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10.00- 10.05

Dr. Herman Egberink, voorzitter St. FelCan. Welkom en
inleiding.

10.05-10:50

Aline Hoving Msc (Dierfysiotherapeut, SIO, Departement
Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Faculteit
Diergeneeskunde) Fysiotherapie bij de hond.

10.50-11:35

Dr. Christine Piek (Dierenarts, specialist interne
geneeskunde, Departement Geneeskunde van
Gezelschapsdieren, Faculteit Diergeneeskunde):
Leishmania: is there something new?

11.35-12:00

Koffiepauze

12.00-13.00

Dr Bart Houx (Biopsycholoog, gedragsbioloog, Raad voor
Dierenaangelegenheden (RDA)) Dognitie-cognitie bij
honden.

13:00-13:45

Lunch

13.45-14:30

Dr. Els Broens (Dierenarts, specialist Veterinaire
Micobiologie, Departement Infectieziekten &
Immunologie, afd Klinische Infectiologie/VMDC, Faculteit
Diergeneeskunde) Het hoe en waarom van diagnostiek
voor leptospirose.

14:30-15:15

Prof. Dr. Femke Broere (Dierenarts, Departement
Infectieziekten & Immunologie en Geneeskunde van
Gezelschapsdieren, Faculteit Diergeneeskunde) Van jeuk
naar allergische dermatitis bij de hond.

15.30

Eind

Fysiotherapie bij de hond
Aline Hoving

Wat houdt dierfysiotherapie in?
Dat een afspraak met een dierenfysiotherapeut niet echt voor de hand ligt is
eigenlijk best gek. Wanneer iemand langdurig klachten ervaart of het lichaam niet
vrij kan bewegen beïnvloedt dit de kwaliteit van leven. Vanzelfsprekend maakt
men dan een afspraak met een deskundige (huisarts of fysiotherapeut). Wanneer
een dier afwijkend gedrag vertoont, pijn lijkt te ervaren of minder presteert zou
dierfysiotherapie daarom ook een logische vervolgstap moeten zijn!
Wat doet een dierenfysiotherapeut?
Een dierenfysiotherapeut behandelt alle klachten die te maken hebben met het
houdings- en bewegingsapparaat van een dier (zowel acuut als chronisch). Pijn of
ongemak zijn niet altijd zichtbaar maar kunnen soms ook herkend worden aan
gedragsveranderingen.
Dierfysiotherapie is daarnaast een goede en waardevolle aanvulling om een hond
of kat na een operatieve ingreep weer grotendeels op het oude niveau te krijgen.
De samenwerking van een dierenarts en dierenfysiotherapeut zorgt voor een
optimaal herstel van het dier en voorkomt de kans op opnieuw optreden van de
behandelde klacht.
Dierfysiotherapie kan ook ingezet worden zonder dat er direct problemen ervaren
worden. Bijvoorbeeld wanneer dieren voor het uitoefenen van een sport fit
moeten zijn en blijven. Ook ouder wordende dieren, die moeilijker gaan bewegen
of last krijgen van stijfheid hebben baat bij adviezen en behandeling van de
dierenfysiotherapeut. Dierfysiotherapie kan hierbij verlichting geven, waardoor de
kwaliteit van leven van het (huis)dier verbeterd wordt.
In deze lezing leer je meer over dierfysiotherapie; de toegevoegde waarde,
indicaties en symptomen waarbij een patiënt doorgestuurd kan worden. Ook
zullen enkele voorbeeldcasussen de revue passeren, waardoor je een beter beeld
krijgt over het hoe en wat en eigenaren bij het doorverwijzen ook uit kunt leggen
wat een fysiotherapeut doet bij bepaalde klachten of na een operatie.

Canine leishmaniasis, what's new?
Christine Piek

Canine Leishmaniasis,
what’s new?

Canine Leishmaniasis is caused by Leishmania infantum (Europe) and transmitted by
sandflies. Leishmania infects macrophages and resides in the body in the skin and the
hematopoetic organs. Seroconversion occurs months after infection and disease usually
occurs only after a long incubution period (months – years). Main pathogenic route is by
immune complex disease resulting vasculitis, that causes a dermatitis, and
glomerunephritis. Being a chronic disease, it needs lifelong monitoring and treatment
during active phases of the disease.

Dr. Christine J. Piek, DECVIM‐CA

CANINE LEISHMANIASIS

Parasites & Vectors 2013, 6:117

Seroprevalence, n = 1100 dogs
An = anaplasmosis (phag., platys)
Bd = Borrelia burgdorferi
Ec = Ehrlichia canis
Di = Dirofilaria immitis
Li = Leishmania infantum

Soy un perro y hablo Espagnol!

Canine
Leishmaniasis

Leishmaniasis in the Netherlands
Phlebotomus
perniciosus

Adapted from Radstake, C. (2017) Stray Animal
Foundation Platform

Travelling:
European Center for Disease Prevention and
control, September 2017

‐ Low risk: <0.23% Teske et al., 2002

•
•
•
•
•

Introduction
Epidemiology
Clinical disease
Diagnosis
Therapy
– Handouts
Zoönosis

Canine Leishmaniasis
‐ epidemiology endemic areas‐
• Endemic areas
Bv Mallorca (n = 100)
13%
Infected dogs
South Europe
2,5 million

26%

63%

De ziekte Leishmaniasis wordt overgedragen door verschillende soorten zandvliegen voorkomend in veel
landen met minimaal een mediterraan klimaat. De verschijnselen zijn heel gevarieerd en meestal
aspecifiek. Ze worden vooral veroorzaakt door een immuuncomplexziekte die leidt tot een vasculitis in
huid en organen. In vrijwel alle gevallen ontstaat een crusteuze dermatitis vooral rond de ogen en aan de
oorranden. De glomerulonefritis veroorzaakt proteïnurie en is wanneer op termijn nierinsufficiëntie
ontwikkelt prognosebepalend. Bloedonderzoek wordt gekenmerkt door cytopenie, azotemie en
hypergammaglobulinemie.

LEISHMANIA INFANTUM

Baneth et al, Trends in Parasitology, 2008, 324–330

Leishmaniasis

Canine Leishmaniasis
‐ immune complex disease ‐

acute infectie

symptoomloos
PCR + (huid)

subklinische infectie

Symptoomloos, maanden/jaren
PCR +/‐ (weefsel), titer +

chronische infectie

anorexie, gewichtsverlies, suf
Titer + / cytologie +

beenmergsuppressie

anemie
trombopenie
leukopenie

immuuncomplexziekte

crusteuze dermatitis zonder pruritus
hypergammaglobulinemie
glomerulonefritis ‐>
nefrotisch syndroom / chronisch nierfalen

Baneth et al, Trends in Parasitology, 2008, 324–330

Canine Leishmaniasis
‐ immune complex disease ‐

Canine Leishmaniasis
‐ clinical disease ‐
Clinical examination finding

81%–89%

Enlargement of lymph nodes

62%–90%

Eye disease

16%–81%

Pallor of mucous membranes

58%

Enlarged spleen

10%–53%

Cachexia

10%–48%

Fever

4%–36%

Nose bleeding (epistaxis)

6%–10%

Abnormal nails (onychogryposis)
Parasit Vectors. 2014; 7: 135

Percentage of symptomatic dogs

Skin disease

20%–31%
Baneth et al, Trends in Parasitology, 2008, 324–330

Leishmania (n = 80)
Anamnese

%

Snel moe

67.5

Lichamelijk onderzoek

%

Lymphadenopathie

90

Vermageren

64

Huidafwijkingen

Suf

60

Cachexie

47.5

40

Kreupel

37.5

Polydipsie

89

Anorexie

32.5

Hyperthermie

36

Diarrhee

30

Conjunctivitis

32.5
32.5

Braken

26

Splenomegalie

Polyphagie

15

Onychogryposis

20

Epistaxis

15

Rhinitis

10

Melena

12.5

Keratitis

7.5

Niezen

10

Pneumonie

2.5

Hoesten

6

Icterus

Syncopes

6

Uveitis

Canine Leishmaniasis
‐ diagnosis ‐
•
•
•
•

Exposure phlebotomic vectors endemic area
Physical exam
Laboratory exam
Specific diagnostic examinations

2.5
Slappendel '88

1.3

Canine Leishmaniasis
‐ diagnosis ‐
• Physical exam

CLWG, 2010, JAVMA 1184

Gad Baneth, 2008

Verwijzingen UKG ( n =49)

Canine Leishmaniasis
‐ diagnosis ‐
• Laboratory exam

Internal Policlinics
Emergency Clinics
Dermatology
Orthopedics
Opthalmology
Neurology
Other
Cardiology

1403721
“exotisch”

Surgery

?

CLWG, 2010, JAVMA 1184

Canine Leishmaniasis
‐ diagnosis ‐

Leishmaniasis: Diagnostiek

• Specific diagnostic examinations
– Serology
• Association with clinical signs controversial
– OIE recommendations is IFAT, threshold 1:40 ‐ 1:320
– Mostly ELISA, rapid immunochromatography, (DAT)
– Commercial kits (no titer, sensitivity lower)

– PCR
• Sensitivity
– depends on tissue sampled and method (nested (false positive),
qPCR)

• Not associated with clinical signs, monitors residual
infectious potential

Reactieve lymfeknopen, met plasmacellen,
eosinofielen en Leishmania amastigoten, loslig
of in macrofagen.

– Cytology / histology
CLWG, 2010, JAVMA 1184

Trial

Trial

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Non‐randomized
Non‐blinded
Meglumine antimonate (G1) ‐ allopurinol
versus miltefosine‐allopurinol (G2)
n = 18
Dose allopurinol 10 mg/kg/dag
Manna et al Parasites & Vectors, 2015, 8 :289

•

Clinical score / serology

Non‐randomized
Non‐blinded
Meglumine antimonate (G1) ‐ allopurinol versus miltefosine‐allopurinol (G2)
n = 18
Manna et al, Parasites & Vectors, 2015, 8 :289
Leishmania DNA load by RTqPCR

DNA‐load in lymphnode by RTQ‐PCR

Proteinuria

Retrospective cohort

Retrospective cohort

•
•
•
•

N = 23
Clinical stage II
Meglumine antimonaat – allopurinol (20mg/kg/dag)
FU 2‐11 yrs

•
•
•

•
•
•

3 dogs clinical relapse > 2 yrs after start therapy (13%)
1yr: 19 dogs seropositive, 4 dogs seronegative
Torres et al, Veterinary Journal 2011

Mean Serum Total Protein

•
•

N = 72
Non‐endemic area (Germany)
No treatment (14), allopurinol (30),
allopurinol + meglumine (27), meglumine
(1)
Mean survival 4,2 years
Negative prognostic parameters:
•
•
•

Mean Serum Gamma‐globulins

•

Proteinuria
Hypoalbuminemia
Azotemia

Geisweid et al. , Veterinary Record 2012

Azotemia

Hypoalbuminemia

Trial

Retrospective cohort

•
•
•
•
•

N = 41
Non‐endemic area
Non‐blinded
Randomized, cross‐over therapy after relapse
I.V. versus S.C. meglumine antimonate

•
•
•
•

•
•

Relapse in 26 (74,3%) of dogs
Re‐remission in 17/20 dogs

•

Median survival time 6.4 yrs

•

4‐year survival 75%, if renal disease excluded

•

Prognostic parameters

•

Slappendel et al. , Vet Q. 1997 Mar;19(1):10‐3.

N = 46
Non‐endemic area
39 imported, 8 travelling
Allopurinol monotherapy,
•

•
•
•

•

16/46 dogs additional therapy
(Glucantime, miltefosine)

proteinuric nephropathy
monocytosis
trombocytopenia

Preliminary data, De Jong et al,
ECVIM congres 2018

Marja de Jong, Aukje Rappoldt, Christine Piek, 2018

VET J. 2013 OCT;198(1):43‐7

PROGNOSIS AND MONITORING OF
LEISHMANIASIS IN DOGS: A WORKING
GROUP REPORT.

A. Exposed
Low titer, > 1 transmission‐
season in endemic area

Clinical stages

A. Exposed
Low titer, > 1 transmission‐
season in endemic area

CLWG versus UKG?

Progression may be seen as
increase in titer and finding
of parasite in lymfenode
and/or bone marrow.

B. Infected
• Neg / Low titer
• + parasite

Clinical signs Leishmaniasis

This review presents the consensus opinion of the Canine Leishmaniasis
Working Group on the prognosis and monitoring of leishmaniasis in dogs.
While the prognosis for both exposed and infected dogs is considered to
be favourable, this changes if infection progresses to overt disease. For
clinically affected animals undergoing treatment, the prognosis is
dictated by the severity of the signs (and in particular the severity of
renal dysfunction) when therapy is initiated; assessing the degree of
proteinuria is useful in this context. Approximately 75% of dogs without
evidence of renal involvement live for >4years if adequately treated.
Monitoring the response to treatment includes ongoing clinical and
clinicopathological assessment, as well as quantifying serological
responses and the parasite load in the patient.

If and when progression to
a subsequent stage occurs is
not certain.

C. Clinical disease
• + titer plus, + parasite
• Clinical signs, high titre,
with/without + parasite

Progression to “clinical”
disease in 30‐70% of dogs if
no treatment < 2‐3 years

D. Clinical disease
• Proteinuric nephropathy
• IRIS stage 3‐4
• Eye / joint /other disease

E. Clinical disease
• E1 unresponsive
• E2 early relapse

No therapy

A. Exposed
Low titer, > 1 transmission‐
season in endemic area

B. Infected
• Neg / Low titer
• + parasite

Glucantime 100 mg/kg/day, 1 month
Allopurinol, 20 mg/kg/day, 1 year

B. Infected
• Neg / Low titer
• + parasite

C. Clinical disease
• + titer plus, + parasite
• Clinical signs, high titre,
with/without + parasite

Glucantime 100 mg/kg/day, 1 month
Allopurinol, 20 mg/kg/day, 1 year

C. Clinical disease
• + titer plus, + parasite
• Clinical signs, high titre,
with/without + parasite

D. Clinical disease
• Proteinuric nephropathy
• IRIS stage 3‐4
• Eye / joint /other disease

Glucantime 100 mg/kg/day, 1 month
Allopurinol, 20 mg/kg/day, 1 year

E. Clinical disease
• E1 unresponsive
• E2 early relapse

E1. Sick ‐ unresponsive
E2. Sick – early relapse

+ parasite = microscopy/culture/PCR
CLWG = Canine Leishmaniasis Working Group, 2013

No therapy

Therapy
CLWG 2013 versus UKG?

Clinical signs Leishmaniasis

Clinical signs Leishmaniasis

CLWG 2013

Glucantime 100 mg/kg/day,
month
Allopurinol120
mg/kg/dag,
Allopurinol, 20 mg/kg/day,
6 months1 year
Duration Allopurinol
controversial, in CLWG 2013
extended to
1 year, without
Glucantime 100 mg/kg/day,
1 month
justification
Allopurinol, 20 mg/kg/day,
1 year

D. Clinical disease
• Proteinuric nephropathy
• IRIS stage 3‐4
• Eye / joint /other disease

Glucantime 100 mg/kg/day, 1 month
Allopurinol, 20 mg/kg/day, 1 year

E. Clinical disease
• E1 unresponsive
• E2 early relapse

E1. Sick ‐ unresponsive
E2. Sick – early relapse

CLWG 2013

A. Exposed
Low titer, > 1 transmission‐
season in endemic area

No therapy

Therapy
CLWG 2013 versus UKG?

B. Infected
• Neg / Low titer
• + parasite

• Clinical Leishmaniasis

Glucantime 100 mg/kg/day, 1 month
Allopurinol, 20 mg/kg/day,
In case of1 year
‐
‐

Prognosis in Leishmaniasis UKG study
Inclusion criteria

Proteinuric nephropathy
IRIS 3‐4

Clinical signs Leishmaniasis

C. Clinical disease
• + titer plus, + parasite
• Clinical signs, high titre,
with/without + parasite

‐ No nephrotoxic
Glucantime 100 mg/kg/day,
1 month glucantime
‐ Reduced
dose of allopurinol
Allopurinol, 20 mg/kg/day,
1 year
‐ Miltefosine

D. Clinical disease
• Proteinuric nephropathy
• IRIS stage 3‐4
• Eye / joint /other disease

Glucantime 100 mg/kg/day, 1 month
Allopurinol, 20 mg/kg/day, 1 year

E. Clinical disease
• E1 unresponsive
• E2 early relapse

E1. Sick ‐ unresponsive
E2. Sick – early relapse

– Clinical signs
– Positive titer / Leishmania amastigotes

• Treated according to UKG treatment and
monitoring protocol

Marja de Jong, Aukje Rappoldt, Christine Piek, 2018

CLWG 2013

Leishmaniasis:
Controle na 3 maanden, aanpassing therapie

UKG treatment and monitoring protocol
• Allopurinol

Prognosis in Leishmaniasis UKG study
Aims
1. Retrospectief cohort (n = 46, 2008‐2016)

– Monotherapie, 21 mg/kg/dag, verdeeld over 2‐3 dd
– Bij renale insufficientie, dosering max 5 mg/kg/dag

Descriptive statistics

2. Assessment of UKG protocol on survival
Kaplan‐Meier survival analysis

• Meglumine antimonaat

Handouts

– 100 mg/kg sc, 4 weken

3. Clinicopathological prognostic variables
Cox’s proportional hazards analysis

4. Assessment of CLWG 2013 staging on
outcome

• Miltefosine
– Bij renale insufficientie

Likelihood ratio test

Levenslang halfjaarlijks controle onderzoek

1. Descriptive statistics of study group

Soy un perro y hablo Espagnol!

Marja de Jong, Aukje Rappoldt, Christine Piek, 2018

1. Descriptive statistics of study group

2. Assessment of UKG treatment and monitoring protocol on survival

3. Prognostic clinicopathological variables

2. Assessment of UKG protocol on survival

4. Assessment of CLWG 2013 staging on survival

Cox proportional hazards analysis p < 0,05 (LR test)

Summary & Conclusions

4. Assessment of CLWG 2013 staging on survival

1. Descriptive statistics
– Imported dogs, mainly Spain
– All titer 5120 except one dog (1250)
– Importance of monitoring
•

16/46 dogs need treatment change

2. Assessment of UKG treatment and monitoring
protocol on survival
–

Long survival
•

–

80%, 65%, 50%, after, respectively, 2, 4, and 6 years

Treatment change has no negative impact on survival

Leishmania titer in
SD‐subclinical disease
Versus
CD‐ clinical disease

Summary & Conclusions
1. Descriptive statistics
– Imported dogs, mainly Spain
– All titer 5120 except one dog (1250)
– Importance of monitoring
•

16/46 dogs need treatment change

2. Assessment of UKG treatment and monitoring
protocol on survival
–
Fig. 1. Anti-Leishmania antibodies profiles in dogs
naturally infected by Leishmaniachagasi and
showing different clinical forms. SD (subclinical
dogs), CD (clinical dogs) and ND (negative dogs). ∗
Represents difference with a significance level of
5% and ∗∗ r...

Long survival
•
•

–

Limited data in literature
80%, 65%, 50%, after, respectively, 2, 4, and 6 years

Treatment change has no negative impact on survival

Research in Veterinary Science, Volume 93, Issue 2, 2012, 705–709

Summary & Conclusions

Summary & Conclusions

3. Prognostic clinicopathological variables
–

3. Prognostic clinicopathological variables
–

Negative prognostic parameters
•
•

–

–

Small dataset, multivariate analysis not reliable

–

Small dataset
UKG protocol differs from CLWG protocol
Retrospective cohort
Intensive monitoring, and therapy adaptations

Clinical signs Leishmaniasis

•

May never develop clinical disease

B. Infected
• Neg / Low titer
• + parasite

•

Guarded, may develop clinical disease

•

Prognosis 75% survival 4 years, provided well
monitored and treated (Slappendel (1997)
Relapse in 3/23 in 2‐9 years (Torres, 2011)
Survival 80%, 65%, 50%, after, respectively, 2,
4, and 6 years (de Jong, 2018)

C. Clinical disease
• + titer plus, + parasite
• Clinical signs, high titre,
with/without + parasite
D. Clinical disease
• Proteinuric nephropathy
• IRIS stage 3‐4
• Eye / joint /other disease

E. Clinical disease
• E1 unresponsive
• E2 early relapse

•
•

•

Survival in 70% of dogs < 1 year

•

E1: Prognosis poor

–

group specific differences in titer, urea, creatinine, urine
protein creatinine ratio
no significant difference in survival

–

–
–
–

–

Small dataset, retrospective cohort, not a trial
UKG protocol differs from CLWG protocol
Intensive monitoring, and therapy adaptations

CLWG D, survival in 70% of dogs < 1 year
•

CLWG D, survival in 70% of dogs < 1 year

A. Exposed
Low titer, > 1 transmission‐
season in endemic area

Small dataset

4. CLWG staging

group specific differences in titer, urea, creatinine, urine
protein creatinine ratio
no significant difference in survival
–
–
–
–

azotemia, proteinuria (protein‐loosing nephropathy)
monocytosis, trombocytopenia
–

4. CLWG staging
–

Negative prognostic parameters
•
•

azotemia, proteinuria (protein‐loosing nephropathy)
monocytosis, trombocytopenia

Staging applied too strictly?

IRIS Glomerular Disease Study Group, Goldstein RE, Brovida C,
Fernández‐Del Palacio MJ, Littman MP, Polzin DJ, Zatelli A, Cowgill LD.

J VET INTERN MED. 2013 NOV‐DEC;27 SUPPL 1:S60‐6.

CONSENSUS RECOMMENDATIONS FOR
TREATMENT FOR DOGS WITH SEROLOGY
POSITIVE GLOMERULAR DISEASE.
CLWG 2013

Canine Leishmaniasis,
that’s new?
Dr. Christine J. Piek, DECVIM‐CA

Behandeling en monitoring
Leishmaniasis UKG
Dr. Christine J Piek, DECVIM-CA
Laatste update 4-10-2018
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Therapeutische middelen
Allopurinol
Allopurinol is een purine analoog die werkt als xanthine oxidase remmer en zo de serum uraat
concentratie verlaagt. Doordat het in de Leishmania interfereert in de nucleinezuur productie
verstoort het de eiwittranslatie en leidt tot dood van de parasiet. Het is een parasitistatisch middel.
De dosering is 20 mg/kg/dag per os verdeeld over 2-3 maal daags. De geadviseerde
behandelingsduur is minimaal 6 maanden. De nieuwste LeishVet en Leishmania Working group
richtlijnen suggereren dit uit te breiden naar een vol jaar 1,2. Bij verminderde glomerulaire filtratie is
aan te bevelen de dosis te verlagen naar 15 mg/kg/dag per os verdeeld over 2-3 maal daags. De
beoogde klinische verbetering wordt langzaam zichtbaar vanaf 4 weken na start van de therapie. Na
drie maanden is het maximale positieve effect bereikt.
Voordelen zijn de lage kosten, makkelijke verkrijgbaarheid, veilig. Bij langdurig gebruik kan resistentie
een probleem vormen 3. Nadelen zijn het optreden van xanthine kristallen in de urine en als gevolg
het incidenteel optreden van urolithiasis in de nieren, nierbekken, of de afvoerende urinewegen .

Milteforan
Miltefosine interfereert met het vetzuur en sterol metabolisme dat interfereert met de vitaliteit van
de membraan van de Leishmania parasiet. Daarnaast activeert het het apoptose mechanisme in de
kinetoplast 4. MIltefosine activeert de Th1 response in de hond. Het middel is in vitro parasiticide. De
dosering is 2 mg/kg/dag per os gedurende 30 dagen. Milteforan is in Nederland verkrijgbaar via de
cascade regeling.
Voordelen van miltefosine zijn de afwezigheid van nefrotoxiciteit. Daarmee is het een prima keus bij
een patient die, als gevolg van de leishmania infectie , een verminderde glomerulaire filtratie
capaciteit heeft, of een ernstige glomerulaire proteinurie. Nadelen van miltefosine zijn de
gastrointestinale bijwerkingen. Anorexie, buikpijn, of erger braken, diarree kunnen de eerste dagen
tot de hele behandelingsperiode aanwezig zijn. Miltefosine is toxisch en/of teratogeen voor embryo
en foetus. Mede om die reden bevat de bijsluiter uitgebreide informatie ten aanzien van
veiligheidsmaatregelen bij het hanteren van deze medicatie. Resistentie tegen miltefosine is
inmiddels gerapporteerd.

Glucantime
Glucantime is een pentavalent antimoon preparaat (Sb) )en fungeeert als een prodrug die door de
parasiet metabool geactiveerd wordt. De Sb) wordt omgezet tot het voor de parasiet zeer toxische
SbIII en leidt tot dood van de parasiet door apoptose. Glucantime is parenterale medicatie die,
meestal, subcutaan wordt toegediend in een dosering van 100 mg/kg/dag gedurende 4 weken
wanneer het als monotherapeuticum gebruikt wordt. In combinatietherapie wordt regelmatig een
therapieduur van 3 weken geadviseerd.

Vet J. 2013 Oct;198(1):43-7
Parasit Vectors. 2011 May 20;4:86
3
PLOSNeglectedTropicalDiseases|DOI:10.1371/journal.pntd.0004341 January6,201
4
Veterinary Parasitology 227 (2016) 98–114
1
2

Voordelen van glucantime zijn het relatief snel optreden van klinische verbetering. Klinische
verbetering treedt op vanaf 1-2 weken behandelen en na 3 maanden is de maximaal haalbare
verbetering bereikt. Nadelen zijn dat glucantime locale irritatie op de injectieplaats geeft. Daarnaast
worden gastrointestinale bijwerkingen en nephrotoxiciteit gemeld. Alhoewel het risico op acuut
nierfalen gering is, is het te adviseren tijdens een behandeling met glucantime wanneer
misselijkheid of braken optreedt de behandeling stop te zetten en als nodig infuustherapie te
starten. Als zeker is dat het gaat om relatief onschuldige maagdarm bijwerkingen en niet om acuut
nierfalen kan de behandeling hervat worden. Resistentie tegen glucantime is gerapporteerd 5.

Richtlijnen voor de behandeling van Leishmaniasis
Internationaal
Geen Leishmania patiënt is hetzelfde. Het is niet mogelijk een vast protocol te gebruiken voor de
behandeling. Maar met een goed begrip van de pathogenese, een goede monitoring van de
progressie door secuur lichamelijk onderzoek en aanvullend bloed- en urineonderzoek bij zowel
start van de behandeling en iedere controle is het goed mogelijk optimaal gebruik te maken van de
therapeutische mogelijkheden terwijl bijwerkingen tot een minimum beperkt worden. De richtlijnen
van de UKG zijn gebaseerd op de consensus statements die gepubliceerd zijn door twee
onafhankelijk van elkaar opererende groepen specialisten, de LeishVet group 6,7 en de Working
group 8. Ondanks de kwaliteit hun werk moet men zich realiseren dat door onderzoek ondersteunde
kennis over het therapeutische effectiviteit van de diverse anti-Leishmania medicaties helaas nog
steeds beperkt is. Daarnaast zijn de panelleden in beide werkgroepen werkzaam in endemische
gebieden. Onderzoek naar de effectiviteit van therapie in niet-endemische gebieden (Nederland) lijkt
voorzichtig te suggereren dat de een minder intensieve behandeling gepaard gaat met een
vergelijkbare of betere prognose dan bovenstaande auteurs suggereren.

Classificatie op basis van ernst verschijnselen
Als de diagnose Leishmaniasis gesteld is vormt de ernst van de klinische verschijnselen een leidraad
voor de therapiekeus. Internationaal bestaat er veel discussie over de waarde van de hoogte van de
Leishmania titer bij de classificatie van patiënten. De, nogal eens tegengestelde adviezen, zijn het
gevolg van het gebrek aan een (internationale) standaard voor de hoogte van de titer, verschil in
sensitiviteit en specificiteit van zowel kwalitatieve als kwantitatieve serologische methodes, en de
bevinding dat een verandering in ernst van de verschijnselen binnen een patiënt niet consequent
correleert met een gelijke verandering in de titer. Om deze redenen maakt de hoogte van de titer, of
een verandering daarin gedurende de behandeling, geen onderdeel uit van de door de UKG
gehanteerde therapeutische richtlijn. De Leishmania titer speelt in een niet-endemisch gebied als
Nederland wel degelijk een centrale rol in de diagnostiek.
Is de diagnose Leishmaniasis eenmaal gesteld dan kunnen, arbitrair maar behulpzaam bij de
therapiekeuze en inschatten van de prognose, er vijf categorieën gevormd worden die zijn
gebaseerd op de progressie van de aandoening in de tijd waarbij steeds zowel de aanwezigheid van
International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance 6 (2016) 133e139
Parasit Vectors. 2011 May 20;4:86.
7
Parasit Vectors. 2015 Jun 4;8:302
8
Vet J. 2013 Oct;198(1):43-7.
5
6

klinische verschijnselen als afwijkingen in bloed- en urineonderzoek worden betrokken. De
Leishmania titer is elk stadium, zoals hieronder gedefinieerd, positief. Maar ook het aantonen van de
parasiet in microscopisch onderzoek bevestigt de diagnose.
Stadium I is de fase waarin blijkt uit de positieve titer dat de hond is blootgesteld aan de parasiet ,
maar de hond vertoont geen verschijnselen. Stadium II betreft een hond die nog geen tot milde
verschijnselen vertoont, bijvoorbeeld alleen een locale papulaire dermatitis. Stadium III vertoont
verschijnselen ten gevolge van Leishmania, zoals exfoliatieve dermatitis, papulaire dermatitis,
ulceratieve dermatitis, anorexie, gewichtsverlies, koorts en epistaxis. In stadium IV hebben de
verschijnselen zich zo uitgebreid dat er minimaal sprake is van de gevolgen van de door Leishmania
infectie geïnduceerde immuuncomplexziekte zoals glomerulonefritis, artritis, uveitis, en vasculitis
(Stadium IVa), die soms, stadium IVb, gepaard gaan met een milde vermindering van de glomerulaire
filtratie (IRIS stadium 1-2). Stadium V gaat gepaard met IRIS stadium 3-4.

Richtlijn therapie UKG
In stadium 1 is geen therapie geïndiceerd. Vanaf stadium II wordt bij aantonen van de parasiet in
microscopisch onderzoek of als er al milde verschijnselen zijn initieel behandeld met allopurinol.
Monitoring in de vorm van minimaal een controle onderzoek 3 maanden na start van de behandeling
is essentieel om, wanneer nodig, de therapie te intensiveren. Is minimaal stadium IVb bereikt, dan
noodzaakt de mate van verminderde glomerulaire filtratie tot aanpassing van de allopurinol
dosering. Wanneer bij het controle onderzoek drie maanden na start van de therapie geen volledig
herstel, gedefinieerd als volledige normalisatie van het klinisch beeld en bloed- en urine onderzoek,
is bereikt, dan is in stadium II en III uitbreiding van de therapie met glucantime en vanaf stadium IVb,
of eventueel vanaf stadium V, met miltefosine geïndiceerd.
In een aantal gevallen wordt van bovenstaande richtlijn afgeweken. Stadium IVa betreft meestal
patiënten met vooral een duidelijke glomerulonephritis, maar niet de overige bovenbeschreven
uitingen van een immuuncomplexziekte. Wanneer het een patiënt betreft waar dit wel het geval is
dan is het advies om direct de behandeling met allopurinol uit te breiden met glucantime in stadium
IVa of, met miltefosine vanaf stadium IVb .
De keus om pas vanaf drie maanden behandeling een combinatie therapie te starten is gebaseerd op
de in vergelijking met onderzoeksresultaten uit endemische gebieden goede, zowel korte als lange
termijn, resultaten van behandeling van honden met Leishmaniasis met alleen allopurinol. Een goede
monitoring gedurende de follow-up methode biedt de mogelijkheid de therapie alsnog uit te breiden
als nodig en voorkomt onnodig risico op bijwerkingen.
De keus om bij voorkeur in eerste instantie geen miltefosine maar glucantime te gebruiken in
stadium II, III en IVa is gebaseerd op enerzijds, een verschil in effectiviteit, anticipatie op resistentie
ontwikkeling gedurende de therapie, en afname van de glomerulaire filtratie gedurende het
ziekteverloop. Onderzoeksresultaten suggereren dat glucantime, in vergelijking tot miltefosine, een
snellere inductie geeft van remissie van de klinische verschijnselen, minder recidive, en een langere
ziektevrije periode. Als resistentie ontwikkeling en/of recidive in het verloop van het ziekteproces
wijziging van de medicatie nodig maakt, dan kan ook in een vergevorderd ziekteproces, dat meestal
gepaard gaat met in toenemende mate verminderde glomerulaire filtratie, miltefosine nog steeds
ingezet worden. De toepassing van de medicatie in de hier voorgestelde volgorde vergroot de
therapeutische mogelijkheden in de laatste fase van de ziekte.

Prognose
Honden met Leishmaniasis in stadium 1 zullen in de meeste gevallen nooit ziekteverschijnselen gaan
vertonen. Epidemiologisch onderzoek suggereert dat in 25% van de honden de infectie niet doorzet
en de titer uiteindelijk verdwijnt. De subklinische infectie in stadium II wordt beschouwd als een
persisterende infectie. Stadium II kan maanden tot jaren duren, zelfs levenslang. In een deel van de
patiënten neemt de parasietenload langzaam toe net als de titer. Het kunnen aantonen van de
parasiet in microscopisch onderzoek wordt gezien als progressie van de infectie en vormt daarom
een van de besliscriteria om een behandeling te starten. Tevens is wordt het feit dat 30-70% van de
honden in deze groep binnen 2-3 jaar een klinische infectie ontwikkelt als argument gebruikt om een
behandeling te starten .
De geschatte Kaplan Meier overleving bij honden (n=92) in stadium III en IVa behandeld met alleen
glucantime over een periode van 4 jaar in een niet-endemisch gebied was 75%. Slechts dertig
procent van de honden met azotemie bij de start van de behandeling leefde langer dan een jaar 9. De
geschatte Kaplan Meier overleving bij honden in stadium II (n=1), stadium III (n=17), stadium IVa
(n=12), die volgens het hierboven beschreven UKG protocol behandeld werden was 80%, 65%, 50%,
na, respectievelijk, 2, 4, en 6 jaar 10. Er was geen significant verschil in survival tussen deze groepen.
Meerdere auteurs melden dat de individuele variatie in respons op de therapie vanaf stadium IV zo
groot is dat vooral de situatie 4-6 weken na start van de behandeling als prognosebepalend gezien
moet worden. Vanaf stadium IVa hebben de patiënten baat bij een intensieve monitoring en
therapeutische palliatieve ondersteuning tijdens de eerste maand van de therapie.
Alhoewel cytopenie van een of meerdere cellijnen veelvuldig onderdeel is van de klinische
presentatie lijkt dit in de meeste gevallen de prognose niet te beïnvloeden. Gerapporteerde
parameters die de prognose negatief beïnvloeden zijn met name gerelateerd aan de gevolgen van
een glomerulaire nefropathie die leidt tot azotemie en proteïnurie. Dergelijke patiënten zijn gebaat
bij de diagnostiek en behandeling zoals beschreven in de IRIS-richtlijnen 11 .

Monitoring
Met monitoring wordt gedoeld op het op gezette tijden uitvoeren van controle onderzoeken naar de
aanwezigheid van klinische verschijnselen en afwijkingen in bloed- en urineonderzoek. De noodzaak
van monitoring is discutabel in stadium I, maar vanaf stadium II als er minimaal milde verschijnselen
zijn of de parasiet kan microscopisch aangetoond worden staat dit niet ter discussie. De geadviseerde
frequentie van monitoring is minimaal 2 maal per jaar, met uitzondering van de eerste controle die 3
maanden na start van de therapie plaatsvindt. Bij de start van de behandeling bij een patiënt vanaf
stadium IVb wordt deze frequentie gedicteerd door de ernst van de verschijnselen en de reactie op
de therapie. Deze kan variëren van dagelijks, bij de start van de therapie in een ernstig zieke patiënt ,
naar eenmaal per 4-6 weken, tot bijvoorbeeld elke drie maanden als blijkt dat de klinische toestand
weer (tijdelijk) stabiliseert.

Vet Q. 1988 Jan;10(1):1-16.
Ongepubliceerde data, M. de Jong, A. Rappoldt, C. Piek, 2018.
11
http://www.iris-kidney.com
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Onderzoek tijdens controlemomenten
Levenslange controles, minimaal 2 maal per jaar, of bij, tussentijdse, verdenking op recidive zijn
noodzaak om recidive tijdig op te sporen en progressie van de ziekte zoveel mogelijk te voorkomen.
Een controle onderzoek bij een hond waarbij de Leishmania infectie onder behandeling of inmiddels
onder controle is houdt minimaal in een lichamelijk onderzoek, gecombineerd met bloed- en
urineonderzoek. Recidive van Leishmania uit zich meestal in subtiele gedragsveranderingen zoals
minder alert, langer slapen, minder gemakkelijk bewegen en bevindingen in het lichamelijk
onderzoek als doffe, dunne vacht, schilfering, lokaal alopecia op hakken en ellebogen, dun behaarde
oorranden waar soms onregelmatige verhevenheden of zelfs duidelijk crustae voelbaar zijn,
haarverlies rond de ogen, papels op de neusrug, en depigmentatie van de neusspiegel. Een alerte
eigenaar herkent in veel gevallen deze eerste tekenen van recidief goed. Recidive gaat vrijwel altijd
gepaard met een gegeneraliseerde lymfadenopathie waarbij vooral de verhoogde consistentie van
de lymfeknopen opvalt.
Bloed- en urineonderzoek richt zich op de door Leishmaniasis geïnduceerde veranderingen in
beenmergfunctie, glomerulonefritis, en mogelijke bijwerking van de gebruikte medicatie en bestaat
minimaal uit de bepaling van de volgende parameters: Hematocriet, leukocytenconcentratie en
differentiatie van het witte bloedbeeld, trombocytenconcentratie, totaal eiwit en eiwitspectrum,
plasma kreatinine, microscopisch onderzoek van het urinesediment en de eiwit/kreatinine ratio in de
urine. Zoals eerder besproken maakt bepaling van de Leishmania titer geen onderdeel uit van een
standaard controleonderzoek.
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Cognitie? Intelligentie?
Overzicht onderzoek bij hond en dier
Implicaties van de nieuwe inzichten
Beter begrip cognitieve vermogens hond

inhoud:
1.
2.
3.
4.
5.

De mens als maat

Cognitie
 Cognitie ~ de mentale activiteit die verwerven
en toepassen van kennis mogelijk maakt
 Waarnemen
 Leren & Interpreteren
 Geheugen & herinneren
 Denken & geloven
 Probleem oplossen

Onderzoek naar cognitie bij mens en dier
Cognitie bij de hond - onderzoeksgebieden
Emotie en bewustzijn
Neurobiologie
Maatschappelijke implicaties

Latijn mens, mentis: "geest, verstand“
Filosofie




Aristoteles (*384 BC): ratio vs “emotie”
Descartes (*1596): lichaam-geest

Psychologie




Wundt (*1832): introspectie
James (*1842):

“The Principles of Psychology”

 Intelligentie ~ effectiviteit van toepassing van het
cognitief proces; probleemoplossend vermogen

Intelligentie bij dieren ?

leer- en cognitieprocessen

A. Anekdotes

Video 299 –
probleemoplossende dieren

GJ Romanes (1848):
• Vergelijkende psychologie
• Anekdotes (n=1)
• Antropomorfisme: toekennen van menselijke
intenties of emoties ter verklaring van gedrag

B. Testen
Cognitie Wetenschappen

W Kohler (1887-1967):
Probleemoplossend vermogen
 Inzicht leren (“a-ha!”)
 trial-and-error
 ervaring?

Evolutionaire continuïteit ?

Video 066A –
Probleemoplossen test hond (4:10”)

Goed cognitie onderzoek is
moeilijk!

Intelligentieschaal?
domeinen van
intelligentie:
- taalkundig
- wiskundig
- ruimtelijk
- sociaal
- emotioneel (EQ)
- ….

Slimme Hans effect!

Black box benadering

Dognition

JB Watson (1878):

•

Behaviorisme (1913): psychologie als wetenschappelijke (objectieve!) studie van gedrag

 Waarom opeens die belangstelling voor cognitie bij
honden?
 Onderzoeksgebieden:

Input
(stimuli)

Black Box

Output
(respons)

 algemene gedragswetmatigheden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Taal en begrip
Interpretatie visuele signalen
geheugen
Vermogen tot nadoen
Probleemoplossend vermogen
Sociale cognitie
Bewustzijn en emoties
neurobiologie

Aantal studies over hondencognitie
(Bensky et al., 2013):

De hond in de spotlights
 Rico, Border Collie (9 jr, Duits - Kaminski)
 260 woorden voor apporteerbare objecten
 “fast mapping” – nieuwe objecten herkennen

1. Taal en begrip bij honden:
Video 296 –
Brillant beast Ricoh

door uitsluiting bekende objecten
1) Rico – taalbegrip (1:02”)

Video 297 – Brillant
beast – fast mapping

2) Fast mapping (1:30”)

2. Signalen aflezen – en begrijpen?

Honden leren in huis:
• Taalbegrip als basis
• Situaties en objecten
betekenis geven
• Vaak ongemerkt leren:
oa. door fast mapping
• Thuis testen ipv in lab
• Hond als nieuw model

NB Youtube: “Dog genius” (NG documentaire)

Baanbrekend onderzoek bij honden

Slide 42
Gaze following

“gaze following”:
1. Chimp gebruikt kijkrichting
2. Chimp begrijpt verband kijker-object: verwijzing
3. Chimp begrijpt kennis van kijker (?)
 Theory Of Mind (TOM)

Aanwijzingen aan honden

Video 295 – Brillant beast – pointing (0:20”)

 Honden (en wolven) volgen aanwijzingen:
 Soortspecifieke aanleg
 Honden volgen kijkrichting (wolven veel minder)
 Domesticatie hond:
1. selectie op tamheid
2. Selecte op gehoorzaamheid

Aanwijsgedrag
door mensen
(sinds 1998 - Miklosi et al.)

Honden beter dan mensapen en wolven?!

Aanwijsgedrag door honden
 Verborgen speeltje of voedsel (pointing!)
 Mensen en mensapen kunnen aan derden
aanwijzen waar iets verborgen is;
 Honden aan hun eigenaar! (Miklosi e.a., 2000)
 Intentionele communicatie
• Meten door “gaze alternation” = changing the
direction of the gaze from the location of the food
(or toy) to looking at the owner (or vice versa)
within 2 seconds

3. Geheugen

Geheugenonderzoek bij honden
 “Object permanence” (werkgeheugen)

•

 Lange termijn  Korte termijn  Werkgeheugen

1043 – Chimp werkgeheugen

•
•

een tijdelijke opslagplaats van taakrelevante informatie in de hersenen
Onderzoek Fiset e.a. (2003): 11
particuliere rashonden:
Object in 1/4 boxen met scherm
ertussen (0, 10, 30, 60, 120 en 240
seconden)

(4:50”)

NB: Youtube: “Matsuzawa & memory”

4. Vermogen tot nadoen

Eenvoudige test voor korte termijn
geheugen bij de hond
(Bennis et al., 2009)

Selectief nadoen
bij kinderen

 Benodigdheden: 5 plastic bekertjes van dezelfde kleur en vorm,
goed ingewreven met brokjes; eigenaar met hond
 Uitvoering:
• Plaats de 5 bekertjes omgekeerd op een onderlinge afstand
van 10 cm en op een afstand van 50 cm voor de hond.
• Schuif goed zichtbaar voor de hond een lekker brokje onder
het 2e bekertje van links (of rechts; maar niet het middelste)
• Vraag de eig met de hond een korte periode (15 sec) de
ruimte te verlaten (bekers volledig uit zicht) en vervolgens
terug te keren.
• Daarna de hond vanuit dezelfde positie de kans geven om het
verborgen voertje aan te wijzen.

(György Gergely, 2002)

Two-action Method: twee methodes (hand of hoofd) die beide
werken, maar observator (kind) doet demonstrator na
Kind van 14 maanden doet demonstrator selectief na

 Indicatief voor “dementie” - (C)CDS
 Hond als model voor cognitieve aandoeningen

Imitatie bij honden: Do-As-I-Do

“Ware imitatie”
 Definitie: het meteen aanleren van een
nieuw gedrag of gedragsketen door
observatie.
 spontaan, zonder externe beloning
 Een observator bootst model na.

Zelfde respons
(imitatie)

Andere respons

Aantal trials nodig om de juiste beloonde respons te leren
(Range ea, 2011)

 Automatic imitation (dmv two-action method)
 Basis van Do-As-I-Do training (Topal ea, 2006;
Fugazza & Miklosi, 2014): honden leren sneller
complexe taken door gedrag van anderen na te doen






Van belang voor cognitie:
Lichaamscontrole (zelfbewustzijn)
perspectief ander begrijpen (TOM)
eventueel: inzicht in doel
Bandvorming en samenwerking

Video 201 Termite fishing chimps

Video 026B –
Na-apende orang en dolfijn (3:48”)

Onderzoek bij honden (en dolfijnen):
Uitdaging voor betekenis en definitie(s) “imitatie”

6. Sociale cognitie

5. Probleemoplossend vermogen

Smith & Litchfield, 2010

Osthaus, 2005

“Means-end test”
NB: wat doen honden bij
een onoplosbaar probleem?
 Hulp vragen! (Topál et al., 2015)

7. Bewustzijn & emoties

Sociaal bewustzijn en empathie

6 basale menselijke emoties
(Darwin, Ekman)

Frans de Waal

 Politiek
 Moraal
 Empathie

Emoties bij honden
Jaloezie?






woede

angst

afschuw

verbazing

vreugde

verdriet

Cognitie

Effect persoonlijkheid
Extravert

Introvert

Range et al. 2009, n=29
poot geven voor voer
plots krijgt tweede hond nog wel voer
eerste hond stopt met poot geven
NB! indien alleen gaat hond langer
door met onbeloond poot geven

 Functie jaloezie:
- verdediging band of rang
(zie Harris, 2014)

 Emoties belangrijk voor complexe samenlevingen
 Individuen verschillen in hevigheid en tonen van
emoties/motivaties  persoonlijkheid
 Inzicht in emoties belangrijk voor sociale intelligentie

8. Neurobiologie

Neurobiologie van hondencognitie
 Spiegelneuronen?  vuren als dier zelf een
handeling uitvoert, maar ook als het dier de
handeling bij een ander ziet (vooral van dezelfde
diersoort)
 imitatie, empathie?
 bij mens, mensapen, dolfijnen en sommige
vogels. En bij honden?
 Oxytocine  vergemakkelijkt wederzijdse
bandvorming (aankijken) bij mens en hond, hetgeen
sociaal leren vergemakkelijkt
(Nagasawa, Science 2015)
 Genen  SEZ6L; ARVCF; COMT betrokken bij
sociaal hulpzoekgedrag hond, én bij humane
schizofenie, ADHD, OCD (Jensen, 2016)

De black box van de hond geopend

fMRI bij honden
 Makkelijk trainbaar
• in apparaat
• voor taak
 Cognitief vaardig

De les van “dognition”:
 Soortspecifieke aanleg ivm aanpassing aan
evolutionaire omstandigheden
 Domesticatie - rassen (selectie)
 Individuele verschillen (persoonlijkheid)
 Rijping (jong vs volwassen vs bejaard)
 Ervaring en training (verrijking)
 Inpassen in humane omgeving en tests
 Door combinatie scoren honden hoog op
bepaalde (sociaal-)cognitieve vermogens
 Werking en disfuncties vergelijkbaar met mens
 Hond als model

Implicaties nieuwe inzichten
diercognitie:
 Cognitie – emotie – bewustzijn
 Processen bij (gewervelde) dieren vergelijkbaar met
mens
 Per soort meer of minder ontwikkeld
 Onderzoek hond: zelfs goed bekende soort blijkt
meer cognitief ontwikkeld dan aangenomen  model
 Kernvraag: in hoeverre zijn dieren bewust?
 Implicatie: in hoeverre moeten we daar rekening mee
houden?
• Verdrag Lissabon (EU - 2009): dieren zijn
voelende wezens (sentience)
• Cambridge declaration on consiousness (2012)

Dank voor uw aandacht!
Dank aan
 Joanne van den Borg (DogVision)
 Matthijs Schilder (Universiteit Utrecht)
Delen uit deze presentatie worden ook
gebruikt in
 DogVision Module 3: Leren bij honden
 Keuzevak Diergeneeskunde: Dieren in
historisch perspectief

bbhoux@gmail.com
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• Leptospirose in brede zin, met de nadruk op:

Leptospiren

– Diagnostiek
– Situatie in Nederland

• Casuïstieken
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9‐10‐2018

5

Serogroup

Leptospiren
• spirocheet
• genus Leptospira

Serogroepen
o.b.v.
serotypering

–
–
–
–

pathogeen / niet‐pathogeen
indeling o.b.v. serotypering en genotypering
onderverdeling in serogroepen en serovars
20 (geno)species, 24 serogroepen, >250 pathogene
serovars
– o.a. species interrogans, kirschneri, biflexa
– Eén serovar kan in meerdere species voorkomen

Icterohaemorrhagiae, copenhageni, lai,
zimbabwe

Hebdomadis

hebdomadis, jules, kremastos

Autumnalis

autumnalis, fortbragg, bim, weerasinghe

Pyrogenes

pyrogenes

Bataviae

bataviae

Grippotyphosa

canicola

Australis

australis, bratislava, lora

Pomona

pomona

Javanica

javanica

Sejroe

sejroe, saxkoebing, hardjo

Panama

panama, mangus

Cynopteri

cynopteri
djasiman

Sarmin

sarmin

Mini

mini, georgia

Tarassovi

 Leptospira interrogans serovar Bratislava

grippotyphosa, canalzonae, ratnapura

Canicola

Djasiman

Levett, 2001

Serovar(s)

icterohaemorrhagiae

tarassovi

Ballum

ballum, aroborea

Celledoni

celledoni

Louisiana

louisiana, lanka

Ranarum

ranarum

Manhao

manhao

Shermani

shermani

Hurstbridge

hurstbridge

(serogroep Australis)

9‐10‐2018
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Epidemiologie

Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum

natuurlijke gastheer (reservoir)

Epidemiologie

• geen ziekteverschijnselen
• levenslang leptospiren aanwezig
in nier en uitscheiding via urine
• vooral knaagdieren / kleine
zoogdieren

incidentele gastheer
• milde tot ernstige
ziekteverschijnselen
• leptospiren verdwijnen na
overwinnen ziekte (of dood)

ene diersoort lijkt gevoeliger voor
leptospirose dan andere; ziekte wordt vaak
gezien bij mens en hond

9‐10‐2018

Bekende reservoirs
•
•
•
•
•

Omgeving
• overleving van leptospiren buiten gastheer
• vooral in warme, vochtige omgeving
• pieken in zomerperiode

hond reservoir voor L. canicola
rund reservoir voor L. hardjo
paard reservoir voor L. bratislava
ratten reservoir voor L. icterohaemorrhagiae
muizen reservoir voor L. grippotyphosa

– temperatuur
– recreatie

een diersoort kan natuurlijke gastheer zijn
van het ene serovar en incidentele
gastheer van een ander serovar

9‐10‐2018
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11

• uitbraken na overstromingen, heftige regenval
• transmissie via (in)direct contact met natuurlijke
gastheer
• binnendringen via slijmvliezen of wondjes
9‐10‐2018
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Hond mogelijk asymptomatische
uitscheiders
• ca. 1,5 ‐ 8% van gezonde
honden positieve PCR urine
European consensus statement on leptospirosis in dogs and cats

European consensus statement on leptospirosis in dogs and cats

Schuller et al.

Schuller et al.

J Small Anim Pract. 2015 Mar;56(3):159-79.

J Small Anim Pract. 2015 Mar;56(3):159-79.

Faculteit Diergeneeskunde

Leptospirose

Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum

• verschijnselen erg variabel

Pathogenese

– asymptomatisch
– milde verschijnselen
– ernstige verschijnselen
• nier‐ en leverfalen
• hemorrhagische diathese
• Leptospiral pulmonary hemorrhage syndrome (LPHS)
– Mortaliteit tot 70%

9‐10‐2018
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Pathogenese
• incubatietijd 2 – 20 dagen
• acute fase (ca. 1 week)
– leptospiremie, evt. koorts, endotheelschade
– vaak nog weinig tot milde klinische verschijnselen

• subacute fase (1 ‐ 2 weken)
– invasie van organen (nieren, lever)
– vorming IgM‐complexen
– ernst klinische verschijnselen afh. van weefselschade

• herstelfase (weken tot maanden)
9‐10‐2018
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Faculteit Diergeneeskunde

Leptospirose bij de kat?

Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum

• Prevalentie antilichamen 0‐48%
• Experimentele infecties: mild / subklinisch

Diagnostiek

– Interstitiële nefritis

• Zelfde serovars als bij honden
• Infectie via prooidieren?
• Leptospiren in urine
– Natuurlijke of incidentele gastheer?
– Relatie met nierfalen?

(www.abcdcatsvets.org)

European consensus statement on leptospirosis in dogs and cats
Schuller et al.
19
J Small Anim Pract. 2015 Mar;56(3):159-79.

9‐10‐2018

Paul N. Levett Clin. Microbiol. Rev. 2001;14:296-326

Wat is er mogelijk?
• aantonen antigeen
– kweek, microscopie of PCR
– in bloed of urine (of organen)

• aantonen immuunrespons
– IgM en/of IgG
– ELISA, sneltest, MAT
– in serum/plasma

• wat in welk stadium?
• wel/niet serogroep/serovar bepaling?
9‐10‐2018

Laboratorium:
1: PCR op bloed (+acute fase serum?); 2: ELISA op serum of PCR op urine; 3: PCR op urine, ELISA of MAT
op serum

Antibioticagift en vaccinatie beïnvloedt diagnostiek!

21

Diagnostiek: overzicht

Antigeen

Antilichaam

Test

Voordelen
‐ mogelijk in (sub)acuut stadium
‐ ook als AB gegeven is
‐ één sample is voldoende

‐ geen serogroep/serovar
‐ lastige interpretatie bij recente
(primo)vaccinatie

Sneltest IgM
(serum/plasma)

‐ mogelijk in (sub)acuut stadium
‐ ook als AB gegeven is
‐ één sample is voldoende

‐ geen serogroep/serovar
‐ vals positief bij recente vaccinatie?
‐ minder sensitief/specifiek dan ELISA

MAT test
(serum/plasma)
GOUDEN STANDAARD

‐ mogelijk in subacuut en herstel stadium
‐ serogroep/serovar bepaling

‐ vals negatief (lage sensitiviteit) of
kruisreacties in acute stadium
‐ bij voorkeur gepaarde sera nodig
‐ arbeidsintensieve test

PCR
(urine/bloed)

‐ mogelijk in acuut stadium
‐ één sample is voldoende

Kweek

‐ mogelijk in acuut stadium
‐ serogroep/serovar bepaling

‐ vals negatief na AB gebruik of in subacute
stadium
‐ geen serogroep/serovar
‐ duurt 3 ‐ 6 maanden
‐ vals negatief na AB gebruik of in subacute
stadium

9‐10‐2018

• Broodfokker, vaker problemen
• Waterrijk buitengebied
• Pup 3 dagen na 12 weken vaccinatie ziek

Nadelen

ELISA IgM / IgG
(serum/plasma)

(bloed/urine)

Casus 1

– Braken, diarree  verdacht leptospirose  penicilline
– 2 dagen later MOF, overleden

• Sectie:
–
–
–
–

Laesies lever en nieren wijzen op leptospirose
Serologie: IgM >1:2560 / IgG >1:2560  positief of vaccinatie?
PCR bloed: negatief
BO faeces: Salmonella

• Pup niet buiten geweest
• Eigenaar geeft vaccin de schuld
23
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Casus 2: hond 10 jaar

Casus 2: lab uitslagen

• Half augustus koorts, nierfalen en
hemorrhagische diathese
• In juni gevaccineerd met L4

22/8

30/8

13/10
NOT DONE

9‐10‐2018
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Faculteit Diergeneeskunde

Casus 2: hond 10 jaar

Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum

• Half augustus koorts, nierfalen en
hemorrhagische diathese
• In juni gevaccineerd met L4
• Infectie met serogroep Australis

Prevalentie
Nederlandse situatie

– Infectie ondanks vaccinatie?
– Nooit geboosterd!

• Hond is goed hersteld

9‐10‐2018
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Serogroup

Leptospirose hond (NL)

Icterohaemorrhagiae, copenhageni, lai,
zimbabwe

Hebdomadis

hebdomadis, jules, kremastos

Autumnalis

• Niet aangifteplichtig (humaan wel)

Serogroepen
o.b.v.
serotypering

– alleen L. hardjo is aangifteplichtig

• Weinig bekend over het aantal gevallen
– VMDC: ca. 10 gevallen per jaar
– duidelijke onderrapportage

• Weinig bekend over voorkomende serovars
9‐10‐2018

pyrogenes

Bataviae

bataviae

Grippotyphosa

29

9‐10‐2018

grippotyphosa, canalzonae, ratnapura

Canicola

canicola

Australis

australis, bratislava, lora

Pomona

pomona

Javanica

javanica

Sejroe

sejroe, saxkoebing, hardjo

Panama

panama, mangus

Cynopteri

cynopteri
djasiman

Sarmin

sarmin

Mini

mini, georgia

Tarassovi

• vaak geen diagnostiek
• diagnostiek bij verschillende labs

autumnalis, fortbragg, bim, weerasinghe

Pyrogenes

Djasiman

Levett, 2001

Serovar(s)

icterohaemorrhagiae

tarassovi

Ballum

ballum, aroborea

Celledoni

celledoni

Louisiana

louisiana, lanka

Ranarum

ranarum

Manhao

manhao

Shermani

shermani

Hurstbridge

hurstbridge
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Published in Vector-Borne and Zoonotic Diseases. March 2013, 13(3): 200-202.

Serovars hond Dld

gegevens (Laboklin)

9‐10‐2018
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Duitse gegevens: 329 sera van honden (periode 2006‐2011; Berlijn)

The distribution of Leptospira serogroups in dogs presenting with signs suspicious for leptospirosis. MAT
results for dogs that had contact with Leptospira other than the vaccination serogroups. Aus, Australis; Bat,
Bataviae; Bal, Ballum; Gri, Grippotyphosa; Jav, Javanica; Pom, Pomona; Pyr, Pyrogenes; Sej, Sejroe.

Belgische gegevens 2195 sera
(periode 2002‐2009)

Serovars hond

Serovars Nederland
• Retrospectieve studie van 43 ELISA positieve sera
(VMDC; periode 2002 – 2012)

• MAT test voor 4 serogroepen (Nobivac L4)

australis
grippotyphosa
pomona
icterohaemorrhagiae
javanica
pyrogenes

–
–
–
–

ballum
canicola
serjoe
cynopteri
manhao
overig

9‐10‐2018

– icterohaemorrhagiae, canicola, australis, grippotyphosa

• Beperkingen:

autumnalis

33

beperkt aantal sera
geen gepaarde sera
geen of onvolledige anamnese/vaccinatiestatus
slechts 4 serogroepen getest

9‐10‐2018
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Serogroup

Serovars Nederland

Icterohaemorrhagiae, copenhageni, lai,
zimbabwe

Hebdomadis

hebdomadis, jules, kremastos

Autumnalis

2

Serogroepen
o.b.v.
serotypering

6

5

1
geen MAT‐titer
kruisreactie

Levett, 2001

grippotyphosa

autumnalis, fortbragg, bim, weerasinghe

Pyrogenes

pyrogenes

Bataviae

bataviae

Grippotyphosa

grippotyphosa, canalzonae, ratnapura

Canicola

canicola

Australis

australis, bratislava, lora

Pomona

pomona

Javanica

javanica

Sejroe

sejroe, saxkoebing, hardjo

Panama

panama, mangus

Cynopteri

cynopteri

Djasiman

australis
7

Serovar(s)

icterohaemorrhagiae

djasiman

Sarmin

sarmin

Mini

mini, georgia

icterohaemorrhagiae

Tarassovi

canicola

Ballum

ballum, aroborea

Celledoni

celledoni

22

tarassovi

Louisiana

louisiana, lanka

Ranarum

ranarum

Manhao

manhao

Shermani

shermani

Hurstbridge

hurstbridge

Conclusie: de 4 geteste serovars komen voor bij honden in Nederland
9‐10‐2018
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Faculteit Diergeneeskunde

Honden: toename in 2014

Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum

Bovenaan de DDx?

9‐10‐2018

Humaan: toename in 2014

Humaan: toename in 2014
• 97 gevallen (andere jaren gemiddeld 30)
• vooral juni – november (piek in augustus)
• 62% autochtone gevallen

35

30

Import

38

Autochthonous

25

– 4.6x meer dan in periode 2010 – 2013

20

• 60% van de autochtone gevallen opgelopen door
contact met (oppervlakte)water
• 35% van de autochtone gevallen contact met
(knaag)dieren
• vnl. icterohaemorrhagiae en grippotyphosa

15

10

5

0
jan mar may jul sep nov jan mar may jul sep nov jan mar may jul sep nov jan mar may jul sep nov jan mar may jul sep nov
2010

2011

2012

2013

2014
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Honden: toename in 2014

Link toename humaan ‐ hond

• 13 gevallen (andere jaren gemiddeld 4.5)
• het aantal telefoontjes over (verdenkingen
van) leptospirose 2x zoveel
• 2015 ‐ 2017: hoog‐normaal

• milde winter 2013 – 2014
– overleving knaagdieren

• warme zomer 2014
– overleving leptospiren
– meer (water)recreatie

• ook in andere Europese landen toename
gezien in 2014

GEZELSCHAPSDIERENKIJKER

9‐10‐2018

help‐ en melddesk VMDC
030‐2531242
vmdc@uu.nl
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– humaan en honden
Artikel TvD mei 2016
41

9‐10‐2018
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Faculteit Diergeneeskunde
Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum

Dog owners' concerns over dog deaths

Preventie
Russian dog killed by Lepto 4 vaccine
Harry Yorke -

2 JULY 2016 • 9:30PM

Thousands of dogs across Britain are dying or
suffering severe allergic reactions after being
treated with a vaccine meant to protect them
against mild bacterial infections, claim their
owners.

Ontkracht door WSAVA

9-10-2018
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Faculteit Diergeneeskunde

Preventie

Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum

Zoönose

• honden:
– jaarlijkse vaccinatie
– geen/onvolledige kruisresistentie tussen serogroepen
– Tetravalente vaccins?
• Serogroepen Australis en Grippotyphosa komen voor
• Ook andere serogroepen! Niet sluitend.
• Bijwerkingen?

9‐10‐2018
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Risico transmissie hond – mens?

Casus 3

• infecties vooral geassocieerd met
(water)recreatie of contact met knaagdieren
• sporadisch gevallen van L. canicola beschreven
bij mensen
– meeste van voor 1980

• mogelijk verschillen tussen landen

– PCR+, indicatief voor genomospecies L. interrogans,
hieronder vallen de in NL voorkomende serovars uit de
serogroep Icterohaemorrhagiae

– o.a. afhankelijk van vaccinatiestatus

9‐10‐2018

Dierenarts griepachtige symptomen  leptospirose
• PCR+ en serologie: serogroep Icterohaemorrhagiae
• Eén week eerder icterische pup van 6 weken oud
onderzocht (overleden).
• Rond de tijd dat dierenarts klachten had, overleed een
2e pup met icterus en nierfalen uit het nest.
• Teef was niet gevaccineerd tegen leptospirose.
• Dierenarts geen andere (risicovolle) activiteiten,
puppy’s oorzaak?

47

9‐10‐2018

Uitzonderlijk!!!
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Casus 4
•

Adviezen infectiepreventie

•

Hond (1 jaar) sinds 2 dagen braken en diarree naar dierenarts  met medicatie
naar huis
4 dgn. later hond opgenomen bij dierenarts i.v.m. verslechterende situatie  nier‐
en leverwaarden verhoogd
PCR op urine  leptospirose; MAT  (lage) antilichaamtiters tegen serovar
Bratislava en Copenhagi
Ondanks goede verzorging 8 dgn. later hond overleden

•
•

Eigenaresse wordt 1 week later ziek (misselijkheid, braken en hoofdpijn)
PCR op bloed  leptospirose; MAT  geen antilichaamtiters

•

Bij intensieve verzorging van hond is er contact geweest met lichaamsvloeistoffen
waaronder urine. Geen andere risicovolle activiteiten
Transmissie hond  eigenaresse??

•
•

•

– PCR+, indicatief voor genomospecies L. interrogans; niet met zekerheid te zeggen, maar wel
suggestief

9‐10‐2018

Uitzonderlijk!!!
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• Opgenomen patiënt
– Isolatie
– Beschermende kleding (handschoenen,
mondkapje, spatbril)
– Nooit de hogedrukspuit (aerosolvorming)
– YOPI’s of accidenten met
duidelijke blootstelling 
huisarts
9‐10‐2018

50

Leptospirose: bovenaan de differentiaal
diagnose?
•
•
•
•

Faculteit Diergeneeskunde
Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum

NL is waterrijk land
Symptomen zeer uiteenlopend
Toename van het aantal gevallen
Tetravalente vaccins geven bescherming, maar
– Niet tegen alle voorkomende serovars (bijv.
Pomona, Autumnalis)
– Infecties opgelopen in het buitenland

9‐10‐2018
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Vragen??

Van jeuk naar atopische dermatitis
Femke Broere

Jeuk is erger dan pijn?
•
•
•
•
•

Wat is jeuk?
DDx jeuk
Van jeuk naar atopische dermatitis
Wat is atopie?
Anti‐jeuk medicatie

Van jeuk naar atopische
dermatitis

Wat is jeuk

Jeuk is erger dan pijn?

• De medische definitie van jeuk is ‘de sensatie in de
huid die uitlokt tot krabben’
– Jeukzenuwen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Histamine,
Neuropeptiden
Prostaglandinen
Interleukinen
Bacteriele producten
Endo/exotoxins
Opiaten
Etc
Etc
Etc
Etc

Hoe komen we achter de oorzaak
Dermatologisch onderzoek bij dieren

DDx Jeuk (Pruritus) Hond
 Infectieuze oorzaken
 Niet‐ infectieuze oorzaken

Anamnese

Algemene
indruk &
Algemeen
onderzoek

Dermatologisch
onderzoek

Aanvullende
diagnostiek

DDx Pruritus Hond

Diagnostiek?

Infectieuze oorzaken
 Parasitaire infecties
 Sarcoptes scabiei var. canis
 Cheyletiella yasguri
 Otodectes cynotis
 Demodex canis
 Ctenocephalides felis
 Trombicula autumnalis
• Secundaire infecties
 Staphylococcus pseudintermedius
 Malassezia pachydermatis

Pruritus DDx: Stap 1 Ectoparasieten

• Vlo

• Vachtmijt
(cheyletiella)

• Schurftmijt
(sarcoptes)

Pruritis DDx Stap 2: microbiële infecties

Pruritus DDx: Stap 1 Ectoparasieten

• Herfstmijt
(Trombicula)

• Oormijt
(Otodectes)

•

Demodex

Pruritis DDx Stap 2: microbiële infecties

Microbiële infecties

 Topicaal antiseptisch : chloorhexidine/miconazole shampoo
(Malaseb®, Dermasezia®)

Microbiële infecties

 Topicaal antiseptisch : chloorhexidine/miconazole shampoo
(Malaseb®, Dermasezia®)
• Studie met patiënten
• N=51
• Antibiotica: amox/clav. 25
mg/kg 2 dd PO
• Studie in laboratorium
• Laagste MIC voor
chloorhexidine & miconazole

Microbiële infecties
 Systemisch
1. Eerste keuze: clindamycine
2. Tweede keuze: cefalexine, cefadroxil, amoxicilline (+
clavulaanzuur) & ampicilline
3. Derde keuze: op basis van BO/ABG

Aanpak infectieuze oorzaken
1. Behandeling bacteriële infectie
1. Topicaal
2. Oraal
2. Therapeutische trial sarcoptes scabiës infectie met b.v. selamectine,
sarolaner, moxidectin
3. Optimale vlooienbestrijding

Jeuk geeft jeuk
 Groep 1: n= 57 :14% resistent
 Groep 2: n= 289: 27% resistent

 Niet alle jeuk is hetzelfde

DDx Pruritus Hond

Allergie onstaat immuun “priming”

Niet‐ infectieuze oorzaken





Voedselallergie
Atopische dermatitis
Vlooienallergie
Contactallergie

 Drug reaction
 Epitheliotroop lymfoom
 Pemphigus foliaceus

Vertraagde allergische reacties
(celgemedieerd /type IV)
Mantoux/contact allergie

hooikoorts

Vlooien allergie vs vlooien besmetting

Allergie
Vlooienallergie:

Overgevoeligheidsreactie welke ontstaat tegen proteïnen aanwezig
in speeksel van vlooien

Voedselallergie:

Immunologische reactie op een voedselbestanddeel
(meestal eiwitbron)

Atopische dermatitis:

Contactallergie:

Erfelijk bepaalde, met pruritus gepaard gaande, allergische
dermatitis met karakteristieke klinische verschijnselen.
Overgevoeligheidsreactie (allergeen‐specifiek IgE) tegen
omgevingsallergenen.
Overgevoeligheidsreactie tegen kleine laag moleculaire
chemicalien (haptenen) welke binden aan proteïnen van
Locatie van de lesies en Anamnese
“gastheer”.
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Aanpak niet‐infectieuze oorzaken


Uitsluiten/ bevestigen voedselallergie



Indien klinische diagnose atopische dermatitis is gesteld: advies
immuuntherapie.



Symptomatische behandeling pruritus (oclacitinib/ cyclosporine/
corticosteroïden/ lokivetmab)

DDx: voedselallergie eliminatie dieet

Voedsel allergie vs atopische dermatitis

Valkuilen eliminatie dieet
• Hond krijgt medicatie met een smaakje ( Milbemax® smakelijk,
Bravecto®, Comfortis®, Finidiar® etc.)
• Dier krijgt aanvullend voedingssupplement/ mineralensupplement
• Dier kan buiten eten ( buren, straat, park, etc.)
• Denk ook aan dieren die ontlasting eten!
• Dier likt altijd de vaatwasser uit/ bak van ander huisdier
• Kleine kinderen in huis (kruimels)

Welk eliminatiedieet?

En nu..
• Nu hebben we de klinische diagnose 
A genetically predisposed inflammatory and
pruritic allergic skin disease with characteristic
clinical features. It is associated most commonly
with IgE antibodies to environmental allergens

• Rund, kip, melk, graan
• Zelf gekookt (incompleet)

Ja maar

Epidemiologie

10-15 %

Meer dan alleen IgE

Reduced barrier function
• Atopic skin showed alterations in stratum corneum lipids properties that
might provoke skin barrier disturbance and increased opportunity of
allergen penetration might be related to the severity of atopic dermatitis

Inflammation

Verminderde barrière

Howell, et al, 2015 Allergy. Volume 70, Issue 8

Howell, et al, 2015 Allergy. Volume 70, Issue 8

Klinische diagnose: Atopische dermatitis
 IgE is geen diagnostische test!
• 2012 Vet. I & I
• 12 allergens

Gezonde WHWT (n=18)
hebben significant hoger
IgE in vergelijking met
atopische WHWT (n=30)

High mite-specific IgE
is not diagnostic!!

Verminderde huid‐barrière

Type I hypersensitivity

Allergische jeuk
• IL-31
• Th2 cellen
• Keratinocyten
• Mest cellen
• AD mens IL31 expressie correleert met ernst van de
symptomen
• Muis en hond IL-31 injectie  pruritis

Howell, et al, 2015 Allergy. Volume 70, Issue 8

Howell, et al, 2015 Allergy. Volume 70, Issue 8

Hoe dan?

1. Cytokine binds receptor

• Janus Kinase
(JAK) signaling
JAK inhibitor

JAK
inhibitor

7.Cellular response
A. ↑ IgE
B. Lymphocyte
proliferation
C. ↑Cytokines
D. Cytokine
receptor
expression
E. ↑Chemokines

2. JAK
activation
(Janus
kinase)
3. STAT
phosphorylation
Phosphate
4. STAT
dimerization

6.
Translation
of mRNA
mRNA

Cell
membrane

Nucleus

5. RNA polymerase
transcription of DNA
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Treg

Teff

Atopische dermatitis

1. Reduced skin function

3. Microbiome
composition

Multifactorial disease multifactorial approach

Characterized by:

Characterized by:

2. Altered lipid
composition

Th2

Th1

1. Type I hypersensitivity
(IgE, mast cells, histamine)
2. Type IV hypersensitivity:
– Lesional skin: CD4+ T cells
– Th2 type : IL‐4, IL‐5, IL‐13 in
acute lesional skin
– Th1 type : IFN‐γ and IL‐18 in
chronic lesional skin
– Reduced Treg phenotype (IL‐
10 and TGF‐β)

→ imbalance

Wanneer dan wel ?
Clinical diagnosis
Regardless of the criteria, the diagnosis atopic dermatitis is based on
history, clinical signs, and exclusion of other pruritic diseases.

• Serum IgE en huidtest
• Allergenen identificeren: serologie IgE en IDT
• Doel identificatie allergenen: immuuntherapie
samenstellen
•

Klinische diagnose: atopische dermatitis

Allergenen identificeren: serologie IgE en IDT
Doel identificatie allergenen: immuuntherapie samenstellen

Immuuntherapie : Atopische dermatitis

IL 31 als (allergische) jeuk cytokine
• Oclacitinib (Apoquel®)
• Lokivetmab ( Cytopoint®)

 N=51 honden, 27 ASIT en 24 placebo
 60% afname jeuk > 50%

Therapeutisch target: IL 31
Oclacitinib (Apoquel®)

1: Oclacitinib: VAS jeukscore 1-10
(Cosgrove et al, 2013)

• JAK enzym remmer

• Halfwaardetijd hond: 4,1 uur
• Registratie: allergische dermatitis voor honden > 1 jaar
• Bijwerkingen: braken/ diarree/ lethargie/ secundaire infecties
• Contra indicatie: neoplasieën, leverfalen en nierfalen

N= 299 cAD honden

2. Oclacitinib versus Cyclosporine VAS

Therapeutisch target: IL 31
Lokivetmab (Cytopoint®)

(Little et al, 2015)

• Monoclonaal “caninized” antilichaam tegen IL31
• Halfwaardetijd hond: 16 dagen
• Registratie: atopische dermatitis op alle leeftijden
• Subcutane injectie 1 mg/kg
• 1 x per 4 weken
• Mogelijke bijwerkingen:
• Angio-oedeem
• Urticaria
• Contra-indicatie/ Lange termijn?

N= 226 cAD honden

Caninisatie van een monoclonaal
antilichaam
A. Antilichaam muis
B. Hond-muis chimeric antilichaam

Murine
(green)

Murine
portion
(green)

Lokivetmab versus ciclosporine
(Moyaert, et al, 2017)

• N= 274 honden

Canine
portion
(blue)

C. 90% Caniniseerd antilichaam
Antigen
binding site

Murine
portion
Canine
portion
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Diagnosis cAD

Via Invoegen | Koptekst en Voettekst
invoegen
9 oktober 2018
Subafdeling<2spaties>|<2spaties>Titel van
de presentatie
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Take home messeages:
• Verschillende vormen van jeuk
• Jeuk geeft jeuk

Geneeskunde van Gezelschapsdieren UKG
Afdeling dermatologie

• Er is geen betrouwbare diagnostische
test voor atopische dermatitis

Yvette Schlotter

Multifactorial disease multifactorial approach

Marieke van Damme

De FelCan Hondendag 2018 werd mogelijk gemaakt door:

