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SAMENVATTING

In dit vier de deel over spier ziek ten bij hond en kat wordt een li te ra tuur over zicht ge ge ven van de ske let spier -

ka na lo pa thie ën en de idi o pa thi sche in flam ma toi re spier ziek ten. 

De ske let spier ka na lo pa thie ën zijn er fe lijk en vaak cong eni taal. Zij lei den tot my o to nie en/of pe ri o die ke pa ra ly se.

De cre a ti ne ki na se se rum spie gel is va ri a bel ges te gen. Het elek tro my og ra fisch on der zoek bij my o to nia is ka rak te ris -

tiek. Bij de ka na lo pa thie ën is het his top atho lo gisch on der zoek van het spier bi opt we gens de ge ringe af wij king en eer -

der van ge ring be lang en vormt het DNA-on der zoek, dat wel is waar voor lo pig slechts be perkt be schik baar is, de

di a gnos tiek bij uit stek. Met een me di ca men teu ze be han de ling tracht men de rust spier cel mem braan po ten ti aal

te her stel len.

Voor de mees te idi o pa thi sche in flam ma toi re spier ziek ten wordt een auto-im muun pa tho mecha nis me ver moed.

Ze tas ten voor al jong vol was sen hon den aan. Het dis tri bu tie pa troon van de spier ont ste king is ge ge ne ra li seerd of

fo caal (kauw spie ren, ex tra o cu lair, fa ryng e aal, la ryng e aal). De eo si no fie le leu ko cy to se, de ges te gen cre a ti ne ki na se -

serum spie gel, de elek tro my og ra fi sche af wij king en en de in flam ma toi re spier bi opt be vin ding en zijn voor na me -

lijk (en soms enk el) waar neem baar in het acu te sta di um. Met uit zon de ring van kauw spier my o si tis wordt de de -

fi ni tie ve di ag no se ge steld door de uit slui ting van an de re auto-im mu ne, in fec tieu ze of tu mo ra le ziek ten en door

een goe de res pons op een be han de ling met cor ti cos te ro ïden. 

INLEIDING

Het doel van deze stu die is een ge ac tu a li seerd li te ra -

tuur over zicht te breng en van de ske let spier ka na lo pa thie ën 

en de auto-im mu ne spier ziek ten bij hond en kat van uit

een kli nisch-di a gnos ti sche in vals hoek. In het eer ste ge -

deel te wor den de ske let spier ka na lo pa thie ën be spro ken.

In het twee de deel ko men de ver schil len de idi o pa thi sche

in flam ma toi re spier ziek ten aan bod.

SKELETSPIERKANALOPATHIEËN

Onder de term ske let spier ka na lo pa thie ën val len alle

aan doe ning en met als oor zaak een ge ne tisch io nenk a naal -

de fect ter hoog te van de spier cel mem braan. Dit de fect

kan ge le gen zijn ter hoog te van het chloor-, na tri um- of

cal ci um i o nenk anaal en leidt tot een stoor nis in de prik -

kel baar heid van de spier cel mem braan. Afhank elijk van

het aang etas te io nenk anaal ziet men als symp to men myo -

to nie (chloor- of na tri um i o nenk anaal) en/of pe ri o die ke

pa ra ly se (na tri um- of cal ci um i o nenk anaal). My o to nie is

te wij ten aan een over prik kel baar heid van de spier cel -

mem braan en leidt tot spier stijf heid. Pe ri o die ke pa ra ly se

is te wij ten aan een ver min der de prik kel baar heid van de

spier cel mem braan en leidt tot aan val len van ge ge ne ra li -

seer de spier zwak te. Kli ni sche te ke nen van my o to nie en

pe ri o die ke pa ra ly se kun nen ook uit ge lokt wor den door

an de re aan doe ning en. Deze aan doe ning en zul len na der

be spro ken wor den in deel 5.

De over er vings wij ze en het bi oche mi sche en/of mo le -

cu lai re de fect van vele van deze aan doe ning en zijn bij de

klei ne huis die ren nog niet ge kend (Ta bel 1). De cre a ti ne ki -

na se se rum spie gel is va ri a bel ges te gen. Tij dens het elek tro -

my og ra fisch on der zoek wordt een ab nor ma le spon ta ne ac -

ti vi teit vast ge steld, waar bij my o to ne ont la ding en het ken-

te ken van my o to nia vor men. Het his top atho lo gisch on -

der zoek van het spier bi opt is eer der van wei nig nut, aan-
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ge zien slechts ge ringe en as pe ci fie ke af wij king en te zien

zijn, met uit zon de ring van my o to ne dys tro fie. DNA-tes -

ten zijn daar om des te be lang rij ker maar ze zijn voor lo pig 

enk el be schik baar voor my o to nia cong eni ta bij de Mi ni a -

tuur Schnau zer. 

My o to nia

My o to nia wordt ge de fi nieerd als een ver traag de re -

laxa tie na spier con trac tie. Naar ge lang de symp to men

aan vang en op jonge of vol was sen leef tijd maakt men res -

pec tie ve lijk een on der scheid tus sen my o to nia cong eni ta

en my o to ne dys tro fie. My o to nia cong eni ta is te wij ten

aan een af wij king in het chloor- of na tri um i o nenk anaal.

Bij de klei ne huis die ren werd het bi oche misch en mo le -

cu lair de fect enk el bij de Mi ni a tuur Schnau zer ge ïden -

tificeerd, na me lijk een mu ta tie in het chloor i o nenk anaal -

gen (Vite et al., 1998; Rho des et al., 1999). De oor zaak

van my o to ne dys tro fie is voor lo pig nog on be kend. My o -

to nia kan ook se cun dair voor ko men aan hy per adre no -

cor ti cis me (zie deel 5) (Swin ney et al., 1998).

My o to nia cong eni ta werd gron dig be stu deerd bij de

Chow Chow en de Mi ni a tuur Schnau zer (Amann et al.,

1985; Sho res et al., 1986; Vite et al., 1998; Vite et al.,

1999; Rho des et al. 1999; Bha le rao et al. 2002). Bij deze

twee ras sen wordt de aan doe ning au to so maal re ces sief

over ge ërfd (Amann et al., 1985; Vite et al., 1999). My o -

to nia cong eni ta werd ook be schre ven bij de West High -

land Whi te Ter ri ër (Grif fiths en Dun can, 1973), de Sa mo -

jeed (Car di net en Hol li day, 1979), de La bra dor Ret rie ver

(Dun can en Grif fiths, 1983), de Staf fords hi re Ter ri ër

(Shi res et al., 1983), de Deen se Dog (Hon hold en Smith,

1986), de Coc ker Spa ni ël (Hill et al., 1995) en de Eu ro pe se

Kort haar (Hick ford et al., 1998; Toll et al., 1998).

De kli ni sche symp to men ko men meest al tot ui ting

rond de leef tijd van enk ele we ken tot maan den. De die ren 

ver to nen een al ge me ne spier hy per tro fie. Stijf heid valt in

het bij zon der op na een rust pe ri o de (ac tie my o to nia) en

ver be tert na in span ning (op war mings fe no meen). Per -

cus sie van de ske let spie ren, in het bij zon der van de tong,

re sul teert in een my o to ne rim pe ling (per cus sie my o to -

nie). Dit kan zo wel bij het be wus te als bij het ge a nest he -

seer de dier uit ge lokt wor den. Dys fa gie, dys fo nie en

dysp noe met in spi ra toi re stri dor wor den di kwijls op ge -

merkt. Spe ci fiek voor de Mi ni a tuur Schnau zer wordt bo -

venk aak prog na tis me vaak in as so ci a tie ge zien met my o -

to nia (Gra cis et al., 2000). La ryng e a le spas men kun nen,

in het bij zon der bij de kat, lei den tot moei lij ke endo-

trache a le in tu ba tie tij dens de anest he sie.
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Ta bel 1. Over zicht van de ske let spier ka na lo pa thie ën bij de hond en de kat.

My o to nia cong eni ta
(de fect Cl

-*
- of Na

+
-io nenk anaal)

My o to ne dys tro fie
(de fect mem braan ei wit?)

Hy po ka le mi sche 
pe ri o die ke pa ra ly se
(de fect Ca

2+
-io nenk anaal)

Hy per ka le mi sche
pe ri o die ke pa ra ly se
(de fect Na

+
-io nenk anaal)

Sig na le ment

ras

leef tijd

ge slacht

≠ ras sen (Schnau zer, Chow Chow)

> 6 we ken

m = v

≠ ras sen 

> 6 maan den ?

m = v

Bur me se Kat

> 3 maan den

m = v

Pit bull Ter ri ër

> 4 maan den

?

Kli niek

spier zwak te

dys fa gie / re gur gi ta tie

EKG

my o to nia zon der spier zwak te

+

- 

my o to nie met spier zwak te

+

+

epi so di sche spier zwak te

-

/

spier zwak te na in span ning

-

/

CK

PCR

↑

Mi ni a tuur Schnau zer

↑↑ ↑↑↑ ↑

EMG MO FP, PSG, CRO, MO FP, PSG, CRO /

Spier bi opt

his to lo gie
-

dys tro fie

- /

+ = af wij king aan we zig, - = af wij king af we zig, ? = on dui de lijk, / = niet on der zocht, m = man ne lijk, v = vrou we lijk, CK = cre a ti ne ki -
na se, PCR = po ly me ra se ket ting re ac tie, EMG = elek tro my og ra fisch on der zoek, FP = fi bril la tie po ten ti a len, PSG = po si tie ve scher pe
gol ven, CRO = com plexe re pe ti tie ve ont la ding en, MO = my o to ne ont la ding en.



De cre a ti ne ki na se se rum spie gel is nor maal tot licht

ges te gen. Tij dens het elek tro my og ra fisch on der zoek wor -

den ka rak te ris tie ke my o to ne ont la ding en ge de tec teerd,

in clu sief het ty pi sche “bom men wer per ge luid” (Fi guur 1).

Het spier bi opt ver toont mil de as pe ci fie ke non-in flam -

ma toi re af wij king en met hoofd za ke lijk his to lo gi sche te -

ke nen van spier hy per tro fie. Een DNA-test is be schik -

baar voor de de tec tie van my o to nia cong eni ta bij de

Mi ni a tuur Schnau zer (Bha le rao et al., 2002).

Voor lo pig is geen spe ci fie ke be han de ling be kend. De

ziek te sta bi li seert zich na enk ele maan den en is meest al

niet le vens be drei gend. Mem braan sta bi li se ren de na tri um -

ka naal blok kers, zo als pro ca ïnamide (40-50 mg/kg q8-12h

p.o.) en mexi li te ne (8 mg/kg q8h p.o.), als ook fe ny to ïne en

qui ni di ne, re sul te ren in een par ti ële kli ni sche ver be te ring

(Vite, 2002). We gens te wei nig stu dies is voor zich tig heid

ge bo den bij het aan wen den van deze ge nees mid de len. 

Ver moe de lij ke my o to ne dys tro fie werd be schre ven bij 

de Boxer, de Rho de si an Rid ge back en de Poe del (Simp -

son en Braund, 1985; Pon ce let et al., 1991; Smith et al.,

1998). Naast de ty pi sche te ke nen van my o to nie tre den

pro gres sief een ver al ge meen de spier zwak te en -atro fie

op. Ter wijl my o to ne dys tro fie bij de mens een veel zij di ge 

ui tings vorm heeft, wer den bij de hond tot nu toe enk el ge -

as so cieer de hart rit mes toor nis sen vast ge steld (Simp son

en Braund, 1985). Het cre a ti ne ki na se ge hal te in het se rum

is ma tig tot sterk ges te gen. De elek tro my og ra fi sche

afwij king en zijn niet ver schil lend van deze van my o to nia 

cong eni ta. Het his top atho lo gisch beeld toont ech ter op -

val len de dys tro fi sche spier af wij king en: va ri a tie in de

spier ve zel di a me ter, fo ca le spier ve zel ne cro se, tal rij ke spier -

vezels met cen tra le ker nen en fi bro sis (zie deel 2). Het

im mu no his toche misch dys tro fi ne on der zoek is nor maal

(Smith et al., 1998). De aan doe ning ver loopt pro gres sief

en de be han de ling is tot nu toe niet suc ces vol. 

Pe ri o die ke pa ra ly se

Pe ri o die ke hy po ka le mi sche my o pa thie werd be schre -

ven bij de Bur me se kat en wordt au to so maal re ces sief

over ge ërfd (Ma son, 1988; Jo nes et al., 1988; La tinga et

al., 1998; Stol ze et al., 2001). Men ver moedt dat dit syn -

droom, zo als bij de mens, te wij ten is aan een de fect in het

cal ci um ionenka naal. 

De symp to men vang en aan rond de leef tijd van 3 tot 10

maan den. De epi so di sche ge ge ne ra li seer de spier zwak te

met als meest ka rak te ris tie ke te ken vent rof lexie van de

nek gaat sa men met hy po ka li ëmie (< 3 mmol/l). Het cre a -

ti ne ki na se se rum ge hal te is nor maal tot sterk ges te gen. Se -

cun dai re oor za ken van hy po ka li ëmie die nen uit ge slo ten

te wor den, aang ezien zij het zelf de ziek te beeld kun nen

ver to nen (zie deel 5). Tij dens elek tro my o g ra fisch on der -

zoek kun nen fi bril la tie po ten ti a len, po si tie ve scher pe

gol ven en com plexe re pe ti tie ve ont la ding en wor den ge -

re gis treerd. Hoe wel het spier bi opt meest al nor maal is,

wor den in enk ele ge val len dif fu se mil de de ge ne ra tie ve

af wij king en vast ge steld. 

De ini ti ële be han de ling be staat uit een pa ren ter ale toe -

die ning van NaCl 0,9 % of Ring er lac taat ge sup ple men -

teerd met ka li um chlo ri de (< 0,5 mmol/kg/h). Een dage -

lijk se bloed staal na me is nood za ke lijk ter con tro le van het 

ka li um ge hal te in het se rum. Eens ge cor ri geerd, kan de

ka li um toe die ning wor den verd er ge zet on der de ora le

vorm van ka li um glu co naat (2-4 mmol/kat/dag). Het ka li um -

gehal te wordt we ke lijks ge con tro leerd totdat de ka li ëmie

sta bi li seert. Ka li um toe die ning leidt tot het vol le dig ver-

dwij nen van de symp to men bin nen enk ele da gen. 

Hy per ka le mi sche pe ri o die ke my o pa thie werd éénma -

lig be schre ven bij een 7 maan den oude Pit bull Ter ri ër (Je -

zyk, 1982). Naar ana lo gie van deze aan doe ning bij de

Qu ar ter Hor se ver moedt men een de fect in het na tri um i o -

nenk anaal. De aan doe ning wordt ge ken merkt door aan -

val len van ernsti ge dif fu se spier zwak te. De spier zwak te

treedt op na in span ning en is van kor te duur. Het se rum -

cre a ti ne ki na se is licht ges te gen. Tij dens de aan val komt

vaak hy per ka li ëmie voor. De ora le toe die ning van ka li um

lokt een aan val uit. De toe die ning van ace ta zo la mi de (2 mg/kg

b.i.d. p.o.) con tro leert de aan val len. 

IDIOPATHISCHE INFLAMMATOIRE SPIER ZIEK TEN

Met de term idi o pa thi sche in flam ma toi re spier ziek ten

wor den de niet-in fec tieu ze in flam ma toi re spier ziek ten

be doeld. De in fec tieu ze in flam ma toi re spier ziek ten zul -

len in deel 5 wor den be han deld. Voor de aan doe ning en

be ho ren de tot de groep van de idi o pa thi sche in flam ma -

toi re spier ziek ten wordt een auto-im muun pa tho mecha -
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Fi guur 1. Elek tro my og ra fisch on der zoek van een drie maan -
den oude Eu ra si ër met my o to nia cong eni ta: my o to ne ont la -
ding en (S. Blot, Dienst Neu ro lo gie, Afde ling Ge nees kun de
Klei ne Huis die ren en Paar den, Eco le Na ti o na le Vétéri nai re
d’Alfort).



nis me ver moed (Ta bel 2). Ver schil len de hy po the sen

voor de on der lig gen de oor zaak  van deze ver moe de lijk

im muung eme dieer de ziek ten wer den voor op ge steld maar

geen enk ele van deze werd tot nu toe be we zen. Waar -

schijn lijk is de trig ger tot de auto-im muun res pons een

voor af gaan de in fec tie, een trau ma of elke an de re oor zaak 

die een ont ste king kan ver oor za ken. Mee stal re sul teert

deze auto-im muun res pons in de pro duc tie van auto-an ti -

stof fen. In het ge val van kauw spier my o si tis werd aang -

etoond dat de ge pro du ceer de auto-an ti stof fen de type

2M-spier ve zels her ken nen. Bij de hond en de kat werd tot 

nu toe voor geen enk ele van de be schre ven auto-im mu ne

spier ziek ten het an ti gen ge ïdentificeerd (Orvis en Car di -

net, 1981).

Idi o pa thi sche in flam ma toi re spier ziek ten wor den voor -

name lijk be schre ven bij jong vol was sen hon den en min -

der bij kat ten. Het dis tri bu tie pa troon van de spier zwak te

is ge ge ne ra li seerd (po ly my o si tis) of fo caal (kauw spier-,

ex tra o cu lai re, fa ryng e a le, la ryng e a le my o si tis). De aan -

vank elijk plot se symp to men van een spier ont ste king met 

spier pijn en -zwel ling gaan vaak on op ge merkt voor bij en 

wor den ge lei de lijk aan ver vang en door spier atro fie en fi -

bro se (Evans et al., 2004). Een ra di og ra fisch on der zoek

van de tho rax is aang ewe zen bij verd enk ing van mega-

 oe so fa gus en/of ver slik kings pneu mo nie. 

De eo si no fie le leu ko cy to se, de licht tot ma tig ges te gen

cre a ti ne ki na se se rum spie gel en de elek tro my og ra fi sche

af wij king en zijn as pe ci fiek en meest al slechts waar -

neem baar ge du ren de het acu te sta di um. Het his to lo gisch

spie ron der zoek toont spier ne cro se met een éénker nig

(tot ge mengd) ont ste kings in fil traat, ge volgd door spier -

atro fie en fi bro se. Ande re auto-im mu ne aan doe ning en

(sys te mi sche lu pus eryt he ma to sus, my ast he nia gra vis),

in fec tieu ze my o si tis (toxoplas mo se, ne os po ro se, te ken -

overd raag ba re ziek ten) en pa ra ne oplas ti sche my o si tis

(ma lig ne tu mo ren) die nen uit ge slo ten te wor den al vo -

rens te con clu de ren tot een idi o pa thi sche in flam ma toi re

spier ziek te. Kauw spier my o si tis wordt be ves tigd door de

be pa ling van de se ro lo gi sche 2M-an ti stof fen ti ter of even -

tueel door een im mu no his toche misch spie ron der zoek.

Der ma to my o si tis wordt be ves tigd door de as so ci a tie van

een huid- en spier bi opt.

Een vroe ge di ag no se is be lang rijk. Glo baal kan im mers

ge steld wor den dat hoe snel ler de im mu no sup pres sie ve

be han de ling ge start wordt, hoe be ter de prog no se zal zijn.

De ini ti ële be han de ling be staat uit de toe die ning van cor -
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Ta bel 2. Over zicht van de auto-im mu ne spier ziek ten bij de hond en de kat.

Po ly my o si tis Kauw spier my o si tis Der ma to my o si tis Extra o cu lai re
my o si tis

Fa ryng e a le / 
la ryng e a le

 

my o si tis

Sig na le ment

ras

leef tijd

ge slacht

hond (Boxer) > kat

> 12 maan den

m = v

hond (Duit se Her der) > kat 

> 10 maan den

m = v

hond (Col lie, Shel tie)

> 3-6 maan den(> 12 maan den)

m = v

hond

> 3-48 maan den

m = v

hond (Boxer)

> 12 maan den

m = v

Kli niek

my o si tis

dys fa gie / re gur gi ta tie

dif fuus

(kauw spie ren)

+

kauw spie ren

(dif fuus)

+

kauw spie ren

(dif fuus)

+

ex tra o cu lai re spie ren

-

fa rynx-, la rynx
 
-,

 slok darm spie ren

+

CK ↑↑ ↑ ↑ ↑↑

2M-an ti stof fen - + - - -

EMG FP, PSG, CRO FP, PSG, CRO FP, PSG, CRO FP, PSG, CRO FP, PSG, CRO

Spier bi opt

his to lo gie

im mu no his toche mie

in flam ma toir in flam ma toir

2M-an ti stof fen

in flam ma toir in flam ma toir in flam ma toir

+ = af wij king aan we zig, - = af wij king af we zig, / = niet on der zocht, m = man ne lijk, v = vrou we lijk, CK = cre a ti ne ki na se, EMG = elek tro -
my og ra fisch on der zoek, FP = fi bril la tie po ten ti a len, PSG = po si tie ve scher pe gol ven, CRO = com plexe re pe ti tie ve ont la ding en.



ti cos te ro ïden aan een im mu no sup pres sie ve do sis tot  de

symp to men verd wij nen, ge volgd door een gra du e le af -

bouw tot de mi ni ma le ef fec tie ve do sis die om de an de re

dag toe ge diend wordt. Even tu eel wor den cor ti co s te ro ïden

ge com bi neerd met an de re im mu no sup pres si va (Po dell,

2002). Re ci die ven zijn mo ge lijk en soms is een le vens -

lange be han de ling nood za ke lijk.

Idi o pa thi sche po ly my o si tis

Idi o pa thi sche po ly my o si tis komt meer voor bij de hond

dan bij de kat (Schunk, 1984; Kor ne gay et al., 1980; Mo ro -

zu mi et al., 1991; Fi scher, 1995; Braund, 1997a; Shel ton en

Car di net, 1998; Mo ri ta et al., 2002; Pu ma ro la et al., 2004).

Alle ras sen kun nen wor den aang etast (Evans et al., 2004;

Pu ma ro la et al., 2004). Bij de Boxer en de New found lan der

wordt ech ter een ge ne ti sche aan leg ver moed. Re cen te lijk

wer den bij deze ras sen cir cu le ren de an ti stof fen te gen een

nog ong ekend spier cel mem braan ei wit aang etoond (Hank el 

et al., 2006). IgG-neer slag ter hoog te van de spier ve zels

werd eer der ook al aang etoond bij an de re ras sen (Kor ne gay

et al., 1980; Mo ro zu mi et al., 1991).

De mees te die ren zijn ou der dan één jaar. Koorts, al ge -

me ne spier zwak te, -atro fie (in clu sief kauw spie ren) en

-pijn vor men de hoofd symp to men. Dys fa gie en re gur gi -

ta tie door mega-oe so fa gus ko men min der fre quent voor. 

De cre a ti ne ki na se se rum spie gel is nor maal tot ma tig

ges te gen. Ande re oor za ken van po ly my o si tis moe ten wor -

den uit ge slo ten door ne ga tie ve im mu no lo gi sche tes ten,

ne ga tie ve in fec tieu ze an ti stof fen ti ters en het op spo ren

van een tu mo ra le haard. De elek tro my og ra fi sche af wij -

king en be staan uit fi bril la tie po ten ti a len, po si tie ve scher pe

gol ven en com plexe re pe ti tie ve ont la ding en. Het spier-

bi opt ver toont ini tieel een spier ve zel de ge ne ra tie met in -

fil tra tie van mo no nu cle ai re ont ste kings cel len en fi bro se

in het eind sta di um (Fi guur 2).

De prog no se is goed be hal ve bij as pi ra tiep neu mo nie

(Kor ne gay et al., 1980; Mo ri ta et al., 2002). De be han de -

ling be staat uit pred ni so ne (1-2 mg/kg b.i.d. p.o.). Na kli -

ni sche re mis sie wordt de do sis gra du eel ver min derd tot

de mi ni ma le ef fec tie ve do sis die om de an de re dag toe ge -

diend wordt. Soms wor den cor ti cos te ro ïden le vens lang

toe ge diend om re lap sen te voor ko men. Indien as pi ra tie-

pneu mo nie aan we zig is, wor den 24 uur voor af an ti bi o ti -

ca toe ge diend (Po dell, 2002). Ande re im mu no sup pres si -

va, zo als azat hi opri ne, wor den soms ge bruikt om de to ta -

le dag do sis aan cor ti cos te ro ïden te re du ce ren (Fi scher,

1995). Bij he vi ge pijn wordt ge du ren de de eer ste 2-3 da -

gen ge bruik ge maakt van een fen ta nyl patch (25-50 µg/h)

(Po dell, 2002).

Kauw spier my o si tis

Kauw spier my o si tis is een in flam ma toi re spier aan doe -

ning die se lec tief de kauw spie ren aan tast. Auto-an ti stof -

fen spe ci fiek ge richt te gen de type 2M-spier ve zels wer -

den in de kauw spie ren aang etoond (Shel ton et al., 1985).

Kauw spier my o si tis komt voor al voor bij jong vol was sen

hon den van (mid del)gro te ras sen, zo als de Duit se Her der

(Fi guur 3) (Shel ton et al., 1987; Gil mour et al., 1992;

Shel ton en Car di net, 1998; Du bois en Cau zi nil le, 2002).

In de li te ra tuur wordt kauw spier my o si tis ook ver meld bij 

de kat (Braund, 1997a). De acu te vorm of eo si no fie le

my o si tis wordt ge ken merkt door een bi la te ra le pijn lij ke

kauw spier zwel ling en de chro ni sche vorm of atro fi sche

my o si tis door een bi la te ra le kauw spier atro fie. Bei de sta -

dia gaan ge paard met tris mus. Dys fa gie kan lei den tot al -

ge me ne spier atro fie (Du bois en Cau zi nil le, 2002). Door

de druk van de kauw spier zwel ling op de re tro bul bai re

weef sels kan exof tal mie ont staan met het ri si co op blind -

heid (Brogd on et al., 1991; Gil mour et al., 1992). In het

chro ni sche sta di um daar en te gen kan re stric tie ve enof tal -

mie voor ko men (Du bois en Cau zi nil le, 2002). Er wer den 

reeds enke le ge val len van kauw spier my o si tis be schre -

ven die sa men voor kwa men met idi o pa thi sche po ly my o -

si tis (Evans et al., 2004; Pu ma ro la et al. 2004; Neu mann

en Bil zer, 2006).

In het bij zon der tij dens het acu te sta di um re sul te ren

het he ma to lo gisch on der zoek en het bi oche misch se ru m -

on der zoek res pec tie ve lijk in eo si no fie le leu ko cy to se en

een mil de stij ging van het cre a ti ne ki na se. Bij ong eveer

87% van de aang etas te hon den zijn de type 2M-an ti stof -

fen in het se rum ges te gen (Shel ton et al., 1987; Shel ton

en Car di net, 1998). De elek tro my og ra fi sche af wij king en 

be staan uit fi bril la tie po ten ti a len, even tu eel met po si tie ve

scher pe gol ven en com plexe re pe ti tie ve ont la ding en.

Een spier bi opt van de mas se ter- en/of tem po ra lis spie ren

is slechts ge ïndiceerd bij een ne ga tie ve an ti stof fen ti ter

(Po dell, 2002). His top atho lo gisch ziet men in de acu te

fase spier ne cro se met een ge mengd ont ste kings in fil traat

(Fi guur 4a en 4b) (Pu ma ro la et al., 2004). Dit evo lu eert

tot spier atro fie met fi bro se. De type 2M-an ti stof fen kun -

nen dan dank zij een im mu no his toche misch spie ron der -

zoek ter hoog te van de kauw spie ren wor den aang etoond

(Shel ton en Car di net, 1998).

De prog no se va rieert naar ge lang het sta di um. In de

acu te fase is het kli nisch her stel meest al snel en vol le dig.

Bij ernsti ge spier atro fie en fi bro se is ie de re the ra pie inef -

fec tief. De toe die ning van cor ti cos te ro ïden is voor lo pig

de eni ge aan te ra den the ra pie. Pred ni so ne wordt 1 tot 2

we ken aan een im mu no sup pres sie ve do sis (1-2 mg/kg

b.i.d. p.o.) toe ge diend (Shel ton en Car di net, 1998; Po -

dell, 2002). Daar na wordt de do sis gra du eel ver laagd. Bij
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re ci di ve ring wordt deze the ra pie her vat. Wan neer een 

lang du ri ge be han de ling no dig blijkt, wordt ge zocht naar

de mi ni ma le ef fec tie ve do sis die om de an de re dag toe ge -

diend wordt. Bij hard nek ki ge ge val len kan azat hi opri ne

(0,6 mg/kg p.o. om de 3 da gen tot elke dag) wor den

toege voegd met ver la ging van de do sis cor ti cos te ro ïden

(Gil mour et al., 1992). Het ge for ceerd ope nen van de

mond on der anest he sie is te gen aang ewe zen. Er is na me -

lijk een groot ri si co op een man di bu laf rac tuur of op een

(sub)luxa tie van het kaak ge wricht zon der eni ge ga ran tie

op ver be te ring (Gil mour et al., 1992). Bij fi bro se zou par -

ti ële my o to mie van de kauw spie ren een ver be te ring kun -

nen te weeg breng en (Du bois en Cau zi nil le, 2002).

Der ma to my o si tis

Der ma to my o si tis is een in flam ma toi re aan doe ning

van de huid en de spie ren. Cir cu le ren de im muun com -

plexen wer den op ge merkt in het se rum, maar het an ti gen
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Fi guur 2. His to lo gisch spie ron der zoek (zure fos fa ta se):
Idi o pa thi sche po ly my o si tis bij een vijf jaar oude Duit se
Her der. Lym fo cy ten in fil tra tie (pijl) en spier ne cro se (rood
ge kleurd).

Fi guur 3. Atro fi sche kauw spier my o si tis bij een Duit se Her der.

Fi guur 4a. His to lo gisch spie ron der zoek (H.E.): kauw spier myo-
 sitis bij een  vijf jaar oude La bra dor. In de acu te fase ziet men
spier ne cro se met een ge mengd ont ste kings in fil traat (pijl).

Fi guur 4b. Immu no his toche misch spie ron der zoek (CD 4):
kauw spier my o si tis bij een twee jaar oude hond. CD4 T-cel len
(pijl).

Fi guur 5. Extra o cu lai re my o si tis bij een krui sing: bi la te -
ra le exof tal mie.



werd nog niet ge ïdentificeerd (Har gis et al., 1986b). Het

komt voor na me lijk voor bij jonge Col lies en Shet land

Sheep dogs, maar wordt ook be schre ven bij de Aus tra li an 

Catt le Dog, de Beau ce ron en an de re ras sen (Har gis et al.,

1984; Har gis et al., 1985; Schmeit zel et al., 1991; Ben -

sig nor, 1997; Mat het, 2001; Scott et al., 2001). Een zeld -

za me adul te vorm werd be schre ven bij de Welsh Cor gi

Pem bro ke en een ma lig bij de Shet land Sheep dog (Whi te

et al., 1992; Fer gu son et al., 2000). Bij Col lies en waar -

schijn lijk ook bij Shet land Sheep dogs wordt de aan doe -

ning mul ti fac to rieel au to so maal do mi nant over ge ërfd

(Haupt et al., 1985a; Har gis en Mun dell, 1992). Re cen te lijk

werd het fe no ty pe der ma to my o si tis bij Shet land Sheep dogs 

gel inkt aan het chro mo soom 35 (Clark et al., 2005).

Rond de leef tijd van 2-3 maan den ver schij nen ve si -

kels ge volgd door huid kor sten en even tu eel ul ce ra ties

voor al ter hoog te van het aang ezicht, de staart punt en de

been de ri ge uit steek sels van de dis ta le le de ma ten. Spier -

symp to men tre den op rond de leef tijd van 3 tot 6 maan -

den en wor den voor al bij Col lies ge zien (Har gis en Mun -

dell, 1992). Als eer ste te ken merkt men een bi la te raal

sym me tri sche tem po ra li sa tro fie op, die verd er kan evo -

lu e ren tot een glo ba le spier atro fie (Har gis et al., 1984;

Haupt et al., 1985a). Naast dys fa gie door kauw spier atro -

fie, kan ook re gur gi ta tie op tre den door mega-oe so fa gus

(Har gis et al., 1986a; Mat het, 2001). 

Het he ma to lo gisch on der zoek ver toont meest al geen

af wij king en en het se rum cre a ti ne ki na se is nor maal tot

licht ges te gen. Hoge γ-im mu nog lo bu li nen con cen tra ties

kun nen aan we zig zijn in het se rum (Haupt et al., 1985b).

Het elek tro my og ra fisch on der zoek van de kauw spie ren

en de dis ta le le de ma ten toont fi bril la tie po ten ti a len, po si tie ve

scher pe gol ven en com plexe re pe ti tie ve ont la ding en (Haupt

et al., 1985a). Ty pi sche his to lo gi sche huid let sels zijn pe -

ri fol li cu lai re ont ste king, ba sa le cel de ge ne ra tie en fol li -

cu lai re atro fie. Spier let sels be staan uit een ge mengd

ontste kings in fil traat sa men met spier ve zel ne cro se en -atro -

fie (Har gis et al., 1984; Haupt et al., 1985a). Soms wordt

pe ri vas cu li tis op ge merkt (Har gis et al., 1984). In de toe -

komst zal waar schijn lijk een DNA-test voor Shet land

Sheep dogs en Col lies be schik baar zijn.

Mil de huid let sels kun nen spon taan ge ne zen rond de

leef tijd van 6 tot 8 maan den. Vaak is er na dien een blij -

ven de alo pe cie met pig men ta tie ve ran de ring en, voor al ter

hoog te van de oren, de snuit en het staar tui tein de. De

spier symp to men zijn pro gres sief. Ver ge vor der de ge ge -

ne ra li seer de spier atro fie en dys fa gie zijn pro gnos tisch

ong un stig (Har gis en Mun dell, 1992). 

Het be han de len van de se cun dai re py o der mie, het ver -

mij den van zon licht en trau ma, ova ri o hys te rec to mie en

vi ta mi ne E (200-800 IE s.i.d. p.o.) kun nen hel pen om de

huid let sels te con tro le ren (Scott et al., 2001). In ernsti ge

ge val len wordt pred ni so ne (1-2 mg/kg b.i.d.) toe ge diend

(Har gis en Mun dell, 1992). Eens er kli ni sche ver be te ring

is, start men met de af bouw van de do sis vol gens “het al -

ter ne ren de dag prin ci pe”. Bij een lang du ri ge be han de -

ling kan pen toxi fyl li ne (25 mg/kg b.i.d) ge bruikt wor den

als vei lig al ter na tief mits het toe ge diend wordt met voed sel

(Rees en Boot he, 2003). 

Extra o cu lai re my o si tis 

Extra o cu lai re my o si tis wordt ge ken merkt door een

se lec tie ve ont ste king van de ex tra o cu lai re spie ren. Een

ge lij kaar dig mecha nis me als bij kauw spier my o si tis wordt

ver moed, waar bij auto-an ti stof fen wor den ge vormd te gen

een voor lo pig nog niet ge ïdentificeerd uniek ex tra o cu lair 

spier ty pe (Ram sey et al., 1995; Allgoe wer et al., 2000). 

De acu te vorm van ex tra o cu lai re my o si tis met bi la te -

ra le exof tal mie komt het meest voor bij Gol den Ret rie -

vers, maar wordt ook be schre ven bij Duit se Her ders, Do -

ber mann Pin schers en meer de re krui sing en (Fi guur 5)

(Car pen ter et al., 1989; Mit ra, 1998). Onlangs wer den bij 

ver schil len de hon den ras sen een chro ni sche vorm met

uni- of bi la te raal vent ro me di aal stra bis me en enof tal mie

vast ge steld (Allgoe wer et al., 2000). De aan vangs leef tijd 

van bei de vor men va rieert tus sen 4 maan den en 4 jaar.

Enkel bij de acu te vorm wordt eo si no fi lie vast ge steld.

Dank zij het or bi taal echog ra fisch en het MRI-on der zoek

kan men ex tra o cu lai re spier af wij king en vi su a li se ren. De

me di aal rech te, vent raal rech te en vent raal schui ne spie -

ren blij ken pre fe ren tieel te wor den aang etast (Allgoe wer

et al., 2000). Ter wijl het his to lo gisch beeld van het spier -

bi opt bij de acu te vorm over heerst wordt door een lym fo -

his ti o cy tair ont ste kings beeld, ziet men in het chro nisch

sta di um voor na me lijk fi bro se (Car pen ter et al., 1989; All -

goe wer et al., 2000).

Voor al de acu te vorm re a geert goed op cor ti cos te ro ïden.

Re laps komt zel den voor (Car pen ter et al., 1989). In de

acu te fase dient men dexa me tha so ne (2 mg/kg b.i.d p.o.)

ge du ren de ong eveer 2 we ken toe (Car pen ter et al., 1989). 

Om de do sis cor ti cos te ro ïden te ver la gen, com bi neert

men vaak met azat hi opri ne (1mg/kg s.i.d p.o.) (Mit ra,

1998). De prog no se bij de chro ni sche vorm is meest al goed

na chi rur gi sche cor rec tie, maar de enof tal mie is soms blij -

vend (Allgoe wer et al., 2000). Stra bis me kan chi rur gisch

ge cor ri geerd wor den door re sec tie of trans po si tie van ex tra -

o cu lai re spie ren (Allgoe wer et al., 2000).

Fa ryng e a le en la ryng e a le my o si tis 

Fa ryng e a le dis func tie ten ge vol ge van in flam ma toi re

my o pa thie wordt be schre ven bij vol was sen hon den van
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ver schil len de ras sen (Ryck man et al., 2005). De aan doe -

ning wordt ge ken merkt door een chro nisch pro gres sie ve

dys fa gie. De eni ge af wij king in het he ma to lo gisch en bi o -

chemi sche bloed on der zoek is een lich te tot ma ti ge stij ging

van het cre a ti ne ki na se in het se rum. Het flu o ros co pisch on -

der zoek toont een ver tra ging van de voed sel pas sa ge met af -

we zig heid van fa ryng e a le en pri mai re slok darm con trac ties.

Tij dens het elek tro my og ra fisch on der zoek van de fa rynx -

spie ren ver schij nen fi bril la tie po ten ti a len, po si tie ve scher pe

gol ven en soms com plexe re pe ti tie ve ont la ding en. Bij het

his to lo gisch spie ron der zoek wor den spier ne cro se met een

mo no nu cle air ont ste kings in fil traat en fi bro se vast ge steld.

Een be lang rij ke dif fe ren ti aal di ag no se is de fo ca le vorm

van my ast he nia gra vis. Een vroe ge di ag no se in com bina tie

met een snel le be han de ling en de af we zig heid van ver -

slik kings pneu mo nie be pa len de prog no se. De the ra pie

be staat hoofd za ke lijk uit ste ro ïde anti-in flam ma toi re ge -

nees mid de len. Voor lo pig blijft het nut van cri co fa ryng e -

a le my o to mie on dui de lijk. Aang ezien spier atro fie en fi -

bro se re sul te ren in een ir re ver si be le dis func tie, is een

be han de ling in de chro ni sche fase meest al niet suc ces vol

(Ryck man et al., 2005).

Een ge lij kaar di ge aan doe ning ge ken merkt door la -

ryng e a le dis func tie, wordt een ma lig ver meld in de li te ra -

tuur (Braund, 1997b). Hier be pa len chro ni sche dys fa gie

en adem ha lings moei lijk he den het kli ni sche beeld. Het

elek tro my og ra fisch on der zoek en het his to lo gisch on der -

zoek van de la rynx spie ren zijn de zelf de als bij de vo ri ge

aan doe ning. Tot nog toe werden cor ti cos te ro ïden en la -

ryng oplas tie met wis se lend suc ces toe ge past.

Meer stu dies zijn nood za ke lijk om de eti o pa tho ge ne se,

de prog no se en de be han de lings met ho de van deze laat ste

twee aan doe ning en te ken nen.
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