
weken was er op het betreffende oog een procesje te zien, dat
geleidelijk groter werd. Oogzalven en oogdruppels met anti-
biotica en atropine hadden geen effect gehad. Voordien wa-
ren er nooit oogproblemen opgemerkt. Het paard had een
goede ent- en ontwormstatus.
Bij onderzoek in de kliniek was het linkeroog niet pijnlijk,
wel was er purulente uitvloeiing aanwezig. Aan de oogleden
en conjunctivae werden geen bijzonderheden gezien. In het
dorsale, dorsomediale en dorsolaterale gedeelte van de cor-
nea bevonden zich, direct tegen de limbus aan, meerdere
kleine rozerode procesjes, die er uitzagen als hyperplasieën
en bedekt waren met witgele plaques. In de aangrenzende
cornea waren vaatingroei en wat oedeem zichtbaar (foto 1).
Direct naast de hyperplasieën waren in de cornea enkele
kleine fluoresceïne positieve defectjes aanwezig. Behalve
twee vergrote granulae iridis (‘iriscysten’) werden in de die-
pere delen van het oog geen afwijkingen waargenomen. Bij
onderzoek van het rechteroog werden geen bijzonderheden
gezien. 
Bij algemeen klinisch onderzoek en bij bloedonderzoek wer-
den geen bijzonderheden gevonden.
Op grond van de anamnese en de bevindingen van het oog-
onderzoek werd gedacht aan de aanwezigheid van een ont-
stekingsproces of tumorvorming in/vanuit de cornea. Het
paard werd opgenomen voor nader onderzoek en voorlopig
behandeld met een antibiotische oogzalf (Terramycin®3).
De volgende dag werd, onder algehele anesthesie van het
paard, na uitgebreid spoelen van de conjunctivaalzak, met een
swab materiaal van het oppervlak van de procesjes verzameld
voor bacteriologisch onderzoek en vervolgens werden drie
excisiebiopten genomen voor histologisch onderzoek.
Microscopisch onderzoek van de biopten leverde een uni-
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SAMENVATTING

Een 20-jarig paard met een eenzijdige eosinofiele kerati-
tis wordt als case report uitgebreid beschreven. Het voor-
komen, de klinische verschijnselen, de histologische be-
vindingen en de behandelingsmogelijkheden van deze
oogaandoening worden besproken mede aan de hand van
relevante literatuur. Het oog reageerde goed op een be-
handeling met 0.1% dexamethason oogzalf.

SUMMARY

Eosinophilic keratitis in a horse
In this case report a 20-year-old horse with unilateral eosinophilic keratitis
is presented. The occurrence, clinical symptoms, histological findings and
treatment of this ocular disorder are described and discussed against the
background of relevant literature. Local administration of 0.1% dexametha-
son was successful. 

INLEIDING

Keratitis Eosinofilica bij een paard
Proliferatieve ontstekingsprocessen, die gekenmerkt worden
door de aanwezigheid van grote aantallen eosinofiele granu-
locyten, de eosinofiele granulomen, komen voor bij ver-
schillende diersoorten (6). Bij paarden worden eosinofiele
ontstekingsprocessen weinig gezien. Meestal worden deze
eosinofiele granulomen aangetroffen in het maagdarmka-
naal (chronische eosinofiele gastro-enteritis) en in de huid
(chronische eosinofiele dermatitis). Ze zijn echter ook be-
schreven in andere organen, zoals de lever, longen, trachea
en ogen (6). In de literatuur is er één geval bekend van een
paard met een beiderzijdse keratoconjunctivitis sicca ten ge-
volge van een eosinofiele granulomateuze ontsteking van de
traanklieren (5). Daarnaast maken meerdere auteurs melding
van het voorkomen van een eosinofiele keratoconjunctivitis
of keratitis, i.e. keratitis eosinofilica (1, 2, 3, 4). In dit artikel
worden aan de hand van een casuïstiek de symptomen, dia-
gnostiek en behandeling van de eosinofiele keratitis bij het
paard beschreven. 

CASUÏSTIEK

In januari 2004 werd bij de discipline Heelkunde van de
Hoofdafdeling Gezondheidszorg Paard, Faculteit
Diergeneeskunde, te Utrecht een paard aangeboden wegens
klachten aan het linkeroog. Het betrof een 20 jaar oude
KWPN-ruin die gebruikt werd als recreatiepaard. Sinds drie
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Foto 1: Eosinofiele keratitis, met de karakteristieke hyperplasieën aan de limbus,
met daarop de witgelige necroseplaques. Het oog vertoont mydriasis als gevolg van
locale behandeling met atropine. De twee iriscysten aan de dorsale rand van de iris
zijn mede door het reflectiebeeldje van de flitslamp moeilijk te zien.

equine surgery and orthopedicsThis document is published on www.brunott.biz



eenzijdig of beiderzijds voorkomende eosinofiele keratitis /
keratoconjunctivitis bij het paard (1, 2, 3, 4). De beschrijvin-
gen van het klinische beeld in deze artikelen zijn uniform en
karakteristiek: in de cornea vlak naast de limbus en soms
ook in de aangrenzende conjunctiva zijn meerdere roze
hyperplasieën aanwezig met daarop een witgelig beslag,
vooral bestaande uit necrotische cellen. Soms is het oog pijn-
lijk en er kan in meer of mindere mate purulente ooguitvloei-
ing zijn. Het histologisch onderzoek van de weefselwoeke-
ringen levert eveneens een specifiek beeld op: vaatrijk
weefsel met een zeer opvallende perivasculaire infiltratie
door vooral eosinofiele granulocyten. Bij het door ons be-
schreven paard werd de diagnose uiteindelijk gesteld op
grond van analoge klinische en histologische bevinden. 
De etiologie van de eosinofiele keratitis is nog onopgehel-
derd. De aanwezigheid van grote aantallen eosinofielen in
een ontstekingsproces wijst doorgaans op een allergische re-
actie, dan wel op een parasitaire infectie, waarbij dan vooral
aan onchocerciasis of aan habronemiasis moet worden ge-
dacht. In dergelijke gevallen wordt de diagnose gesteld op
grond van het feit dat in histologische preparaten naast de
beschreven typische veranderingen ook delen van microfila-
riën van Onchocerca sp. (onchocerciasis) dan wel van larven
van Habronema sp.(habronemiasis) gevonden worden (8). In
de histologische preparaten van deze casus werden derge-
lijke delen of restanten niet gevonden. Bovendien komen on-
chocerciasis en habronemiasis bij Nederlandse paarden
hoogst zelden voor. Verder was ons paard regelmatig ont-
wormd met ivermectine-preparaten. Een parasitaire infectie
als oorzaak van het oogprobleem bij ons paard is derhalve
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form en specifiek beeld op: weefselfragmenten opgebouwd
uit meerlagig epitheel met in het onderliggend weefsel een
sterke proliferatie van bloedvaten en perivasculair veel eosi-
nofiele granulocyten, wat lymfocyten en plasmacellen. De
weefselfragmenten waren bedekt met een losliggende sero-
cellulaire korst (necroselaag). 
Op grond van de histologische bevindingen werd de dia-
gnose eosinofiel granuloom, i.e. eosinofiele keratitis ge-
steld. De bij aankomst van het paard aanwezige fluoresceïne
positieve defectjes bleken inmiddels fluoresceïne negatief te
zijn geworden.
Vervolgens werd een behandeling ingesteld met een combi-
natiezalf van tobramycine 0.3% en dexamethason 0.1% 4dd
(Tobradex®4). In de daaropvolgende dagen werden de ont-
stekingsprocesjes zichtbaar kleiner en bleker van kleur. Ook
de bloedvaatjes en het corneaoedeem werden duidelijk min-
der. Na tien dagen ging het paard naar huis. De behandeling
met Tobradex® werd thuis 3dd voortgezet. 
Twaalf dagen later bleek bij telefonisch contact met de eige-
naresse, dat de limbale processen bijna verdwenen waren;
wel was er nog wat vaatingroei in de cornea zichtbaar.
Geadviseerd werd om nog zes weken met de behandeling
door te gaan. Bij telefonisch contact na zes weken meldde de
eigenaresse dat de processen en ook de bloedvaatjes hele-
maal verdwenen waren. Het oog zag er weer normaal uit.
Geadviseerd werd om de behandeling te stoppen. Een jaar
later is het paard door de eerste auteur opnieuw gezien. Het
oog was nog steeds rustig en in het verstreken jaar hadden
zich geen nieuwe problemen voorgedaan. Wel waren er pig-
mentaties zichtbaar aan de dorsale rand van de cornea tegen
de limbus aan. Dit waren zeer waarschijnlijk restanten/litte-
kens van de ontsteking ter plaatse (foto 2) . 

DISCUSSIE

Het macroscopische aspect van de weefselwoekeringen op
de cornea van het ons aangeboden paard was nagenoeg iden-
tiek aan het beeld van de eosinofiele keratitis, zoals dat be-
schreven is bij de kat (7). De eosinofiele keratitis bij de kat
maakt waarschijnlijk deel uit van het eosinofiele granuloom
complex, dat vooral bekend is als een granulerend en/of ul-
cererend proces aan de lippen. Incidenteel worden analoge
veranderingen gezien aan de ooglidranden, maar vaker in de
cornea, de keratitis eosinofilica. Deze wordt beschreven als
een oppervlakkige keratitis, die zowel éénzijdig als beider-
zijds kan voorkomen. Het meest opvallend is een zoom oe-
deem die, gevolgd door rozerood granulatieweefsel, het cor-
nea-oppervlak invadeert. Een enkele keer kan dit zich
uitbreiden tot in de conjunctiva en zelfs tot in de ooglidrand.
Soms bevinden zich in het oppervlak van het granulatie-
weefsel typische witgelige plakkaten van necrotisch weefsel,
die fluoresceïne positief kunnen zijn. De diagnose wordt be-
vestigd door de bevindingen bij exfoliatieve cytologie of
histologisch onderzoek: ontstekingsweefsel met grote hoe-
veelheden eosinofiele granulocyten naast andere ontste-
kingscellen. Bij bloedonderzoek wordt slechts zelden een
eosinofilie vastgesteld. De behandeling bestaat uit toedie-
ning van dexamethason 0,1% oogdruppels 3-6 dd. De prog-
nose is doorgaans gunstig, hoewel de aandoening recidiefge-
voelig is (7). 
In de literatuur wordt incidenteel melding gemaakt van een
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Foto 2: De patiënt een jaar na de behandeling. De twee iriscysten zijn duidelijk zicht-
baar. In de cornea tegen de dorsale limbus zijn enkele pigmentaties aanwezig. Deze
zijn zeer waarschijnlijk restanten/littekens van de eerder getoonde ontstekings-
haarden.

4 Tobradex ® oogzalf, Alcon Nederland BV, Gorinchem
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steroïden. Bij de andere twee dieren trad geen verbetering op.
Beide paarden herstelden wel na een gecombineerde behande-
ling, bestaande uit een oppervlakkige keratectomie met direct
in aansluiting daarop een laserbehandeling (3). Een dergelijke
combinatietherapie bleek ook succesvol bij een paard met een
eosinofiel granuloom in de trachea (6).  
De in deze casus beschreven patiënt is voor zover ons bekend
het eerste paard in Nederland waarbij een eosinofiele kerati-
tis is gediagnosticeerd. 

CONCLUSIE

Eosinofiele keratitis bij het paard is door dit case-report nu
ook beschreven in Nederland. 
De meest typische bevinding bij klinisch oogonderzoek is de
aanwezigheid van proliferatieve onstekingsprocessen gelo-
caliseerd aan de rand van de cornea en vaak bedekt met ne-
crotisch beslag. Histologisch onderzoek levert eveneens een
specifiek beeld op: vaatrijk weefsel met perivasculair vooral
veel eosinofiele granulocyten. De diagnose wordt gesteld op
grond van het klinische beeld wordt bevestigd door de bevin-
dingen bij histologisch onderzoek van de biopten. 
De door ons aanbevolen behandeling bij een bevestigde dia-
gnose bestaat uit langdurige topicale behandeling met corti-
costeroïden (oogdruppels of oogzalf met 0.1% dexametha-
son) Indien geen contraindicaties voor deze behandeling
bestaan, kan deze reeds worden ingesteld op grond van de ty-
pische klinische symptomen.
De prognose is doorgaans goed, maar er kunnen recidieven
optreden. 

LITERATUURLIJST

1. Brooks DE. Inflammatory stromal keratopathies: medical management
of stromal keratomalacia, stromal abcesses, eosinophilic keratitis, and
band keratopathy in the horse. Veterinary clinic equine practice. 2004;
20: 345-60.

2. Yamagata MS, Wilkie DA, Gilger BC. Eosinophilic keratoconjunctivitis
in seven horses. Journal of Am. Vet. Med. Assoc. 1996; 209: 1283-5.

3. Brandt K, Hipp R, Wohlsein P, Deegen E. Die eosinophile
Keratokonjunktivitis bei drei Pferden- Symptomatik und laserchirur-
gisch unterstützte Therapie. Pferdeheilkunde. 1995; 6: 405-10.

4. Ramsey DT, Whiteley HE, Gerding PA jr., Valdez RA. Eosinophilic kera-
toconjunctivitis in a horse. Journal of Am. Vet. Med. Assoc. 1994; 205:
1308-11.

5. Spiess BM, Wilcock BP, Physick-Sheard PW. Eosinophilic granuloma-
tous dacryoadenitis causing bilateral keratoconjunctivitis sicca in a
horse. Equine veterinary journal. 1989; 21-3: 226-8.

6. Lankveld. D.P.K. Tracheal obstruction by an eosinophilic granuloma in a
horse: surgical and Nd: YAG laser treatment. Equine veterinary educa-
tion. 2001; 13-6: 309-12.

7. Stades FC, Boevé MH, Neumann W, Wyman M. Praktijkgerichte
Oogheelkunde voor de dierenarts. Schlütersche Verlagsanstalt und
Druckerei, Hannover 1996; 113-4. 

8. Barnett KC, Crispin SM, Lavach JD, and Matthews AG. Color Atlas and
Text of Equine Ophthalmology. Mosby-Wolfe, London 1995: 90. 

Wetenschap

zeer onwaarschijnlijk. Voor een allergische reactie werden
geen aanwijzingen gevonden. De klachten waren overigens
begonnen in de winter, een seizoen waarin paarden niet in
contact komen met allergenen zoals bloempollen e.d.. Alleen
in het artikel van Yamagata et al. (1996) wordt de aandoe-
ning beschreven bij meerdere paarden van één bedrijf, het-
geen een ondersteuning zou kunnen zijn van het vermoeden
van een allergische of parasitaire etiologie Nader onderzoek
daarnaar was bij deze paarden echter niet gedaan (2). 
Omdat de aandoening zo weinig voorkomt is er niets bekend
over ras-, geslachts- of leeftijdpredispositie noch over reci-
diefkansen (2).
De algemeen beschreven behandeling van een keratitis eosi-
nofilica bij het paard is primair medicamenteus (1, 2); deze
bestaat uit locale toediening van corticosteroïden, met name
dexamethason 0.1%. De aanbevolen behandelingsduur be-
draagt ongeveer twee maanden. Wanneer korter behandeld
wordt, kan een recidief optreden. De resultaten van de be-
handeling zijn meestal goed. Ondanks de lange duur van de
locale toediening van corticosteroïden zijn er hierbij als mo-
gelijke complicaties geen bacteriële of mycotische ulcera
beschreven. Wel wordt aangegeven dat patiënten waarbij
voor de aanvang van de behandeling al kleine ulcera aanwe-
zig zijn, in het begin minder gunstig reageren vanwege aan-
vankelijke vergroting van de ulcera en uitbreiding van het
omgevend oedeem (2). Volgens Yamagata et al. (1996) zou-
den ook de ulcera zonder verdere complicaties herstellen.
Toch moet men naar onze mening bij de aanwezigheid van
ulcera zeer terughoudend zijn met het gebruik van cortico-
steroïden. Daarbij dient te worden opgemerkt dat ulcera niet
verward moeten worden met fluoresceïne positieve necroti-
sche beslagen. Bij ons paard ging het echt om ulcera, die na
enkele dagen spontaan verdwenen waren. Wanneer vooraf-
gaande aan de behandeling met corticosteroïden eerst een
oppervlakkige (lamellaire) keratectomie wordt gedaan, zou
de genezing sneller verlopen (1). 
Bij ons paard is besloten om een locale behandeling met
0.1% dexamethason in te stellen. Om praktische redenen (la-
gere toedieningsfrequentie) is daarbij gekozen voor de toe-
diening in zalfvorm in plaats van druppels. Er zijn geen ge-
schikte oogzalven voorhanden die alleen corticosteroïden
bevatten. Dat de keuze gevallen is op Tobradex® oogzalf
heeft niet te maken met het daarin aanwezige tobramycine
maar uitlsuitend met het feit dat het 0.1% dexamethason be-
vat. Het hier beschreven paard is met deze oogzalf gedu-
rende twee maanden behandeld. Het dier is goed hersteld en
er heeft zich, in ieder geval in het eerste jaar daarna, geen re-
cidief voorgedaan. 
Een behandeling met alleen corticosteroïden heeft echter niet
altijd het gewenste resultaat. Brandt et al. (1995) beschrijven
drie paarden met een keratitis eosinofilica, waarvan er slechts
één gunstig reageerde op een behandeling met alleen cortico-
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