling veroorzaken 

(Bachmann et al., 1984; Mair en Rush, 2004; Hines et al., 2005). 

Het meest opvallende klinische symptoom van droes is de lymfadenopathie, waarbij vooral de 

submandibulaire-, de retrofaryngeale- en de parotislymfeknopen aangetast zijn (zie figuur 4). 

 

  

Figuur 4: Abcedatie van retrofaryngeale lymfeknopen   (Taylor en Wilson, 2006). 
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In het begin van de abcesmaturatie zijn de lymfeknopen warm, hard, gezwollen en pijnlijk (Hines et al., 

2005), waardoor de paarden in deze acute fase van inflammatie hun nek en hoofd vaak typisch 

gestrekt houden (Mair en Rush, 2004). 

 

Na één tot twee weken rijping van de abcessen, verdwijnt de acute ontstekingsreactie en de inhoud 

wordt fluctuerend. Uiteindelijk breken de rijpe abcessen open waardoor de etterige inhoud  kan 

draineren. De submandibulaire en parotide lymfeknopen breken open doorheen de huid waardoor de 

etter naar buiten toe zichtbaar wordt ter hoogte van de intermandibulaire of de parotide regio. De 

dieperliggende retrofaryngeale lymfeknopen daartegen gaan meestal naar binnen open in de farynx of 

de luchtzakken waardoor luchtzakempyeem kan ontstaan (Mair en Rush, 2004). 

 

Ten gevolge van de sterke abcedatie van de lymfeknopen kunnen de bovenste luchtwegen 

vernauwen met als gevolg dyspnee, stridor en dysfagie. Wanneer lymfeknopen ter hoogte van de 

overgang naar de thorax zijn aangetast, kan dit leiden tot een tracheale depressie, asfyxie en tot de 

dood. Soms is bij de paarden hoest op de merken, die van milde niet productieve tot sterke 

productieve hoest kan evolueren, volgens de progressie van de ziekte.  

Vanwege de bemoeilijkte ademhaling heeft de ziekte, veroorzaakt door S. equi subsp. equi, reeds in 

de vroege literatuur  de naam “strangles“ (Engl.) gekregen, wat in het Nederlands “wurgen” betekent 

en op die manier de vernauwde luchtwegen beschrijft (Slater, 2003; Hines et al., 2005).  

 

Tijdens de acute fase van droes, kunnen ook nog andere klinische symptomen voorkomen, zoals ter 

hoogte van de ogen conjunctivitis (met of zonder etterige uitvloei), periorbitale abcessen en zwelling 

van de oogleden (Mair en Rush, 2004). Zowel de oculaire alsook de nasale mucosa zijn vaak 

hyperemisch (Hines et al., 2005). Verder kan myocarditis, aspiratiepneumonie en bij lacterende 

merries een daling tot stoppen van de melkproductie worden opgemerkt (Mair en Rush, 2004).  

Bij de atypische vorm van droes, die voorkomt bij (oudere) paarden met resterende, verworven 

immuniteit, bestaan de klinische symptomen hoofdzakelijk uit een milde infectie van de bovenste 

luchtwegen (zoals het bij virale infecties het geval kan zijn). De lymfadenopathie, kenmerkend voor de 

typische droes, gaat zich niet ontwikkelen en ook andere symptomen zijn veel minder duidelijk (Mair 

en Rush, 2004).  

 

 

 

6. COMPLICATIES 

 

In sommige gevallen kan de infectie met S. equi subsp. equi tot complicaties leiden, zoals onder 

andere “bastaard droes“, petechiaalkoorts, glomerulonefritis en chondroïden ter hoogte van de 

luchtzakken.  

 

Indien  de bacteriën zich  via de lymfebanen of hematogeen spreiden, kunnen ook lymfoïde weefsels 

en andere inwendige organen van het lichaam aangetast worden. Dit wordt  “bastaard droes” 
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genoemd (Taylor en Wilson, 2006). De predisponerende factoren voor het ontstaan van bastaard 

droes zijn niet helemaal gekend. Eventueel stijgt het gevaar op een sepsis bij een inefficiënte 

antibioticumbehandeling van dieren met acute droes (Mair en Rush, 2004) of wanneer zieke dieren 

niet absoluut rusten (Nattermann, 2006).  

Metastaserende infecties van de lymfeknopen komen vooral ter hoogte van de cervicale, de 

tracheobronchiale, de prescapulaire, de mediastinale en de mesenterische lymfeknopen voor. 

Daarnaast zijn vaak aangetaste organen onder andere de longen, de lever, de nieren, de milt, het 

mesenterium, de hersenen, paravertebrale weefsels en het endocard. Ook cutane en subcutane 

abcessen kunnen overal op het lichaam aanwezig zijn en als zwellingen te herkennen (Ensink et al., 

2003; Mair en Rush, 2004; Taylor en Wilson, 2006). 

Paarden met inwendige abcessen vertonen verschillende klinische symptomen, zoals intermitterende 

koliek, koorts, ademhalingsproblemen, anorexie, depressie en uiteindelijk gewichtsverlies (Mair en 

Rush, 2004; Nettermann, 2006; Taylor en Wilson, 2006). 

 

Purpura hemorrhagica of petechiaalkoorts kan voorkomen als complicatie van droes omwille van een 

type III-overgevoeligheidsreactie tegenover S. equi subsp. equi (dit kan het geval zijn zowel na een 

infectie met de bacterie alsook na een vaccinatie). De antigen-antistofcomplexen (typisch IgA 

tegenover SeM en andere proteïnen van S. equi subsp. equi) komen terecht ter hoogte van capillaire 

wanden en kleine bloedvaten en leiden tot een (necrotiserende) vasculitis (Affolter et al., 2003). 

Gewoonlijk zijn de symptomen van purpura hemorrhagica ongeveer twee tot vier weken na de 

respiratoire symptomen zichtbaar. Zij bestaan uit urticaria, oedeem ter hoogte van de distale 

ledematen, de buik en het hoofd (met eventueel exsudatie, ulceratie en vorming van korsten ten 

gevolge) en bovendien petechiën en ecchymosen ter hoogte van de mucosae (Galan en Timoney, 

1985b; Mair en Rush, 2003; Taylor en Wilson, 2006). 

Indien de immuuncomplexen op de oppervlaktes van andere weefsels neerslaan, kunnen lokale 

ontstekingsreacties ontstaan. Op die manier kan bijvoorbeeld een glomerulonefritis optreden, wanneer 

de antigen-antistofcomplexen neerslaan ter hoogte van de glomeruli in de nier  (Galan en Timoney, 

1985b; Mallicote, 2015). Verder kunnen ten gevolge van vasculitis problemen ter hoogte van de 

spieren, het spijsverteringsstelsel, de longen en het hart optreden (Mair en Rush, 2014). 

 

Wanneer de S. equi subsp. equi bevattende etter geaspireerd wordt, zijn bronchopneumonie, 

peritonitis of abcessen ter hoogte van de mediastinale lymfeknopen mogelijke gevolgen daarvan.  Na 

het inslikken van etter kunnen purulente ontstekingen ven mesenteriale lymfeknopen ontstaan 

(Bachmann et al., 1984).  

 

Zoals reeds vermeld (zie pathogenese), kan een chronisch luchtzakempyeem tot vorming van 

chondroïden leiden, in welke de bacteriën persistent aanwezig blijven (Mair en Rush, 2014). 

 

 

.  
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7. DIAGNOSE 

 

7.1. CULTUUR 

Voor het stellen van de diagnose van droes zijn de anamnese en de typische klinische symptomen 

(vooral de lymfadenopathie met abcesvorming en ruptuur van de submandibulaire en/of de parotis 

en/of de retrofaryngeale lymfeknopen) indicatief (Mair en Rush, 2004).  

Als “gouden standaard“ voor de definitieve diagnose van S. equi subsp. equi gebruikt men 

cultuuronderzoek van bacteriën afkomstig van nasale swabs, nasale spoelingen, etter verkregen uit de 

abcederende lymfeknopen of etterige inhoud en concrementen die via endoscopie uit de luchtzakken 

worden verzameld (Timoney, 2009). Bij de nasale spoeling wordt de neusholte met 50 tot 60ml steriel 

water geflusht (door middel van een rubberen tube) waardoor een groter oppervlak bemonsterd wordt 

en deze techniek dus gevoeliger is dan een nasale swab (Taylor en Wilson, 2006). De isolatie van S. 

equi subsp. equi kan bijvoorbeeld op bloedagar of op een CNA agar (bloedagar gesupplementeerd 

met colistine en nalidixinezuur) gebeuren, waarop de ß-hemolytische mucoïde kolonies (zie figuur 1) 

zichtbaar worden na 18 uur aerobe of anaerobe incubatie bij 35°C tot 37°C (Timoney, 1988).  

Aan de hand van een cultuur is ook het maken van een antibiogram mogelijk (van Oldruitenborgh-

Oosterbaan, 2006), waardoor de gevoeligheid van S. equi subsp. equi voor bepaalde antibiotica 

gedetecteerd wordt en dus bijdraagt tot een effectieve behandeling (AMCRA, 2014). 

 

7.2. PCR 

Door gebruik te maken van PCR (polymerase chain reaction) is een drie keer hogere sensitiviteit voor 

de detectie van S. equi subsp. equi te verkrijgen, in vergelijking met detectie door middel van een 

cultuur. De hoge sensitiviteit maakt de detectie van asymptomatische dragers mogelijk, wanneer een 

cultuur niet succesvol uitvoerbaar is, omwille van een te lage concentratie van kiemen (Chanter et al., 

2000b; Timoney, 2009).  

Bovendien duurt de PCR slechts enkele uren waardoor de resultaten nog op de dag van de staalname 

kunnen worden verkregen (Hines et al., 2005).  

De specifieke identificatie van S. equi subsp. equi gebeurt door herkenning van de DNA sequentie die 

voor het SeM gen codeert. Weliswaar is PCR een zeer gevoelige methode om de pathogeen van 

droes te detecteren, toch is zij niet in staat om een verschil te maken tussen het DNA van levende of 

dode bacteriën zodat paarden nog weken als positief worden aangetoond via PCR, wanneer door 

middel van een cultuur  een negatief resultaat bekomen wordt (Timoney, 2009). 

Een ander nadeel van PCR tegenover cultuur is, dat door middel van PCR geen antibiogram kan 

worden aangelegd (Hines et al., 2005). 

Het verzamelen van stalen moet streng hygiënisch gebeuren, om een contaminatie van de stalen door 

de omgeving (kiemen uitgescheden door geïnfecteerde dieren) of door gecontamineerd 

diergeneeskundig materiaal (zoals het endoscoop) te voorkomen (Timoney, 2009). 

 

7.3. ELISA 

Door middel van ELISA kunnen SeM-specifieke antistoffen in het serum worden gedetecteerd. Deze 

antistoffen zijn aanwezig bij een infectie met S. equi subsp. equi en kunnen een indicatie zijn dat het 
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risico bestaat purpura hemorrhagica te ontwikkelen, ten gevolge van afzetting van antigen-

antistofcomplexen  ter hoogte van de vaatwanden. De antistoftiter kan bij purpura hemorrhagica 

1:12800 of hoger zijn. Bovendien kan aan de hand van ELISA de noodzaak van een (booster-) 

vaccinatie tegen S. equi subsp. equi worden bepaald (titer lager dan 1:1600). Dieren met een titer van 

1:3200 worden best niet gevaccineerd (Affolter et al.,2003; Hines et al., 2005; Boston et al.,2009; 

Timoney, 2009).  

De antistoffen opgewekt door de (meeste) vaccins zijn door middel van ELISA niet te onderscheiden 

van antistoffen ten gevolge van een natuurlijke infectie (Hines et al., 2005; Waller, 2014). 

Een positief resultaat betekent niet altijd dat het paard een infectie doormaakt, maar het kan even 

goed over een dragerdier gaan. Bij een acute infectie zijn vals negatieve resultaten mogelijk omdat het 

ongeveer één tot twee weken duurt tot dat antistoffen aanwezig zijn. Andere redenen voor vals 

negatieve resultaten kunnen een latere seroconversie of zelfs het onvermogen om antistoffen te 

vormen zijn (Animal Health Trust, 2010a). 

Op 4 tot 5 weken na infectie is de piek van serum titers te meten, die dan gedurende 6 tot 8 maand 

weer dalen. Aan de hand van gepaarde sera worden titers vergeleken en daarmee kan de 

infectiestatus van het dier worden vastgesteld (Holmes et al., 1997; Taylor en Wilson, 2006; Timoney, 

2009).  

Het gebruik van ELISA zal de diagnose door middel van cultuur of PCR niet vervangen, maar de 

testen worden in combinatie gebruikt. ELISA zal voornamelijk voor de identificatie van dragers dienen. 

Wanneer positieve resultaten voorliggen, wordt de test best aangevuld met een cultuur en PCR om S. 

equi subsp. equi definitief te identificeren. Ook bij vals negatieve ELISA testen (bijvoorbeeld bij een 

acute infectie) zijn cultuur en PCR aangewezen (Animal Health Trust, 2010a). 

 

7.4. DIAGNOSE VAN BASTAARD DROES 

In geval van bastaard droes kunnen de interne abcessen met behulp van rectale palpatie, radiografie, 

thoracocenthesis, abdominocenthesis of echografie worden opgespoord (Mair en Rush, 2004). 

 

7.5. OPSPOREN VAN ASYMPTOMATISCHE DRAGERS 

Het opsporen van asymptomatische dragers is zeer belangrijk voor het voorkomen van transmissie 

van S. equi subsp. equi in het bestand, maar wel zeer moeilijk door de intermitterende uitscheiding 

van de bacteriën. De periodes van al dan niet uitscheiden van bacteriën kunnen maanden duren, 

zodat culturen gedurende een lange tijd negatief kunnen zijn (Timoney, 2009). 

PCR testen zijn ook een methode om dragers te detecteren, maar de resultaten dienen voorzichtig 

geïnterpreteerd te worden, aangezien  zij geen info geven over de viabiliteit van de aanwezige kiemen 

(Fanning et al., 2011).  

Het is dus de standaard een cultuuronderzoek en PCR te doen om dragers te detecteren. Stalen 

worden ter hoogte van de nasofarynx en de luchtzakken genomen (Animal Health Trust, 2010b).  

Vaak worden asymptomatische dieren eerst gescreend door middel van ELISA, bijvoorbeeld wanneer 

zij in een nieuw bestand zullen worden opgenomen. Als de ELISA test positief is, worden verder  

cultuuronderzoek en PCR gedaan (Animal Health Trust, 2010b; Waller, 2013). 
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Door middel van endoscopie kan de aanwezigheid van etter en concrementen in de luchtzakken 

worden vastgesteld (zie figuur 5). Deze kunnen nog levende kiemen kunnen bevatten (Taylor en 

Wilson, 2006). 

 

 

Figuur 5: Significant luchtzakempyeem bij een chronisch geval van droes, gevisualiseerd door middel van endoscopie 

(Mallicote, 2015). 

 

 

 

8. BEHANDELING 

 

8.1. SYMPTOMATISCHE BEHANDELING 

De behandeling van paarden met droes is afhankelijk van de ernst en het stadium van de ziekte. Bij 

niet gecompliceerde gevallen voldoet vaak een niet-medicamenteuze therapie, bestaande uit rust, een 

droge, stofvrije, warme stal, zacht vloeibaar voedsel en een goede toegankelijkheid tot water (Hines et 

al., 2005; Mallicote, 2015).  

Wanneer aangetaste dieren een lymfadenopathie en koorts vertonen, zijn zij meestal wat lethargisch 

en eten minder goed. In deze gevallen  zijn niet-steroidale anti-inflammatoire medicamenten 

(NSAID´s) zoals fenylbutazone (4.4 mg/kg) of flunixine meglumine (1.1 mg/kg) om de 24 uur (Mair en 

Rush, 2004) aangewezen. Zij reduceren de koorts, de pijn en de ontsteking waardoor het dier weer 

meer alert wordt en gewoonlijk terug gaat eten en drinken (Mair en Rush, 2004; Timoney, 2009; 

Mallicote, 2015).  

In zeldzame gevallen is voeding via een neusslokdarmsonde en/of een intraveneuze vloeistoftherapie 

nodig (Mallicote, 2015). 

Paarden met een erge lymfadenopathie hebben vaak sterk vernauwde luchtwegen en kunnen daaruit 

resulterend last hebben van ademhalingsmoeilijkheden. Wanneer deze leiden tot verstikkingsgevaar is 

een tracheotomie aangewezen (Mair en Rush, 2004; Mallicote, 2015). 

 

8.2. LOKALE BEHANDELING 

De abcessen ter hoogte van de lymfeknopen worden lokaal behandeld door deze te openen en dan 

gedurende dagen te spoelen. Het is belangrijk dat abcessen rijp zijn (dus zacht, niet meer warm en 

niet meer pijnlijk) om een succesvolle drainage te kunnen uitvoeren. Is dit niet het geval, kan de 
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maturatie worden bevorderd door gebruik te maken van lokale warme omslagen of van rijpende 

zalven, zoals bijvoorbeeld Ichthammol zalf (Mallicote, 2015). 

Wanneer het mature stadium uiteindelijk bereikt is, worden de abcessen geopend en gedraineerd (bv. 

met chloorhexidine of polyvidone-jodium). Vervolgens wordt een dagelijkse lavage gedaan tot dat er 

geen etter meer uit  wordt gespoeld (Taylor en Wilson, 2006; AMCRA, 2014; Mallicote, 2015). 

Wanneer de retrofaryngeale lymfeknopen abcederen en niet doorbreken naar de luchtzak, worden 

deze best onder echografische begeleiding geopend en met een penicilline oplossing gespoeld. Om 

de huid rond de drainage-opening tegen beschadiging te beschermen kan op die plaats een zalf (bv. 

vaseline) worden aangebracht. Nadat de abcessen geopend en gedraineerd zijn, is meestal geen 

systemische therapie meer nodig (AMCRA, 2014).  

 

8.3. SYSTEMISCHE BEHANDELING 

Over de systemische antimicrobiële therapie van droes wordt gediscussieerd omdat de maturatie van 

abcessen in het vroege stadium vermoedelijk wordt vertraagd en de ziekte langer aanhoudt (het 

antibioticum kan de kiemen slecht bereiken eens zij in de lymfeknopen zijn). Nog een aandachtspunt 

is dat wanneer vroeg in het ziekteproces gebruik wordt gemaakt van antibiotica, minder immuniteit 

wordt opgebouwd waardoor het dier vatbaar blijft voor reïnfectie (Mair en Rush, 2004). 

Desondanks zijn antibiotica in bepaalde gevallen aangewezen, zoals onder andere bij algemeen zieke 

dieren, bij dyspnee ten gevolge van obstructie van de bovenste ademwegen, bij pneumonie, bij 

metastaserende abcessen en bij empyeem van de luchtzakken (Hines et al., 2005; AMCRA, 2014). 

Belangrijk zijn dan een voldoende hoge dosering en het voldoende lang behandelen (tot 5 dagen na 

klinisch herstel) om complicaties en het ontwikkelen van recidieven of persisterende dragers te 

reduceren (Taylor en Wilson, 2006).  

S.equi subsp. equi is gevoelig aan een aantal antimicrobiële geneesmiddelen, zoals penicilline, 

ampicilline, ceftiofur, erythromycine, rifampicine, tetracycline en trimetoprim/sulfonamides. Meest 

werkzaam zijn echter de ß-lactam antibiotica waaronder penicilline. Volgens AMCRA is 

benzylpenicilline (of penicilline G) de eerste keuze voor de behandeling van droes. Gedurende 10 tot 

14 dagen (best tot vijf dagen na het verdwijnen van de klinische symptomen) wordt om de 24 uur 

10,000 IU/kg benzylpenicilline intramusculair toegediend (Taylor en Wilson, 2006; Timoney, 2009; 

AMCRA; 2014). 

Er kan ook behandeld worden met procaïne penicilline G, maar dan moeten 22,000 IU/kg 

intramusculair en dit twee keer per dag (om de 12 uur) worden toegediend (Timoney, 2009).  

Als tweede keuze kunnen aminobenzylpenicilline of tetracyclines aangewend worden. Een tweede 

keuze geneesmiddel kan gebruikt worden wanneer de diagnose van S. equi subsp. equi eenduidig 

wordt bevestigt door middel van laboratoriumtesten. Verder moet de antimicrobiële gevoeligheid tegen 

het geneesmiddel en de resistentie tegenover het eerste keuze geneesmiddel door middel van een 

antibiogram worden aangetoond. Als de kiem ongevoelig is aan benzylpenicilline, zal hij ook resistent 

zijn aan aminobenzylpenicilline. In deze situatie worden best tetracyclines voor de behandeling 

gekozen. Wanneer op het moment van de behandeling geen benzylpenicilline ter beschikking staat, 

mag overgegaan worden naar aminobenzylpenicilline of tetracyclines. 
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Derde en vierde generatie cefalosporines zijn derde keuze geneesmiddelen. Hier geldt ook de 

voorwaarde dat een definitieve diagnose gesteld wordt en de gevoeligheid van de kiem voor deze 

geneesmiddelen wordt bevestigd. Wanneer de kiem resistentie tegenover eerste en tweede keuze 

antibiotica vertoond mag evenzeer gebruik worden gemaakt van derde keuze geneesmiddelen. Omdat 

cefalosporines van de derde en vierde generatie zeer belangrijk zijn voor de volksgezondheid, worden 

zij in de diergeneeskunde zo weinig mogelijk gebruikt (AMCRA, 2014). 

 

8.4. BEHANDELING VAN COMPLICATIES 

Wanneer abcessen metastaseren in de thorax of het abdomen, zoals bij bastaard droes, reageren de 

bacteriën vaak niet op een gewone antimicrobiële therapie (zoals reeds besproken). Oorzaak daarvan 

is waarschijnlijk een deactivatie van het geneesmiddel door aanwezigheid van etter of een 

onvoldoende penetratie van het middel in de abcessen waar de kiemen zich bevinden. 

In plaats van intermitterende intramusculaire toediening van een antibioticum lijkt hier een continu 

intraveneus infuus meer effectief te zijn (Timoney, 2009). Eventueel is het zinvol de langdurige 

antimicrobiële therapie te combineren met lokale lavage van abcederende lymfeknopen (Mallicote, 

2015). 

De behandeling van purpura hemorrhagica gebeurt best vroeg en agressief door middel van 

corticosteroïden, welke immuunsuppressief en anti-inflammatoir werken. Dexamethasone is het meest 

gebruikt en daarvan wordt gedurende de eerste 2 tot 3 dagen een initiële dosis van 0,1 mg/kg om de 

24 uur intramusculair of intraveneus toegediend en dan gedurende 7 tot 14 dagen gereduceerd. 

Wanneer een verbetering van de klinische symptomen zichtbaar is kan ook overgeschakeld worden 

naar een perorale toediening van prednisolone (1mg/kg/d) (Mair en Rush, 2004; Mallicote; 2015).  

Het oedeem ter hoogte van de ledematen kan ook symptomatisch behandeld worden door middel van 

hydrotherapie, bandages en lichte beweging (Mair en Rush, 2004).  

 

8.5. BEHANDELING VAN DRAGERS 

Bij luchtzakempyeem  worden de luchtzakken meestal endoscopisch gespoeld met een isotonische of 

polyionische oplossing. Door de paarden vooraf te sederen is de endoscopie gemakkelijker uit te 

voeren en houden zij het hoofd naar beneden waardoor het spoelvloeistof beter kan afvloeien 

(Chanter et al., 2000a; Waller, 2014).  

Soms wordt lokaal in de luchtzakken een oplossing van acetylcysteïne gebruikt, welke mucolytisch 

werkt, waardoor de purulente inhoud van de luchtzakken vloeibaarder en dus beter uit te spoelen 

wordt. Acetylcysteïne werkt echter sterk irriterend, waardoor neveneffecten zoals neurologische 

problemen kunnen optreden (Chanter et al., 2000a; Hardy en Léveillé, 2003; Mallicote, 2015). 

In combinatie met systemische antimicrobiële therapie (met benzylpenicilline) kan het empyeem 

volledig worden opgelost (Chanter et al., 2000a).  

De luchtzakken zijn ook ventraal te benaderen vanuit de driehoek van Vieborg, maar dit kan enkel 

onder algemene anesthesie worden gedaan. Ook moet zorgvuldig om belangrijke bloedvaten en 

zenuwen heen worden gedissecteerd en bestaat het risico op besmetting van de operatieruimte met 

S. equi subsp. equi (Waller, 2014).  
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Wanneer chondroïden aanwezig zijn in de luchtzakken kunnen deze ofwel endoscopisch ofwel via een 

biopsiekanaal worden verwijderd door middel van een mand, bestaande uit vier helicaal gedraaide 

draden, waartussen de chondroïden blijven vastzitten (zie figuur 6) (Waller, 2014).  

 

  

Figuur 6: Endoscopisch verwijderen van een chondroïd uit de luchtzak van een paard door middel van een mand, bestaande uit 

helicaal gedraaide draden (“memory-helical polyp retrieval basket”) (Waller, 2014). 

 

 

 

9. BESTRIJDING EN CONTROLE  

 

9.1. VACCINATIE 

De meeste paarden (ongeveer 75%) ontwikkelen na een klinische infectie met S. equi subsp. equi een 

immuniteit waardoor zij ongeveer gedurende vijf jaar beschermd zijn tegen een nieuwe klinische 

infectie (Timoney, 2004; Timoney, 2009; Mallicote, 2015).  

Ter evaluatie van de immuniteit kan de titer van SeM-specifieke antistoffen in het serum door middel 

van een ELISA test worden gemeten. Voor een goede bescherming tegen het optreden van droes zijn 

titers van minstens 1:1600 nodig. Wanneer de gemeten titers echter lager zijn, kan de immuunreactie 

worden gestimuleerd door de paarden te vaccineren (Hines et al., 2005; Boston et al., 2009). Men 

moet indachtig zijn, dat er een risico op immunologische complicaties, zoals purpura hemorrhagica, 

bestaat als men paarden vaccineert, die reeds een hoge antistoftiter hebben (Mallicote, 2015).  

 

Het eerste vaccin tegen droes werd in het late 17
e
 eeuw gerapporteerd, toen de Engelse dierenarts 

Richard Ford een vaccin maakte op basis van de etter afkomstig uit een abces van een met S. equi 

subsp. equi geïnfecteerd paard. Later gebruikten dierenartsen van het Franse leger een vaccin, 

waarbij zij een hyperimmuun serum injecteerden gevolgd door een subcutane injectie van levende S. 

equi subsp. equi bacteriën. Weliswaar ontwikkelden de dieren een vrij goede immuniteit, toch werd het 

vaccin omwille van zijn bijwerkingen (zoals abcessen ter hoogde van de injectieplaats) niet verder 

gebruikt (Timoney, 2009). 

Op de dag van vandaag lijkt het mogelijk een effectief werkzaam vaccin tegen droes te produceren, 

toch wordt met hedendaagse vaccins nog geen volledige bescherming tegenover infectie met S. equi 

subsp. equi verkregen (Mallicote, 2015). Reden voor de lagere immuniteit na een vaccinatie  in 
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vergelijking met de immuniteit na een infectie is dat bij een intramusculair vaccin geen SeM-specifiek 

IgA op de nasofaryngeale mucosa wordt geproduceerd (Holmes et al., 1997). 

Er bestaan verschillende soorten van vaccins, namelijk geïnactiveerde (dode) vaccins, levend 

verzwakte vaccins en subunit vaccins (Al Ghamdi, 2012; Waller, 2014). 

 

9.1.1. Geïnactiveerde vaccins 

Geïnactiveerde vaccins werden het eerst in 1940 in Australië en later, in 1960, in Noord-Amerika 

aangewend, maar ze induceerden onvoldoende bescherming en leidden bovendien tot lokale en 

systemische entreacties. Omwille van deze redenen werden ze vervangen door subunit vaccins 

(Timoney, 2009).  

 

9.1.2. Levend verzwakt vaccins  

Het levend verzwakte vaccin Equilis StrepE (MSD Animal Health) is het enige in Europa beschikbare 

vaccin tegen droes (Bijlage I; Mallicote, 2015). Equilis StrepE is gebaseerd op de wildtypestam TW 

van S. equi subsp. equi,  die in 1990 in Nederland werd geïsoleerd uit een abces van een veulen. 

Door een deletie in het aroA gen werd de minder virulente TW928 stam verkregen (Foster et al., 2000; 

Mallicote, 2015), die niet in staat is in het weefsel van de gastheer te persisteren (omdat hij geen 

aromatische aminozuren en para-aminobenzoezuur meer synthetiseren kan) (Timoney, 2009). Initieel 

wordt Equilis StrepE twee keer met een interval van vier weken in de submucosa van de bovenlip 

geïnjecteerd, waarna jaarlijks een boostervaccinatie nodig is (Hines et al., 2005; Timoney, 2009).  

 

Ten gevolge van de injectie ter hoogte van de bovenlip kan zich een submucosale zwelling (van 

ongeveer 2 tot 3 cm) ontwikkelen, welke gewoonlijk na twee weken verdwijnt. Eventueel kunnen de 

paarden ook milde klinische symptomen van droes ontwikkelen (Foster et al., 2000; Timoney, 2009). 

Na de vaccinatie  kan naast de systemische immuniteit ook een immuniteit ter hoogte van de nasale 

mucosa worden vastgesteld. Toch blijft deze immuniteit slechts ongeveer drie maand aanwezig, dus 

minder lang dan na een natuurlijke infectie  (Timoney, 2009).  

 

De tweede vorm van levend verzwakt vaccin, namelijk Pinnacle IN (Zoetis) is in Europa niet 

geregistreerd en wordt voornamelijk in de Verenigde Staten gebruikt  (European Medicines Agency, 

z.j. ; Mallicote, 2015). Pinnacle IN is gebaseerd op een mutant van de niet-kapseldragende S. equi 

subsp. equi stam CF32, die niet in staat is om carbohydraten te gebruiken om in het lichaam te 

overleven. Dit vaccin leidt na intranasale applicatie, in tegenstelling tot de andere soorten vaccins, tot 

een immuunrespons die gelijkaardig is aan die na een natuurlijke infectie, wat betreft zowel de 

mucosale als de systemische immuniteit (Timoney en Walker, 2002; Timoney, 2009; Mallicote, 2015). 

Evenals andere vaccins wordt Pinnacle IN best aan paarden gegeven, die geen klinische tekens van 

droes vertonen of in contact kwamen met geïnfecteerde dieren of gecontamineerd materiaal. De 

initiële dosis bestaat uit twee vaccinaties met een interval van twee tot drie weken, waarna jaarlijks 

een boostervaccin wordt toegediend (Timoney, 2009). Mogelijke complicaties bestaan bij dit vaccin 

ook uit abcessen, koorts, depressie en eventueel purpura hemorrhagica (Al-Ghamdi, 2012).  
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Bij vaccinatie van drachtige merries vier tot zes weken vóór de partus (Taylor en Wilson, 2006) bevat 

het colostrum significant hogere antistoftiters. Alhoewel in het colostrum én SeM-specifiek IgGb én IgA 

in hoge concentraties aanwezig zijn, zijn bij het veulen voornamelijk IgGb antistoffen in het serum en 

nasale spoelingen terug te vinden (Hines et al.,2005). De passieve immuniteit tegen droes van het 

veulen is dus vooral te wijten aan SeM-specifieke IgGb antistoffen en niet aan IgA antistoffen (Hines et 

al., 2005).  

Beide levende vaccins laten het niet toe een verschil te maken tussen geïnfecteerde en 

gevaccineerde dieren (Waller, 2014).  

Zoals reeds vermeld (zie epidemiologie), heeft men aan de hand van uitbraken in het Verenigde 

Koninkrijk vastgesteld dat de SeM-9 stam ten opzichte van andere stammen ondertussen duidelijk 

frequenter voorkomt. Toch zijn Equilis StrepE op SeM-1 stammen en Pinnacle IN op SeM-2 stammen 

gebaseerd, waardoor de werking op de telkens aanwezige stammen bij een uitbraak niet helemaal 

voorspeld kan worden (Newton et al., 2011; Waller, 2014).  

 

9.1.3. Subunit vaccins  

Subunit vaccins, zoals Strepvax II (Boehringer Ingelheim) worden vooral in de Verenigde Staten 

gebruikt (Timoney, 2009; Mallicote, 2015) en zijn in Europa niet geregistreerd (European Medicines 

Agency, z.j.). Om deze soort vaccins te produceren, worden immunogene proteïnen, zoals SeM, van 

S. equi subsp. equi geëxtraheerd (Timoney, 2009).  

Bij jonge paarden en veulens zijn twee tot drie vaccinaties met een interval van twee weken en 

daaropvolgend een jaarlijks boostervaccin aangewezen. Wanneer drachtige merries één maand voor 

de partus worden gevaccineerd, worden SeM specifieke antistoffen (IgG) via het colostrum op het 

veulen overgedragen (Hines et al., 2005; Timoney, 2009). 

Zeven tot tien dagen na een intramusculaire of subcutane injectie zijn antistoffen in het serum te 

detecteren (Hines et al., 2005).  Er worden vooral SeM-specifiek serum IgGb en IgG(T) gedetecteerd, 

terwijl helemaal geen mucosale IgA reactie plaatsvindt. Bijgevolg zijn gevaccineerde dieren minder 

beschermd tegen een infectie met S. equi subsp. equi, dan dieren na de genezing van droes 

(Timoney, 2009). Een vaccinatie is tegenaangewezen bij paarden die op dit moment droes hebben of 

recent geïnfecteerd waren met S. equi subsp. equi. Bij deze laatste kan het aangewezen zijn om de 

antistoftiter te bepalen en op deze manier de noodzaak van een vaccinatie vast te stellen en het risico 

op complicaties zoals purpura hemorrhagica te verlagen. Er komen ook andere complicaties bij  

vaccinatie met Strepvax II voor, toch zijn deze meestal mild  met  bijvoorbeeld koorts, depressie, 

abcessen ter hoogte van de injectieplaats of een stijve nek (Timoney, 2009; Al-Ghamdi, 2012).  

Tijdens een uitbraak mogen enkel paarden worden gevaccineerd, die geen contact hadden met zieke 

paarden of hun excreten (Hines et al., 2015).  

 

Ondertussen werd een nieuw vaccin op basis van SeM-9 stammen ontwikkeld, namelijk het 

multicomponent subunit vaccin Strangvac (vroeger Septavac) (Jolly en Waller, 2007; Waller, 2013). 

Het vaccin werd in Zweden ontwikkeld, tot 2010 getest en 2014 werd een voorstel ingediend bij de 

European Medicines Agency om het in Europa te laten registreren (Intervacc, z.j.). 



20 
 

Bij het Strangvac vaccin worden drie oppervlakte proteïnen als antigenen gebruikt, namelijk een 

fibronectine bindend proteïne op het celoppervlak (FNZ), een door de bacterie gesecreteerd 

fibronectine bindend proteïne (SFS) en een α2-macroglobuline, albumine en IgG bindend proteïne 

(EAG) (Flock et al., 2004; Jolley, 2007).  

Een voordeel tegenover andere vaccins is, dat met Strangvac gevaccineerde dieren door middel van 

PCR, ELISA of cultuur van geïnfecteerde dieren te onderscheiden zijn (Waller, 2013; Waller, 2014). 

 

9.2.  CONTROLE OP ASYMPTOMATISCHE DRAGERS 

Wanneer nieuwe paarden in een bestand worden opgenomen, moeten deze best een quarantaine en 

verschillende testen ondergaan om het binnenbrengen van asymptomatische dragers te voorkomen 

(zie figuur 7) (Waller, 2013).  

De eventuele dragerdieren worden gedurende twee tot drie weken in een aparte quarantaine stal 

gehuisvest. Om het risico op indirecte transmissie naar andere dieren te vermijden (in geval van de 

aanwezigheid van persistent geïnfecteerde paarden in quarantaine), wordt in de quarantaine stal 

eigen materiaal (zoals bijvoorbeeld drinkemmers, borstels) gebruikt (Waller, 2013). Daarnaast is ook 

de hygiëne en desinfectie van veterinair materiaal, zoals bijvoorbeeld endoscopen, belangrijk om 

eventueel aanwezige kiemen niet te verspreiden (Timoney, 2009). 

 

 

Figuur 7: Een effectieve quarantaine procedure (Waller, 2013). 

 

Ook al gaat het overwegend om de detectie van asymptomatische dragers, toch worden de paarden 

desondanks gedurende hun isolatie dagelijks op symptomen, gezwollen lymfeknopen en nasale 

uitvloei gecontroleerd en de rectale temperatuur gemeten (Timoney, 2004; Timoney, 2009).  

Bij het binnenbrengen in het quarantaine station worden bloedstalen genomen om aan de hand van 

serologische testen dragers vast te stellen. Wanneer een test negatief is, wordt het dier na twee 

weken opnieuw getest om een eventuele seroconversie te kunnen vaststellen en de kans op vals 
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negatieven (antistoffen worden pas tot twee weken na een infectie gevormd) te verlagen (Animal 

Health Trust, 2010a). Is deze test opnieuw negatief, kan het dier in het bestand van reeds aanwezige 

paarden worden geïntegreerd. Het feit dat nog altijd vals negatieve resultaten kunnen voorkomen, 

wordt door Waller niet in aanmerking genomen. 

Als de serologische test bij het binnenbrengen positief is, moet verder onderzoek worden gedaan. 

Persisterende infecties kunnen eventueel visueel worden opgespoord door een endoscopie van de 

luchtzakken te doen, waarbij etter (zie figuur 5) of chondroïden in beeld gebracht kunnen worden 

(Waller, 2013).  

 

Bij een endoscopie kan ook een spoeling van de luchtzakken worden gedaan waarop in aansluiting 

een PCR en eventueel een cultuur wordt aangelegd. Alternatief kunnen drie nasofaryngeale swabs 

(verdeeld over twee weken) worden genomen of nasale spoelingen worden gedaan. Wanneer de PCR 

negatief is en ook geen empyeem of chondroïden aanwezig zijn in de luchtzakken, kan het dier de 

quarantaine verlaten. Bij een positief PCR of chondroïden ter hoogte van de luchtzakken moet het 

aangetaste dier worden behandeld en na twee weken opnieuw worden getest (Chanter et al., 2000a; 

Timoney, 2009; Waller, 2013). Bij de behandeling van dragers (zie 8.5.) worden de luchtzakken 

gespoeld en chondroïden verwijderd. Soms wordt een combinatie met een antimicrobiële therapie 

(voornamelijk benzylpenicilline) aangewend om het luchtzak empyeem helemaal te genezen (Waller, 

2014).  

 

9.3. MANAGEMENT BIJ UITBRAAK 

Bij de aanwezigheid van dieren met klinische symptomen van droes, is het zinvol om de kudde in drie 

aparte groepen op de splitsen met elk eigen materiaal om de transmissie van de ziekte zo laag als 

mogelijk te houden (Timoney, 2009; Waller, 2013; Mallicote, 2015).  

Om de materialen van verschillende groepen duidelijk van elkaar te onderscheiden, kan met 

kleurencodes worden gewerkt (zie Figuur 8).  

Daarbij krijgen bijvoorbeeld de geïnfecteerde dieren met klinische symptomen de kleur rood 

toegewezen. Dieren die in contact zijn geweest met de “rode dieren” en dus mogelijks geïnfecteerd 

zijn, krijgen de kleur geel. Als paarden aanwezig zijn die noch contact hebben gehad met de rode, 

noch met de gele groep en als deze geen klinische symptomen vertonen, komen deze in de derde, 

groene groep. Het is aangewezen de materialen, zoals onder andere drinkemmers, voeder, maar ook 

de kleding van het personeel, uit de drie groepen niet met elkaar te wisselen en enkel in de eigen 

groep te gebruiken. Wanneer echter niet genoeg materiaal ter beschikking staat begint men altijd bij 

de groep met het laagste risico en gaat men dus van de propere groepen (groen naar geel) naar de 

vuile (rood) groep over (Waller, 2013; Mallicote, 2015). Ook de mest en voederresten van 

geïnfecteerde dieren  moeten apart worden opgeslagen en vernietigd om de gevaar op contaminatie 

of infectie van andere paarden zo laag mogelijk te houden (Timoney, 2009). 

Tijdens de periode van uitbraak verlaat geen enkel dier zijn groep, behalve als het klinische 

symptomen vertoont. Ter detectie van klinische zieke dieren worden deze dagelijks op ziektetekens 

gecontroleerd en daarbij wordt minimaal één keer per dag de rectale temperatuur gemeten. Indien een 
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dier koorts vertoont, wordt het van geel naar rood verplaatst (Taylor en Wilson, 2006; Timoney, 2009; 

Waller, 2013; Mallicote, 2015). 

 

 

Figuur 8: Aangeraden isolatie en management strategie bij een uitbraak van droes. In dit voorbeeld wordt de screening na de 

uitbraak drie weken na het verdwijnen van klinische symptomen gedaan. In de gele groep zijn 9 op 16 dieren iELISA positief op 

de aanwezigheid van S. equi subsp. equi en in de groene groep 5 op 32 (Barker et al., 2013; Waller, 2013). De positieve dieren 

worden verder onderzocht door middel van PCR en cultuur (Anoniem, 2010b) en uiteindelijke dragerdieren worden behandeld. 

Klinisch zieke dieren worden evenzo behandeld (Waller, 2013). 

 

De dieren, die niet klinisch aangetast waren tijdens deze uitbraak en diegene die reeds hersteld zijn, 

worden aan de hand van ELISA testen gescreend om persisterend geïnfecteerde dieren te 

identificeren.  ELISA positieve en klinisch aangetaste dieren worden verder onderzocht door middel 

van endoscopie (visueel en lavage) van de luchtzakken of nasale swabs/spoelingen, welke door 

middel van PCR en cultuur verder op S. equi subsp. equi  worden getest. Daardoor wordt de 

sensitiviteit van de testen gemaximaliseerd en de dragerdieren kunnen worden behandeld (Hines et 

al., 2005; Waller, 2013; Animal Health Trust, 2010b). 

 

Insecten zijn belangrijke vectoren voor indirecte transmissie van S. equi subsp. equi. Dus moet bij een 

uitbraak ook voldoende aandacht worden besteed aan de bestrijding ervan. Vooral bij warmer weer is 

het gevaar op transmissie door insecten groter (Timoney, 2009). 

 

Na een uitbraak moeten alle materialen die contact hadden met geïnfecteerde dieren gereinigd en 

gedesinfecteerd worden. Onder andere muren, stallen, water- en voeder- bakken/-emmers, halsters 

en het materiaal moeten gedesinfecteerd worden. Voor een efficiënte ontsmetting, moeten de te 

behandelende oppervlaktes eerst zo goed als mogelijk vrijgemaakt worden van organische materialen, 
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zodat deze geen beschermend milieu kunnen bieden voor de bacteriën en het desinfectiemiddel goed 

kan inwerken (Hines et al., 2005; Timoney, 2009; Mallicote, 2015).  

Routinematig worden voor de desinfectie quarternaire ammoniumverbindingen of bleekwater 

(natriumhypochloriet) gebruikt (Mallicote, 2015). Toch is S. equi subsp. equi ook gevoelig aan een 

aantal andere desinfectantia, zoals bijvoorbeeld chloorhexidine, povidone iodine en glutaaraldehyde 

(Taylor en Wilson, 2006). 

Stallen van zieke dieren en weides waar geïnfecteerde paarden hebben gegraasd, blijven best 

gedurende één maand leeg staan voordat ze herbezet worden (Timoney, 2009; AMCRA, 2014).  

 

 

 

BESPREKING 

 

Infecties met S. equi subsp. equi bij paarden komen wereldwijd voor (Jolley en Waller, 2007) en door 

de hoge morbiditeit (tot 100%) bestaat altijd het risico op een uitbraak, wanneer een geïnfecteerd dier 

(al dan niet klinisch ziek) in een paardenpopulatie wordt binnen gebracht (Taylor en Wilson, 2006).  

Aan hand van de literatuurstudie kunnen de volgende belangrijke aandachtspunten worden 

weerhouden: het detecteren van asymptomatische dragerdieren, het management bij een uitbraak, de 

behandeling van droes en de eventuele preventie door vaccinatie. 

 

Asymptomatische dragers ontstaan wanneer bacteriën, ten gevolge van een inefficiënte drainage van 

een luchtzakempyeem, in de luchtzakken blijven persisteren. De kiemen kunnen dan gedurende 

maanden of jaren worden uitgescheiden (Hines et al., 2005). Doordat de nasale uitscheiding 

intermitterend kan zijn, moet men indachtig zijn, dat de detectie aan de hand van nasale swabs of 

spoelingen vals negatief kan zijn (Timoney, 2009).  

In een quarantaine stal bestaat de mogelijkheid eventuele dragers te observeren en te testen zonder 

dat zij op dat moment een risico zijn voor de andere paarden. Zij worden op het opkomen van 

zichtbare klinische ziektetekens gecontroleerd (het omstallen is een situatie van stress waarbij de 

ziekte eventueel zal opflakkeren) en de rectale temperatuur wordt dagelijks gemeten (Timoney, 2004). 

Diagnostische methodes kunnen eventueel gecombineerd worden om dragers op te sporen. Zo 

worden in eerste instantie bloedstalen genomen en een ELISA test op antistoffen uitgevoerd. Een 

nadeel daarbij is, dat gevaccineerde dieren meestal niet aan hand van de antistoffen van 

geïnfecteerde dieren te onderscheiden zijn (Waller, 2014).  

ELISA negatieve dieren worden twee weken later nog eens via een ELISA getest om na te gaan dat 

het niet enkel om een te lage seroconversie ging. Er bestaat nog altijd een kans op vals negatieve 

resultaten, toch wordt daarop niet verder ingegegaan bij het quarantainemanagement, beschreven 

door Waller.  Dieren met een positieve serologische test worden verder onderzocht. Wellicht kunnen 

door middel van endoscopie van de luchtzakken een persisterend luchtzakempyeem of chondroïden 

worden aangetoond, maar er kunnen ook spoelingen van de luchtzakken gedaan worden, die daarna 

met PCR en cultuur onderzocht kunnen worden. De PCR en cultuur zijn ook op nasofaryngeale swabs 
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mogelijk, maar dan is het aangewezen om drie stalen in verloop van twee weken te nemen om de 

kans op vals negatieve testen (omwille van intermitterende uitscheiding) te verkleinen.  

Bij positieve testen worden de dieren behandeld en dan opnieuw getest (zie figuur 7) (Animal Health 

Trust, 2010b; Waller, 2013).  

 

ELISA testen worden door een aantal auteurs beschreven voor het opsporen van asymptomatische 

dragers. In deze literatuurstudie werden veel Amerikaanse teksten gebruikt en in de Verenigde Staten 

wordt ELISA op S. equi subsp. equi door IDEXX laboratoria aangeboden  (IDEXX, z.j.). Dit is echter 

niet het geval voor Europa, waar bijna geen ELISA testen voor de detectie van S. equi subsp. equi ter 

beschikking staan. Ondertussen bestaat er wel een laboratorium in Newmarket (England) van Animal 

Health Trust, waar deze testen worden aangeboden (Animal Health Trust, 2010a).  

In België is er tegenwoordig geen mogelijkheid om dragers op basis van ELISA testen te detecteren, 

zodat men uitsluitend aan andere technieken gebonden is.  

 

Wanneer er aangetaste dieren aanwezig zijn, of bij een uitbraak, is het stalmanagement heel 

belangrijk om de transmissie van de kiem zo laag mogelijk te houden. Elk contact tussen zieke of 

(eventueel) geïnfecteerde dieren en gezonde dieren is te vermijden, zoals ook het in contact brengen 

met materialen van verschillende groepen. Klinisch zieke dieren worden behandeld en de andere 

dieren worden regelmatig gecontroleerd, zoals het reeds voor de asymptomatische dragers werd 

beschreven (zie figuur 8) (Waller, 2013).  

Weides en stallen waar geïnfecteerde paarden aanwezig waren, alsook gecontamineerd materiaal, 

moeten na een uitbraak zorgvuldig gereinigd en gedesinfecteerd worden. Helaas was het moeilijk aan 

de hand van de literatuur eenduidige informatie te verkrijgen over de levensduur van S. equi subsp. 

equi in de buitenwereld. Het is niet zomaar mogelijk om de resultaten van onderzoeken in het 

laboratorium op de buitenwereld over te nemen, omdat factoren zoals zonlicht, warmte en 

verschillende desinfectantia, een negatieve invloed op de overlevingsduur van de kiem hebben (Taylor 

en Wilson, 2006; Jarlot et al., 2009). Na een uitbraak wordt het wel aangeraden stallen en weides 

gedurende één maand te laten leeg staan, om een infectie van de nieuwe groep dieren via de 

omgeving te vermijden (Timoney, 2009; AMCRA, 2014). 

 

De antimicrobiële behandeling van droes is omstreden, omdat daardoor het rijpen van abcessen 

vertraagd wordt, de ziekte langer aanhoudt en een minder sterke immuunreactie plaatsvindt. Deze 

immuunreactie is zeer belangrijk om een herinfectie van dieren tergen te gaan (Mair en Rush, 2004). 

Van natuurlijk geïnfecteerde, niet behandelde dieren, ontwikkelen ongeveer 75% een immuunrespons, 

die in de meeste gevallen gedurende vijf jaar een bescherming tegen herinfectie biedt (Timoney, 

2004; Timoney, 2009; Mallicote, 2015). 

Wanneer de behandeling met antibiotica te kort is of wanneer de dosering te laag is of wanneer de 

verkeerde antibiotica worden gebruikt, bestaat het gevaar van een inefficiënte behandeling met 

complicaties, zoals bastaard droes, tot gevolg (Mair en Rush, 2004; Taylor en Wilson, 2006).  

Nochtans is het bij ernstig aangetaste dieren aangeraden gebruik te maken van antimicrobiële 

middelen, bij voorkeur van ß-lactam antibiotica (benzylpenicilline). Deze therapie moet dan wel  
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gedurende 10 tot 14 dagen of best tot vijf dagen na het verdwijnen van de klinische symptomen 

worden aangehouden (Hines et al., 2005; AMCRA, 2014).  

Vaak volstaat het dieren symptomatisch met niet-steroïdale anti-inflammatoire medicamenten te 

behandelen en de abcessen en luchtzakken te draineren. Nadat de abcessen open en gedraineerd 

zijn, is meestal geen gebruik van antibiotica meer nodig (AMCRA, 2014; Mallicote, 2015).  

Bij de behandeling van dragers worden in eerste instantie het empyeem of de chondroïden uit de 

luchtzakken verwijderd. Dit wordt evenwel gecombineerd met een systemische antimicrobiële therapie 

(Chanter et al, 2000a).  

 

Ter preventie van infectie moeten vooral maatregelen met betrekking tot het management genomen 

worden. Vaccinatie kan de immuniteit tegenover droes verhogen, maar toch wordt een infectie door S. 

equi subsp. equi niet helemaal onmogelijk. De immuniteit geïnduceerd door de meeste vaccins is 

lager dan de immuniteit na een natuurlijke infectie, omdat geen mucosale antistoffen worden gevormd 

en de bescherming minder lang aanhoudt (Timoney, 2009). 

Bovendien kunnen vaccinaties tot complicaties, zoals zwelling ter hoogte van de injectieplaats of milde 

symptomen van droes leiden (Foster et al., 2000; Al-Ghamdi, 2012 ). Bij paarden, die reeds een hoge 

antistoftiter hebben, zijn immunologische  complicaties, zoals purpura hemorrhagica mogelijk 

(Malicote, 2015).  

In Europa (België) is tot nu toe enkel het levend verzwakte vaccin Equilis StrepE geregistreerd  

(Bijlage I; European Medicines Agency, z.j.). Het multisubunitvaccin Strangvac zal waarschijnlijk ook 

binnen kort beschikbaar worden (Intervacc, z.j.). 

Sowieso moet de ontwikkeling van de vaccins verder gaan en moeten de vaccins in meer landen 

worden geregistreerd. Het bestaan van verschillende stammen van S. equi subsp. equi maakt het 

noodzakelijk verschillende vaccins op de markt te hebben (Waller, 2014), zodat in regio´s waar 

bepaalde stammen aanwezig zijn, ook gepaste vaccins aangewend kunnen worden. Daardoor zou de 

efficiëntie van bescherming verbeteren.  

 

S. equi subsp. equi is dus een bacterie, welke bij paarden tot erge klinische ziekte kan leiden. Toch 

spelen de asymptomatische dragers een even grote rol als de zieke dieren bij de verspreiding van de 

zeer besmettelijke kiem in de populatie. Het management met als doel controle en preventie is dus 

minstens even belangrijk als de behandeling van klinisch zieke dieren.  

  



26 
 

REFERENTIELIJST 

 

1. Affolter V.K., Carlson G.P., Magdesian K.G., Pusterla N., Watson J.L., Wilson W.D. (2003). 

Purpurea hemorrhagica in 53 horses. Veterinary Record 153, 118-121.  

2. Al-Ghamdi G.M. (2012). Characterization of Strangles-Episodes in Horses Experiencing Post-

Vaccinal Reaction. Journal of Animal and Veterinary Advances 11, 3600-3603. 

3. AMCRA (2014). Formularium voor verantwoord gebruik van antimicrobiele middelen in de 

paardensector. 1
ste

 editie 2014, 21-23. 

4. Animal Health Trust (2010a). Interpretation of Streptococcus equi equi ELISA results. 

Internetreferentie: http://www.aht.org.uk/skins/Default/pdfs/F245.pdf (geconsulteerd op 13 

april 2015). 

5. Animal Health Trust (2010b). Strangles: Identification of carriers of Streptococcus equi. 

Internetreferentie: http://www.aht.org.uk/skins/Default/pdfs/F245.pdf (geconsulteerd op 13 

april 2015). 

6. Anzai T., Inoue T., Kondo T., Kuwamoto Y., Sheoran A.S., Timoney J.F., Wada R. (1999). 

Streptococcus equi but not Streptococcus zooepidemicus produces potent mitogenic 

responses from equine peripheral blood mononuclear cells. Veterinary Immununology and 

Immunopatholology 67, 235-246. 

7. Anzai T., Kuwamoto Y., Wada R. (2001). Microplate Sugar-Fermentation Assay Distinguishes 

Streptococcus equi from Other Streptococci of Lancfield´s Group C. Journal of Equine 

Veterinary Science 12 (2), 47-49. 

8. Bachmann P.A., Gedek B., Mahnel H., Mahnel H., Mayr A., Rolle M., Schels H. (1984). 

Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenlehre, Enke Verlag, Stuttgart, 5. Auflage, 

p. 708-711 

9. Barker C., Gunnarsson E., Hammond T., Newton J.R., Pierce K., Potts N., Robinson C., Slater 

J., Steward K.F., Svansson V., Waller A.S. (2013). Combining two serological assays 

optimises sensitivity and specificity for identification of Streptococcus equi subsp. equi 

exposure.The Veterinary Journal 197, 188-191.  

10. Boeufgras J.M., Colman G., Efstratiou A., Hahn G., Monget D., Timoney J.F. (1994). 

Biochemical differences among human and animal streptococci of Langfield goup C or group 

G. Journal of Medical Microbiology  41, 145-148. 

11. Boschwitz J.S., Timoney J.F. (1994). Inhibition of C3 Deposition on Streptococcus equi subsp. 

equi by M Protein: a Mechanism for Survival in Equine Blood. Infection and Immunity 62, 

3515-3520. 

12. Boston R., Boyle A.G., Kristula M., Smith G., Sweeney R. (2009). Factors associated with 

likelihood of horses having a high serum Streptococcus equi SeM-specific antibody titer. 

Journal of the American Veterinary Medical Association 235, 973-977. 

13. Bugg M., Davis-Pointer N., Jolley K.A., Kelly C., Maiden M.C.J., Mitchell Z., Newton J.R., 

Robinson C., Waller A.S. (2006). Sequence Variation of the SeM Gene of Streptococcus equi 

Allows Discrimination of the Source of Strangles Outbreaks. Journal of Clinical Microbiology 

44, 480-486.  

http://www.aht.org.uk/skins/Default/pdfs/F245.pdf
http://www.aht.org.uk/skins/Default/pdfs/F245.pdf


27 
 

14. Chanter N., DeBrauwere M.N., Dunn K.A., Newton J.R, Wood J.L.N. (1997a). Naturally 

occurring persistent and asymptomatic infection of the guttural puches of horses with 

Streptococcus equi. Veterinary Record 140, 84-90. 

15. Chanter N., Newton J.R., Wood J.L.N. (1997b). Strangles: long term carriage of Streptococcus 

equi in horses. Equine Veterinary Education 9 (2), 98-102. 

16. Chanter N., De Brauwere M.N.,Newton J.R., Talbot N.C., Verheyen K. (2000a). Elimination of 

guttural pouch infection and inflammation in asymptomatic carriers of Streptococcus equi. 

Equine Veterinary Journal 32, 527-532. 

17. Chanter N., Lakhani K.H., Newton J.R., Talbot N.C., Timoney J.F., Verheyen K. (2000b). 

Control of Strangles  outbreaks by isolation of guttural pouch carriers identified using PCR and 

culture of Streptococcus equi. Equine Veterinary Journal 32, 515-526. 

18. Chanter N., Harrington D.J., Sutcliffe I.C. (2002). The molecular basis of Streptococcus equi 

infections and disease. Microbes and Infection 4, 501-510. 

19. Ensink J.M., Goehring L.S., Koeman J.P., Spoormakers T.J.P., van den Belt A.J.M., van der 

Vlugt-Meijer R.H. (2003). Brain abcesses as a metastatic manifestation of strangles: 

symptomatology and the use of magnetic resonance imaging as a diagnostic aid. Equine 

Veterinary Journal 35, 146-151. 

20. European Medicines Agency (z.j.). European public assessment reports (EPARs): veterinary 

medicines. Internetreferentie: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines 

/landing/vet_epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1c (geconsulteerd op 2 april 2015).  

21. Fanning S., FitzPatrick E.S., Hartigan P.J., Leonard F.C., Markey B.K., Quinn P.J. (2011). 

Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Wiley Blackwell, Oxford, 2
nd

 edition, p.188-

193. 

22. Flock J., Flock M., Franklin A., Frykberg L, Guss B., Hirst T.R., Jacobsson K. (2004). 

Recombinant Streprococcus equi Proteins Protect Mice in Challenge Experients and Induce 

Immune Response in Horses. Infection and Immunity 72, 3228-3236.  

23. Foster T.J., Goovaerts D., Hartford O.M., Jacobs A.A.C., Nuijten P.J.M., Theelen R.P.H. 

(2000). Investigations toewards an efficacious and safe strangles vaccine: submucosal 

vaccination with a live attenuated Streptococcus equi. Veterinary Record 147, 563-567.  

24. Galan J.E., Timoney J.F. (1985). Immune complexes in purpura hemorrhagica of the horse 

contain IgA and M antigen of Streptococcus equi. Journal of Immunology 135, 3134-3137. 

25. Galan J.E., Timoney J.F. (1985). Mucosal Nasopharyngeal Immune Responses of Horses to 

Protein Antigens of Stretococcus equi. Infection and Immunity 47, 623-628. 

26. Galan J.E., Lengemann F.W., Timoney J.F. (1986). Passive Transfer of Mucosal Antibody to 

Streptococcus equi in the Foal. Infection and Immunity 54, 202-206. 

27. Guss B., Lindmark H., Nilsson M. (2001). Comparison of the Fibronectin-Binding Protein FNE 

from Streptococcus equi Subspecies equi with FNZ from S. equi Subspecies zooepidemicus 

Reveals a Major and Conserved Difference. Infection and Immunity 69, 3159-3163. 

28. Hardy J., Léveillé R. (2003). Diseases of the guttural puches. The Veterinary Clinics: Equine 

practice 19, 123-158 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines%20/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines%20/


28 
 

29. Hines M.T., Newton J.R., Sweeney C.R., Timoney J.F. (2005). Streptococcus equi Infections 

in Horses: Guidelines for Treatment, Control, and Prevention of Strangles. Journal of 

Veterinary Internal Medicine 19, 123-134. 

30. Holmes  M.A., Sheoran A.S., Sponseller B.T., Timoney J.F. (1997). Serum and mucosal 

antibody isotype respons to M-like protein (SeM) of Streptococcus equi in convalescent and 

vaccinated horses. Veterinary Immunology and Immunopathology 59, 239-251. 

31. IDEXX (z.j.). IDEXX Streptococcus equi (S. equi) subsp. equi ELISA. Internetreferentie: 

https://www.idexx.com/equine/reference-laboratories/testmenu/tests/s-equi-elisa.html 

(geconsulteerd: 13 april 2015).  

32. Intervacc (z.j.). Operations. Internetreferentie: http://intervacc.com/index.php?option=com_ 

content& view=article&id=102&Itemid=153&lang=en (geconsulteerd op 14 april 2015).  

33. Ivens P.A.S., Matthews D., Newton J.R., Robinson C., Slater J.D., Steward K., Webb K. 

(2011). Molecular characterization of ‘strangles’ outbreaks in the UK: The use of M-protein 

typing of Streptococcus equi ssp. equi. Equine Veterinary Journal 43, 359-364. 

34. Jarlot C., Morley P.S., Weese J.S. (2009). Survival of Streptococcus equi on surfaces in an 

outdoor environment. The Canadian Veterinary Journal 50, 968-970.  

35. Jolley K.A., Waller A.S. (2007). Getting a grip on strangles: Recent progress towards 

improved diagnostics and vaccines. The Veterinary Journal 173, 492-501. 

36. Kumar P., Timoney J.F. (2008). Early pathogenesis of equine Streptococcus equi infection 

(strangles). Equine Veterinary Journal 40, 637-642. 

37. Mair T., Rush B., (2004). Equine Respiratory diseases.  Blackwell Science Ltd., Oxford, p. 

159-170. 

38. Mallicote M., (2015). Update on Streptococcus equi subsp. equi Infections. Veterinary Clinics: 

Equine Practice (in druk). 

39. Nattermann H. (2006). Druse. In: Dietz O., Huskamp B.(Editors) Handbuch Pferdepraxis. 3. 

Auflage. Enke Verlag, Stuttgart, p. 709-711. 

40. Newton J.R., Parkinson N.J., Waller A.S. (2011). Molecular epidemiology of strangles 

outbreaks in the UK during 2010. Veterinary Record 168, 666. 

41. Paillot R., Timoney J.F., Waller A.S. (2011). Streptococcus equi: a pathogen restricted to one 

host. Journal of Medical Microbiology 60, 1231-1240. 

42. Slater J.D. (2003). Strangles, bastard strangles, vives and glanders: archaeological relics in a 

genomic age. Equine Veterinary Journal 35, 118-120. 

43. Sweeney C.R. (1996). Strangles: Streptococcus equi infection in horses. Equine Veterinary 

Education 8, 317-322. 

44. Taylor S.D., en Wilson W.D. (2006). Streptococcus equi subsp. equi (Strangles) Infection. 

Clinical Techniques in Equine Practice 5, 211-217. 

45. Timoney J.F. (1988). Shedding and maintainance of Streptococcus equi in typical and atypical 

strangles, in: Powell D.G. (ed): Equine Infectious Disease V: Proceeding of the Fifth 

international Conference. The University of Kentucky press, Kentucky, p. 28-33.  

46. Timoney J.F. (2004). The pathogenic equine streptococci. Veterinary Research 35, 397-409. 

https://www.idexx.com/equine/reference-laboratories/testmenu/tests/s-equi-elisa.html
http://intervacc.com/index.php?option=com_%20content&%20view=article&id=102&Itemid=153&lang=en
http://intervacc.com/index.php?option=com_%20content&%20view=article&id=102&Itemid=153&lang=en


29 
 

47. Timoney J.F. (2009). Strangles: Immunology and Management, in: Robinson N.E. en 

Sprayberry K.A. (ed.): Current Therapy in Equine Medicine. 6
th
 edition. Saunders, St. Louis, p. 

124-128. 

48. Timoney J.F., Walker J.A. (2002). Construction of a stable non-mucoid deletion mutant of the 

Streptococcus equi Pinnaccle vaccine strain. Veterinary Microbiology 89, 311-321 

49. Todar, K (z.j.). Mechanisms of Bacterial Pathogenicity. Internetreferentie: 

http://textbookofbacteriology.net/pathogenesis_4.html (geconsulteerd op 2 april 2015). 

50. Van Oldruitenborgh-Oosterbaan M.M.S. (2006). Hautkrankheiten „Untersuchungsgang“. In: 

Dietz O., Huskamp B.(Editors) Handbuch Pferdepraxis. 3. Auflage. Enke Verlag, Stuttgart, p. 

202-207. 

51. Waller A.S. (2013). Strangles: Taking steps towards eradication. Veterinary Microbiology 167, 

50-60. 

52. Waller A.S. (2014). New Perspectieves for the Diagnosis, Control, Treatment and Prevention 

of Strangles in Horses. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice 30, 591-607 

53. Yelle M.T. (1987). Clinical aspects of Streptococcus equi infection. Equine Veterinary Journal 

19,158-162 

 

Bijlage I:  

European Medicines Agency (2007). Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). 

Internetreferentie: http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_Summary_ 

for_the_public/veterinary/000078/WC500065013.pdf (geconsulteerd op 2 april 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://textbookofbacteriology.net/pathogenesis_4.html
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_Summary_%20for_the_public/veterinary/000078/WC500065013.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_Summary_%20for_the_public/veterinary/000078/WC500065013.pdf


30 
 

BIJLAGEN 

Bijlage I: Equilis StrepE  

 



31 
 

 



32 
 

 


