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SAMENVATTING 

Aritmogene rechter ventriculaire cardiomyopathie is een aandoening bij Boxers die gekarakteriseerd 

wordt door ventriculaire extrasystolen en ventriculaire tachycardie. Hierbij wordt het myocard 

vervangen door vet tot fibreus weefsel. Aangetaste honden kunnen klinische symptomen ondervinden 

zoals syncopes, zwakte en plotse dood. In deze masterproef wordt een case beschreven van een 

Boxer waarbij ventriculaire tachycardie vastgesteld is. Deze Boxer is behandeld met mexiletine en 

atenolol, waarna zij klinisch en elektrocardiografisch verbeterde. Verder wordt in deze case studie een 

overzicht gegeven van de etiologie, pathologie, diagnostiek en therapeutische mogelijkheden bij deze 

aandoening.  
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1. INLEIDING 

Aritmogene rechter ventriculaire cardiomyopathie (ARVC) is een aandoening die voorkomt bij Boxers 

en sterk gelijkt op de gelijknamige aandoening bij mensen. Het is een degeneratieve aandoening van 

het myocard waarbij de myocyten atrofiëren en vervangen worden door fibreus tot vet weefsel. Vooral 

het rechter ventrikel wordt aangetast. De ziekte wordt meestal gekarakteriseerd door ventriculaire 

aritmie en kan aanleiding geven tot syncope en plotse dood (Gemayel et al., 2001; Meurs, 2004; 

Meurs, 2005). De gelijkenissen met de aandoening bij mensen bevinden zich op het vlak van etiologie, 

klinische presentatie en histologische veranderingen aan het myocard (Meurs, 2005). De prevalentie 

bij honden is niet gekend, bij mensen wordt de prevalentie geschat op 1 op 2500 tot 1 op 5000 

individuen (Gemayel et al., 2001; Thiene et al., 2007). 

Klinisch kunnen de aangetaste dieren opgedeeld worden in 3 groepen. De groep van de 

asymptomatische honden waar ventriculaire tachycardie vastgesteld is. Een 2de groep waar de 

honden syncopes of plotse zwakheid ondervinden omwille van de ventriculaire tachycardie. Dieren in 

de derde en prognostisch minst gunstige groep hebben een slechte sytolische myocardiale functie en 

eventueel tekenen van congestief hartfalen (Meurs, 2005; Moise, 2005; Ware, 2007; Tilley et al., 

2008). Het is echter zo dat er vaak geen strikte onderverdeling gemaakt kan worden in deze 3 

groepen omdat er overlap is tussen de verschillende groepen (Meurs, 2004).  
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2. CASE REPORT 

Een 8 maand oude Boxer (vrouwelijk, 20 kg, intact) werd gepresenteerd op de dienst cardiologie met 

verschillende klachten. Er was bij de dierenarts een onregelmatige onregelmatigheid vastgesteld op 

auscultatie. Ondanks een goede uithouding, hijgde de hond veel en hing er wit slijm aan de neus. Wel 

zakte de hond af en toe door de achterbenen. De hond dronk het dubbele van een normale hond en 

had moeite de urine op te houden. Op een voordien uitgevoerd urineonderzoek was een verhoogde 

hoeveelheid eiwit vastgesteld en op het bloedonderzoek was er mogelijks sprake van leukopenie. 

Verder was de hond sinds de aankoop regelmatig ziek geweest (telkens een andere aandoening), 

ging het gewicht op en neer en varieerde de consistentie van de stoelgang (meestal plat). Op het 

algemeen onderzoek werden er geen afwijkingen vastgesteld. Tijdens het cardiorespiratoir onderzoek 

viel op dat de hond aan het hijgen was en een schuimige neusvloei vertoonde. De hartfrequentie was 

moeilijk te bepalen, maar vermoedelijk 60 bpm, de pols was zwak tot matig geslagen en er was sprake 

van een pathologische aritmie met een 

polsdeficit. Er was een systolisch bijgeruis 

(graad 2/6) met het punt van maximale 

intensiteit (PMI) ter hoogte van de 

aortaklep. De ictus cordis was bilateraal 

te palperen zonder dat er sprake was van 

fremitus. Op elektrocardiografisch 

onderzoek bleek dat de ventriculaire 

frequentie 180 bpm was en dat de 

pathologische aritmie bestond uit 

ventriculaire extrasystolen (VES) waarbij 

1 normaal complex gevolgd werd door 3 

tot 6 VES die kort op elkaar volgden. De 

P-, R- en T-amplitude waren verhoogd. 

Voor het echocardiografisch onderzoek 

verwijs ik naar bijlage I waar in tabelvorm 

de verschillende metingen uit de 

verschillende consultaties worden weergegeven. Bij het onderzoek met dopplerechocardiografie viel 

een kleine regurgitatie op ter hoogte van de mitralisklep, tricuspidalisklep en de pulmonalisklep. Ter 

hoogte van de aortaklep was er geen regurgitatie, maar was de bloedsnelheid en drukgradiënt mild 

verhoogd. De hond werd behandeld met mexiletine 200mg (1/2 caps bid gedurende 2 weken, daarna 

tid) en atenolol 25mg (opgebouwd gedurende 6 weken naar 1 tablet bid). 

Twee maanden later werd de hond (10 maand oud, 25 kg) opnieuw gepresenteerd ter controle. De 

mexiletine was afgebouwd omwille van de erge jeuk die ontstaan was sinds het starten van de 

therapie. Om dezelfde reden had de hond corticosteroïden gekregen waarop de jeuk verdween. Bij 

het stoppen van deze corticosteroïdenbehandeling keerde de jeuk echter terug. De hond deed het 

algemeen beter en stond op atenolol 25mg (1 tablet bid). Opnieuw werd er op algemeen onderzoek 

geen afwijkingen vastgesteld. Op cardiorespiratoir onderzoek was de pols goed geslagen en leek het 

Figuur 1: elektrocardiografische afleiding I, II en III tijdens de 
eerste consultatie (25 mm/s, 10 mm/mV) 
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alsof er geen polsdeficit was. De ictus 

cordis was bilateraal te palperen zonder 

dat er sprake was van fremitus. De 

hartfrequentie was 80 bpm en een 

systolisch bijgeruis (graad 1/6) met PMI 

ter hoogte van de aortaklep werd 

opgemerkt. Er kon tijdens de auscultatie 

niet met zekerheid gezegd worden of er 

sprake was van een sinusaritmie of een 

pathologische aritmie. Op 

elektrocardiografisch onderzoek waren er 

nog steeds VES en was de ventriculaire frequentie 140 bpm. Het aantal VES was wel gedaald naar 2 

tot 4 VES per normaal complex. Voor echocardiografische waarden verwijs ik opnieuw naar tabel I. Bij 

onderzoek met dopplerechocardiografie was er een kleine regurgitatie ter hoogte van de mitralis- en 

tricuspidalisklep. De atenolol 25mg werd verder opgebouwd gedurende 4 weken naar 1,5 tablet bid. 

Negen weken na de 2de consultatie werd de patiënt (1 jaar oud, 25,8 kg) opnieuw aangeboden voor 

controle. Voor de jeuk was er ondertussen een aangepast dieet gestart. Er was geen sprake van 

inspanningsintolerantie en de hond deed het algemeen goed. De hond stond op atenolol 25 mg 

(1,5 tablet bid). Op algemeen onderzoek waren er geen afwijkingen. Op cardiorespiratoir onderzoek 

werd hijgen vastgesteld, maar er was geen sprake van stridor. De pols was matig geslagen met af en 

toe een polsdeficit. De ictus cordis was bilateraal te palperen zonder dat er sprake was van fremitus. 

Bij auscultatie van het hart werden lange periodes van regelmatig hartritme vastgesteld, met af en toe 

een onregelmatigheid. De frequentie bedroeg 100 bpm en er was geen sprake van een bijgeruis. 

Elektrocardiografisch onderzoek toonde lange periodes van een normaal sinusritme met af en toe een 

geïsoleerde ventriculaire extrasystole. Voor echocardiografisch onderzoek verwijs ik opnieuw naar 

tabel I. De therapie met atenolol 25 mg (1,5 tablet bid) werd verdergezet. 

Ongeveer 5 maanden later kwam de patiënt (1,5 jaar oud, 27,3 kg) opnieuw op controle. Twee weken 

voordien was de hond behandeld met cabergoline waardoor ze gebraakt had. Verder was de hond 

sneller moe. De eigenaars hielden haar op deze reden rustig. Het dier werd behandeld met mexiletine 

200mg (1 caps bid) en atenolol 25mg (1,5 tablet bid). Op algemeen onderzoek werden geen 

afwijkingen vastgesteld. Op cardiorespiratoir onderzoek werd een pols met wisselende vulling 

vastgesteld. De ictus cordis was bilateraal te palperen zonder fremitus en er was een systolisch 

bijgeruis (graad 1/6) met het PMI ter hoogte van de aortaklep. De hartfrequentie bedroeg 80 bpm en 

er was sprake van een pathologische aritmie. Elektrocardiografisch onderzoek tijdens het 

echografisch onderzoek toonde soms 1, soms 2 VES die een normaal complex volgden. Voor 

echocardiografisch onderzoek verwijs ik opnieuw naar tabel I. Er werd tijdens echografisch onderzoek 

een milde mitralisregurgitatie opgemerkt. De therapie werd aangepast naar atenolol 25 mg (1,5 tablet 

bid) en mexiletine 100 mg bid. 

Figuur 2: elektrocardiografische afleiding I, II en III tijdens de 
tweede consultatie (25 mm/s, 10 mm/mV) 
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Acht maanden nadien keerde de hond (2 jaar oud, 33,4 kg) terug voor een controleonderzoek. De 

hond was algemeen rustiger geworden, wat vooral opviel bij warm weer. De hond had toegang tot een 

bos waarin hij elke dag 1 tot 1,5 uur los kon rondlopen. De patiënt kreeg atenolol, mexiletine en 

prednisolone toegediend. Op algemeen onderzoek werden geen afwijkingen vastgesteld. Het 

cardiorespiratoir onderzoek toonde geen afwijkingen in het respiratiestelsel. De polsvulling en ritme 

waren normaal. Af en toe was wel een polsdeficit merkbaar. De ictus cordis was bilateraal palpeerbaar 

en op auscultatie werd een sinusaritmie vastgesteld met een systolisch bijgeruis (graad 1/6) met een 

PMI ter hoogte van de aorta. De hartfrequentie bedroeg 84 bpm. Een echografische controle werd 

uitgevoerd, waarbij alle waarden stabiel gebleven waren ten opzichte van het vorige onderzoek. 

Tijdens het echo-onderzoek werd een ECG controle uitgevoerd, waar zeldzame, geïsoleerde VES 

opgemerkt werden. Opnieuw zijn de details omtrent het echografisch onderzoek te vinden in tabel I. 

De therapie met atenolol en mexiletine werd onveranderd verder gezet. 

3. ETIOLOGIE 

ARVC is een erfelijke aandoening die op een autosomale dominante manier overerft. Het is echter zo 

dat niet elke nakomeling op dezelfde manier aangetast is, wat wijst op een variabele genetische 

penetrantie. Omdat er een variabele genetische penetrantie is, is het ook moeilijker om 

fokmaatregelen te nemen. Het is immers mogelijk dat de honden totaal asymptomatisch zijn (Meurs et 

al., 1999; Meurs, 2004; Meurs, 2005). 

4. PATHOLOGISCHE VERANDERINGEN 

Histologisch kan men aantonen dat het myocardweefsel van de rechter ventriculaire wand vervangen 

wordt door enerzijds fibreus-vetweefsel of anderzijds vetweefsel alleen. In een studie van Basso et 

al. (2004) werden de honden volgens deze 2 patronen opgedeeld. Bij 65% van deze honden trad de 

vette vorm op, de andere 35% was aangetast door de fibreus-vette vorm. Bij beide groepen waren er 

nog residuele myocyten aanwezig tussen de haarden van vet- of fibreus weefsel. Naast deze infiltratie 

kunnen er nog focale haarden zijn met bloedingen, necrose en myocytolyse. Dit degeneratief proces 

begint aan het epicard en breidt uit naar het endocard. In erge gevallen kan ook het interventriculair 

septum en de linker ventriculaire wand aangetast zijn. Daarnaast kunnen zowel de rechter als de 

linker ventrikel vergroot zijn en kan de mitralisklep myxomateus gedegenereerd zijn. Apoptotische 

myocyten kunnen histologisch waargenomen worden. Myocarditis met infiltratie van mononuclaire 

cellen kan optreden ter hoogte van linker- en rechterventrikel, evenals ter hoogte van de atria. Het is 

mogelijk dat de vetcellen en fibreus weefsel het gevolg zijn van deze geprogrammeerde celdood en 

myocarditis, waarbij het fibreus weefsel het gerepareerde weefsel vormt (Basso et al., 2004; Meurs, 

2004; Ware, 2007). Onderzoek met behulp van nucleaire magnetische resonantie steunt deze 

opvatting. In dit onderzoek werd immers aangetoond dat de fibreus-vette infiltratie eerder in de 

chronische stadia van de aandoening voorkomt en dat de aritmie en myocardiale disfunctie deze 

infiltratie vooraf gaan (Baumwart et al., 2009). Op figuur 3 zijn foto’s opgenomen van een 9 jaar oude 

Boxer hond met ventriculaire tachycardie en plotse sterfte. Op foto A is de macroscopische weergave 

van een doorsnede doorheen het hart zichtbaar. Foto B is de MRI opname van deze doorsnede, 
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waarbij opvalt dat het rechter ventrikel 

gedilateerd is, en ter hoogte van de 

aangeduide rechthoek, er een duidelijke 

witte aftekening is. Foto C is een 

histologische coupe doorheen deze witte 

aftekening, waarbij infiltratie van vetweefsel 

duidelijk is. Foto D en E zijn afkomstig van 

een 12 jaar oude Boxer met ventriculaire 

tachycardie en congestief hartfalen. 

Opnieuw is op het MRI beeld (foto D) een 

helder witte aflijning zichtbaar in het rechter 

ventrikel. Na het maken van een 

histologische coupe (foto E) is zichtbaar dat 

ook hier een infiltratie van vetweefsel plaats 

vond. Foto F en G zijn respectievelijk de MRI weergave en de histologische coupe van een gezonde 

hond. 

5. DIAGNOSE 

5.1. ALGEMEEN LICHAMELIJK ONDERZOEK 

Bij het afnemen van de anamnese kan men polsen naar de familiale voorgeschiedenis. Er is vaak 

sprake van syncopes, perioden van zwakte of inspanningsintolerantie. Zoals bij de beschreven patiënt 

ontdekt men tijdens het algemeen onderzoek zelf vaak geen afwijkingen. Eventueel kan men een 

enkele ventriculaire premature contracties opmerken. Bijgeruis omwille van de myocardiale 

systolische disfunctie zal men zelden opmerken. Verder moet men opletten dat men dit bijgeruis niet 

verwart met het bijgeruis veroorzaakt door subvalvulaire of valvulaire aortastenosen (Meurs, 2004). 

Het is echter ook mogelijk dat de hond gepresenteerd wordt met bleke mucosae, verlengde capillaire 

vullingstijd, zwakke pols, uitgesproken tachycardie en algemene zwakte (Nelson et al., 2006). 

5.2. ELEKTROCARDIOGRAFIE EN HOLTER MONITORING 

Bij elektrocardiografie (ECG) zou men verwachten dat de aangetaste honden VES vertonen. Nochtans 

is dit niet steeds het geval omwille van het intermitterend zijn van deze aandoening. Tijdens de 

elektrocardiografische controle kunnen de honden een normaal hartritme vertonen. Wanneer er een 

vermoeden is van ARVC en het ECG-onderzoek is negatief, kan men aldus de aandoening niet 

uitsluiten. Men moet in dat geval een Holter monitoring doen gedurende 24 uur (Meurs, 2004). Bij de 

beschreven patiënt werden echter meteen duidelijk meerdere VES waargenomen. 

Ventriculaire extrasystolen zijn contracties die uitgaan van de ventrikels op een moment dat men het 

niet verwacht volgens het bestaande ritme. Er tekent zich op het ECG een QRS-complex af dat niet in 

relatie staat tot een P golf. Het QRS-complex heeft een bizarre, brede vorm. Indien de plaats van 

oorsprong steeds dezelfde is, zal de morfologie op ECG meestal dezelfde zijn. Het is echter ook 

Figuur 3: Pathologische veranderingen (uit: Basso et al. 
(2004)) 
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mogelijk dat door een veranderde geleiding doorheen het hartspierweefsel, de verschillende VES die 

op dezelfde plaats ontstaan alsnog een andere morfologie hebben. Meestal echter, ontstaan VES met 

een verschillende morfologie op ECG op een verschillende plaats in de ventrikels. Wanneer de VES 

ontstaat in de rechter ventrikel hebben ze typisch een positief verloop in afleiding I, II en aVF. Deze 

lijken van morfologie op een linker bundel tak blok (LBBB). Andersom is het wanneer de VES ontstaat 

in de linker ventrikel, de S golf in afleiding I, II en aVF is hier typisch zeer diep. Bij ARVC is het zo dat 

de VES meestal ontstaan in de rechter ventrikel en dus morfologisch lijkt op een LBBB. Wanneer een 

VES vroeg in de diastole optreedt, en dus al in de T-golf van die hartslag start, is het mogelijk dat op 

het ECG een R-op-T fenomeen ontstaat. Een R-op-T fenomeen predisponeert voor ventriculaire 

tachycardie. Er wordt van ventriculaire tachycardie (VT) gesproken wanneer meer dan 3 VES elkaar 

opvolgen. Dit gebeurt meestal aan een hartfrequentie die hoger ligt dan 100 bpm (Moise, 2005; 

Strickland, 2007b; Ware, 2007; French, 2008; Tilley et al., 2008). 

Naast ARVC bij de Boxer zijn structurele hartziekten, hypoxie, uremie, anemie, maagdilatatie, 

maagtorsie, milttorsie, neoplasie van de milt, pancreatitis, myocarditis en bepaalde medicatie 

oorzaken van VES en VT (Tilley et al., 2008). 

Omwille van het intermitterend voorkomen van de VES kan het zijn dat op een enkelvoudig ECG 

onderzoek geen aritmie ontdekt wordt. Een kortstondige ECG afname heeft immers een lage 

sensitiviteit. Zeker bij honden waarbij er weinig VES voorkomen gedurende 24 uur (Meurs et al., 2001). 

Daarom kan een Holter monitoring aangewezen zijn, waarbij men gedurende 24 tot 72 uur een ECG 

gaat afnemen. De monitor wordt daarna afgelezen door een computer, waarna men de resultaten kan 

analyseren (Ware, 2007; Tilley et al., 2008). Meer dan 100 VES gedurende 24 uur zijn een sterke 

aanwijzing dat de hond ARVC heeft. Zeker indien deze VES voorkomen in reeksen van 1 normaal 

complex gevolgd door 2 of 3 VES. Dit laatste was het geval bij de beschreven patiënt. Het is echter 

ook mogelijk dat gedurende 24 uur weinig of geen VES waargenomen worden. Dit komt omdat het 

aantal VES sterk kan verschillen van dag tot dag. Wanneer men een sterk vermoeden heeft van 

ARVC, kan het noodzakelijk zijn om nog een volgende Holter monitoring uit te voeren (Meurs, 2004). 

De dag na dag variatie in VES kan namelijk tot 80% bedragen, zodanig zelfs, dat men bij het meten 

van een reductie van VES van minder dan 80% zich kan afvragen of deze veroorzaakt wordt door 

spontane variatie of door de therapie. Soortgelijke gegevens gelden ook bij de mens (Spier en Meurs, 

2004). 

5.3. ECHOCARDIOGRAFIE 

Omdat de letsels aan het hart zich vooral op microscopisch niveau bevinden worden op 

echocardiografisch onderzoek vaak geen afwijkingen vastgesteld. Eventueel kan opgemerkt worden 

dat het rechter ventrikel vergroot is (Meurs, 2004). Dit stemt overeen met de macroscopische 

bevindingen post mortem (Basso et al., 2004; Meurs, 2004). Het is mogelijk dat een aantal dieren 

gepresenteerd worden met linker hartdilatatie en systolisch hartfalen, waarbij het niet duidelijk is of dit 

het gevolg of de oorzaak is van de aritmie (Meurs, 2004; Baumwart et al., 2005). Bij het interpreteren 

van echocardiografische metingen moet men rekening houden met het feit dat Boxers van nature een 
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dikkere linker ventriculaire wand en een kleinere aortadiameter hebben in vergelijking met andere 

rassen (Cunningham et al., 2008). 

5.4. NUCLEAIRE MAGNETISCHE RESONANTIE 

In de humane geneeskunde is al aangetoond dat nucleaire magnetische resonantie een handig 

hulpmiddel kan zijn voor het evalueren en het diagnosticeren van ARVC (Maksimovic et al., 2006; 

Sen-Chowdhry et al., 2006). Wellicht staat de kostprijs, praktische bruikbaarheid (i.v.m. algemene 

anesthesie) en beschikbaarheid van deze techniek in de diergeneeskunde de algemene toepassing 

ervan in de weg. 

5.5. BLOEDWAARDEN 

Bij mensen met ARVC wordt een verhoogde hoeveelheid hersen-natriuretisch-peptide (BNP) 

vastgesteld in vergelijking met individuen zonder deze aandoening. Bij Boxers kon dit niet vastgesteld 

worden (Baurnwart en Meurs, 2005). 

De serumconcentratie aan cardiaal troponine I (cTnI) wordt bij mensen gebruikt voor de diagnose van 

acute myocardiale infarcten. Dit is ook het geval bij experimenteel geïnduceerde cardiale 

aandoeningen bij honden (Wu et al., 1994; Wu et al., 1998; Gallegos et al., 2004). Bij schade aan het 

myocardium geassocieerd met myocarditis, wordt bij mensen en muizen ook een stijging in cTnI 

vastgesteld (Smith et al., 1997; Lim et al., 2005), evenals bij congestief hartfalen bij mensen (Missov 

et al., 1997; Lowbeer et al., 2004). Bij necrose of celdisruptie van myocyten komt het cTnI vrij in de 

circulatie, deze kan men vergelijken met de gekende referentiewaarden bij honden (Wu et al., 1998; 

Sleeper et al., 2001; Schober et al., 2002). Bij honden weet men dat verschillende hartaandoeningen 

zoals mitralisklepaandoeningen, dilatorische cardiomyopathie, aortastenose, babesiose en 

maagdilatatie/maagtorsie een stijging van cTnI veroorzaken (DeFrancesco et al., 2002; Lobetti et al., 

2002; Schober et al., 2002; Oyama en Sisson, 2004; Spratt et al., 2005). Ook ARVC veroorzaakt een 

stijging van cTnI bij Boxers in vergelijking met gezonde honden, waarbij er een relatie bestaat tussen 

de serumconcentratie aan cTnI, het aantal VES en de graad van aritmie. Er is echter een overlap 

tussen gezonde Boxers en aangetaste Boxers (Baumwart et al., 2007). 

6. THERAPIE 

6.1. ANTIARITMICA 

Indien men spoedtherapie moet toepassen kan men dit doen d.m.v. lidocaïnebolussen (2 mg/kg/min 

i.v.). Deze bolus kan men herhalen tot een maximum van 8 mg/kg totale dosis gespreid over tien 

minuten. Alternatief voor lidocaïne is procaïnamide (2mg/kg/min). Wanneer de bolus succesvol blijkt te 

zijn kan men overschakelen op een constant rate infusion (50 – 75 µg/kg/min). Daarnaast moet men 

de kaliumconcentratie in het serum bepalen. Hypokaliëmie zorgt ervoor dat de lidocaïnetherapie 

minder efficiënt is (Fuentes, 2002; Strickland, 2007a). 

Therapie met antiaritmica verlaagt de hoeveelheid VES en de complexiteit ervan (Meurs, 2004). 

Hoewel niet bewezen is dat ze de kans op plotse dood verminderen, verhogen ze de levenskwaliteit 
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door het verlagen van het aantal syncopes (Priori et al., 2001; Meurs, 2004). Omwille van de hoger 

vermelde dag na dag variatie in VES is het aangewezen om zowel voor de start van de therapie als 2 

tot 3 weken nadien een Holter monitoring uit te voeren. De therapie kan enkel als effectief beschouwd 

worden indien er een daling in VES plaatsvindt van meer dan 80% (Spier en Meurs, 2004). 

Wanneer men juist bij asymptompatische honden moet overgaan tot behandeling met antiaritmica is 

onduidelijk. De risicofactoren van plotse dood bij Boxers omwille van ARVC zijn niet volledig gekend, 

maar sterfte aan ARVC zonder voorafgaande symptomen kan optreden (Meurs, 2004). Bij mensen is 

het zo dat aanhoudende ventriculaire tachycardie een risicofactor is voor plotse dood (Priori et al., 

2001). Wanneer er tijdens ECG afname aanhoudende VES zichtbaar zijn, er meer dan 1000 VES per 

24 uur optreden tijdens Holter monitoring of wanneer er gevaarlijke ECG golven (zoals het R-op-T 

fenomeen) optreden kan men overgaan op antiaritmische therapie (Meurs, 2004). Wanneer de 

honden klinische symptomen vertonen worden ze wel behandeld met antiaritmica. Ook hier is een 

Holter monitoring voor het starten van de therapie aangewezen om het succes van de therapie te 

evalueren (Meurs, 2004). 

Als antiaritmische therapie kan gekozen worden voor sotalol (1,5 – 3,5 mg/kg p.o. q12h) of de 

combinatie van mexiletine (5 – 8 mg/kg p.o. q8h) en atenolol (12,5 mg per hond p.o. q12h) (Meurs, 

2004; Meurs, 2005; Moise, 2005; Strickland, 2007a). Atenolol alleen geeft niet dezelfde daling in VES 

en graad van aritmie als sotalol alleen. Mexiletine per os als enige antiaritmicum zorgde voor een 

daling in VES bij 64% van de patiënten in een studie van Lunney en Ettinger (1991). Braken werd 

opgemerkt als bijwerking (Lunney en Ettinger, 1991). Bij mensen werd er een nauwe 

therapeutisch-toxische grens waargenomen en werd geopperd om mexiletine te combineren met 

andere antiaritmica opdat de dosis van mexiletine verlaagd kan worden (Campbell et al., 1978; Meurs 

et al., 2002). De vroeger toegepaste therapie met procaïnamide bleek niet succesvol in het 

verminderen van de VES, hartfrequentie en aantal syncopes (Meurs et al., 2002). Daarenboven is 

aangetoond in een studie bij mensen dat procaïnamide pro-aritmische effecten en gastro-intestinale 

nevenwerkingen heeft (Mason, 1993). 

Wanneer er sprake is van systolische disfunctie met congestief hartfalen is additionele therapie nodig. 

Furosemide (1 – 3 mg/kg q8-12h) en enalapril (0,25 – 0,5 mg/kg p.o. q12h) kunnen dan aan de 

therapie toegevoegd worden. Indien dit nadien niet voldoende blijkt, kan men ook spironolactone (1 – 

2 mg/kg p.o. q12h) toevoegen aan de therapie. Pimobendan (0,3 mg/kg p.o. bid) kan eventueel 

toegevoegd worden indien er duidelijk sprake is van ventrikeldilatatie (Meurs, 2005). 

6.2. OMEGA-3 VETZUREN 

De werking van omega-3 vetzuren op ventriculaire tachycardie is zowel in de diergeneeskunde als de 

humane geneeskunde sinds geruime tijd bestudeerd. Het intraveneus toedienen van 

docosahexaeenzuur (DHA), eicosapentaeenzuur (EPA) en alfa-linoleenzuur (ALA) bij honden met 

aritmie veroorzaakt door ischemie, verhinderde het optreden van deze aritmie en plotse dood. Dit was 

niet het geval voor de controle groep die een placebo toegediend kreeg (Billman et al., 1999). 

Daarnaast werd bij mensen vastgesteld dat het intraveneus toedienen van omega-3 vetzuren bij 
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aanhoudende ventriculaire tachycardie in een aantal gevallen verhinderde dat deze ritmestoornis 

optrad (Schrepf et al., 2004). Ook aan het dieet toegevoegde visolie zorgde voor een reductie in VES 

van meer dan 70% bij 44% van de patiënten (Sellmayer et al., 1995). 

Supplementatie van 780 mg EPA en 497 mg DHA per dag gedurende 6 weken aan Boxers toonde 

aan dat er een significante reductie was in het aantal VES die optraden. In dezelfde test werd aan een 

andere groep Boxers 1124 mg ALA per dag gesupplementeerd, maar dit gaf geen significante 

reductie in het aantal VES. De controlegroep in deze studie kreeg 2 g zonnebloemolie per dag 

toegediend, maar ook dit zorgde niet voor een reductie (Smith et al., 2007). Een eerder proef toonde 

een soortgelijk resultaat aan waarbij de supplementatie van de combinatie van EPA en DHA voor een 

reductie in VES zorgde en zowel de controle als de toegevoegde ALA niet voor reductie zorgden 

(Smith et al., 2006). DHA en EPA komen beiden voor in visolie, waar dat ALA vooral in plantaardige 

oliën zit (Smith et al., 2006; Smith et al., 2007). 

Hoewel het aan het dieet toevoegen van ALA reeds succesvol bleek bij het verminderen van aritmie 

en voorkomen van dood door hartproblemen in diverse studies (Delorgeril et al., 1994; Billman et al., 

1999; Djousse et al., 2005), is het mogelijk dat dit te wijten is aan de omzetting van ALA in EPA en 

DHA door het lichaam (Smith et al., 2007). Deze conversiereactie gebeurt beter in mensen dan in 

honden (Mantzioris et al., 1994; Bauer et al., 1998). In de studie van Smith et al. (2007) vertoonden de 

honden die een supplementatie van ALA kregen een toename in plasmaconcentratie van EPA. Deze 

concentratie bleef echter onder de concentraties die bereikt werden bij het toevoegen van visolie. 

Daarnaast werd er geen toename van DHA waargenomen. Deze bevindingen komen overeen met 

eerdere studies (Bauer et al., 1998). DHA (25 mg/kg) en EPA (40 mg/kg) kunnen daarnaast beiden 

helpen bij het voorkomen van cachexie ten gevolge van deze aandoening (Meurs, 2005). 

6.3. L-CARNITINE SUPPLEMENTATIE 

In een studie van Keene et al. (1991) werd een familie van Boxers gevolgd waarbij er, ondanks een 

normaal tot hoog plasmagehalte aan L-carnitine, een te laag myocardiaal gehalte aan carnitine werd 

vastgesteld. Deze Boxers hadden een linker ventriculaire dilatatie met systolische disfunctie. 

Daarnaast hadden ze VES en atriale fibrillatie. Na supplementeren van L-carnitine verbeterde hun 

klinische toestand, maar de aandoening werd daarmee niet opgelost (Keene et al., 1991). Het valt dus 

te overwegen om L-carnitine (50 mg/kg p.o. q8h) toe te voegen aan de voeding (Meurs, 2004). 

6.4. IMPLANTATIE VAN EEN DEFIBRILLATOR 

Bij mensen heeft men het effect van een geïmplanteerde defibrillator reeds uitgebreid bestudeerd en 

heeft men kunnen aantonen dat deze techniek een betere overlevingskans schenkt aan mensen met 

een hoog risico op ventriculaire tachycardie (Moss et al., 1996). In een studie van 2006 heeft men bij 

een Boxer met aanhoudende ventriculaire tachycardie, die niet reageerde op medicamenteuze 

therapie een defibrillator ingeplant. De problemen die zich daarbij voordeden waren de hoge 

hartfrequentie van honden bij inspanning en het in vergelijking met mensen geringe verschil tussen de 

R- en T-golf morfologie. De defibrillators die bij mensen gebruikt werden hadden een bovengrens voor 

hartfrequentie van 240 bpm en moesten aangepast worden zodat ze geen tachycardie registreerden 
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wanneer de hond een inspanning leverde. Daarnaast heeft men de sensor op verschillende plaatsen 

in het hart getest zodat men een zo groot mogelijk verschil tussen T- en R-golf morfologie bekwam. 

Men heeft deze 2 moeilijkheden verder geneutraliseerd door gebruik te maken van de afwijkende 

morfologie van het QRS-complex bij de detectie van tachycardie. Deze therapie bleek succesvol te 

zijn (Nelson et al., 2006). 

7. ERFELIJKHEID 

Zoals eerder vermeld is ARVC bij Boxers een erfelijke aandoening met een autosomaal dominante 

overerving met onvolledige penetrantie. Op figuur 4 zijn de stambomen te zien van 2 families van 

Boxers. Hier is te zien dat 2 aangetaste ouders een niet aangetaste nakomeling kunnen voortbrengen. 

Hierdoor wordt een recessief erfelijk gebrek uitgesloten. Daarnaast zijn ongeveer evenveel mannelijke 

als vrouwelijke individuen aangetast en zijn 2 aangetaste ouders in staat om een niet aangetast 

vrouwelijk individu als nageslacht voort te brengen, waardoor een X-gebonden defect ook uitgesloten 

kan worden (Meurs et al., 1999). Het is echter zo dat aangetaste nakomelingen niet allen even zwaar 

aangetast zijn, waardoor een onvolledige penetrantie mogelijk lijkt (Meurs, 2004). 

Hoewel bij mensen met ARVC verschillende mutaties vastgesteld zijn in de genen verantwoordelijk 

voor desmoplakine, plakoglobine, desmogleïne-2 en plakophiline-2, zijn deze mutaties niet 

vastgesteld bij aangetaste Boxers (Meurs et al., 2007). Hetzelfde geldt voor mutaties in de cardiale 

ryanodine receptor (RyR2), hier is via linkage analyse vastgesteld dat deze mutatie niet de oorzaak is 

van ARVC bij de Boxer (Meurs et al., 2006). 

Hoewel de meest voorkomende congenitale 

hartaandoeningen bij Boxers aortastenose en 

pulmonalisstenose zijn, lijkt het toch beter om 

Boxers te screenen vooraleer over te gaan tot 

verdere kweek (Meurs, 2004; Bussadori et al., 

2009). Aangezien een genetische test ontbreekt, 

kan men gebruik maken van een Holter 

monitoring bij de evaluatie. Kwekers zouden zich 

niet mogen baseren op 1 Holter monitoring en 

zouden deze jaarlijks moeten herhalen. Daarnaast 

moet men voor elke hond inschatten in hoeverre 

bepaalde andere systemische invloeden ook voor 

VES kunnen zorgen. Gebaseerd op de familiale 

geschiedenis, systemische conditie van de hond 

en herhaaldelijke Holter monitoring kan men een 

aanbeveling geven aan de eigenaar (Meurs, 

2004).  

Figuur 4: Stambomen van 2 families van Boxers (uit: 
Meurs et al. (1999)) 
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SAMENVATTING 

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is de meest voorkomende cardiologische afwijking bij de kat. 

Het is een aandoening die zowel heterogeen is qua morfologie als qua klinische symptomen. HCM 

veroorzaakt een diastolische disfunctie met verminderde doorbloeding van het myocard en een 

dilatatie van het linker atrium tot gevolg. Congestief hartfalen en arteriële thromboëmbolie kunnen 

optreden als ernstige complicaties. Hoewel de laatste jaren enkele genetische mutaties ontdekt zijn 

berust de diagnose hoofdzakelijk op echocardiografisch onderzoek. Naar alle waarschijnlijkheid zullen 

er de komende jaren nog verschillende mutaties ontdekt worden waardoor de uitkomst van huidige 

genetische testen enkel belang heeft bij reproductieschema’s. De therapie van HCM is afhankelijk van 

de ergheid van de symptomen en kan zeer intensief worden. Ook de prognose is afhankelijk van de 

klinische symptomen. In deze case studie wordt een kat beschreven met HCM en een subobstructie 

ter hoogte van de aorta ten gevolge van mid-systolische beweging van de mitralisklep. Vervolgens 

wordt een bondig overzicht van de literatuur weergegeven. 

  



2 
 

1. INLEIDING 

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is een aandoening die gekenmerkt wordt door een 

concentrische hypertrofie van het linker ventrikel zonder dat daarbij de diameter toeneemt. De totale 

hartmassa neemt hierbij toe (Fox et al., 1995; Fox, 2003). Het is een aandoening die bij verschillende 

diersoorten voorkomt, waaronder de mens en de kat (Kittleson et al., 1999). 

Men spreekt van primaire HCM wanneer men elke ziekte die concentrische hypertrofie van de 

hartspier kan veroorzaken uitgesloten heeft. Indien er een onderliggende aandoening is die deze 

hypertrofie veroorzaakt, spreekt men van secundaire HCM. Deze kan dan ten gevolge van hormonale 

stimulatie of overmatige druk ter hoogte van de ventrikels ontstaan. Overmatige druk kan onder 

andere veroorzaakt worden door systemische hypertensie of obstructie van de bloedstroom uit de 

ventrikels. Bij hormonale invloeden moet gedacht worden aan hypersomatotropisme en 

hyperthyroïdie. Daarnaast kan een infiltratieve myocardiale tumor zoals lymfoma de 

echocardiografische waarnemingen die men aantreft bij HCM nabootsen. Typisch voor secundaire 

HCM is dat de hypertrofie symmetrisch is, waarbij de wanddikte maximaal 50% in dikte toeneemt 

(Kittleson et al., 1992; Fox, 2003; Tilley et al., 2008; Ferasin, 2009a). 

Bij de mens zijn tot op heden 434 etiologische mutaties in het DNA vastgesteld. Alle gesitueerd in 

genen die coderen voor de sarcomeren (Seidman, 2006). Ook bij katten zijn reeds etiologische 

mutaties vastgesteld. Twee verschillende mutaties zijn ontdekt bij de Maine Coon. Daarnaast heeft 

men bij de Ragdoll 1 mutatie vastgesteld. Ook bij de kat betreft het genen die coderen voor de 

sarcomeren (Meurs et al., 2005; Meurs et al., 2007; Nyberg et al., 2007). Naast een genetische 

mutatie wordt er in de humane geneeskunde ook gesproken van zogenaamde modifiërende genen en 

omgevingsfactoren die het ontstaan van HCM in de hand kunnen werken (Maron et al., 2003). Het is 

mogelijk dat ook bij de kat dergelijke subtiele modificaties bestaan (Baty, 2004). 

2. CASE STUDIE 

Een 4,5 jaar oude gecastreerde kater (Europese korthaar, 7,6 kg) werd gepresenteerd op de dienst 

cardiologie nadat 2 verschillende dierenartsen een bijgeruis vastgesteld hadden. De eerste dierenarts 

had dit een jaar geleden vastgesteld, toen het dier kampte met een blaasontsteking. Een tweede 

dierenarts hoorde het tijdens een algemene onderzoek voor de jaarlijkse vaccinatie. 

Daarnaast was bij de eigenaars sinds de introductie van een kitten in het gezin (6 maand daarvoor) 

opgevallen dat de kat veel rustiger en minder speels was.  

Tijdens het algemeen onderzoek was de kat alert. De mucosae, capillaire vullingstijd, lymfeknopen en 

longauscultatie waren normaal. Er was sprake van hyperventilatie, mogelijks omdat het dier 

gestresseerd was. Bij hartauscultatie werd een bijgeruis waargenomen. De hartfrequentie bedroeg 

156 bpm en de pols was niet voelbaar, vermoedelijk omwille van de voedingstoestand. Een body 

condition score van 4 werd gegeven. 

Op echocardiografisch onderzoek werd een milde verdikking van de linker ventriculaire vrije wand 

vastgesteld. Deze bedroeg 6,24 mm gemeten in M-mode en 6,32 mm gemeten in tweedimensionale 

opname. Beide waarden zijn gemeten tijdens de diastole. Het interventriculair septum werd normaal 
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bevonden, dit zowel in de M-mode (4,75 mm) 

als op de longitudinale doorsnede (5,90 mm). 

Er was sprake van systolic anterior 

movement (SAM) van de mitralisklep 

gecombineerd met een dynamic outflow tract 

obstruction (DOTO) ter hoogte van de aorta. 

Daarnaast werd een milde regurgitatie naar 

het linker atrium opgemerkt. De diameter van 

het linker atrium (18,28 mm) werd als 

maximaal bevonden. De verhouding van het 

linker atrium ten opzichte van de aorta (Ao) 

bedroeg 1,57. 

Een therapie met atenolol 25 mg (1/4 tablet 

q12h) werd ingesteld en een controlebezoek na 4 maanden werd aangeraden. Daarnaast werd 

aanbevolen het dier op een vermageringsdieet te plaatsen. Hill’s Prescription Diet r/d® blikvoeding 

werd meegegeven met de eigenaar. 

Vier maanden later kwam de eigenaar terug op controlebezoek. De kater(4 jaar 11 maanden, 6,95kg) 

deed het volgens de eigenaar veel beter. Er was geen sprake meer van lusteloosheid. Het dier 

speelde meer met de jongere kat thuis. Ook waren er geen klachten van momenten van zwakte die 

mogelijk veroorzaakt zouden kunnen zijn door de medicatie. Het toedienen van de medicatie verliep 

probleemloos. Daarnaast was de kat 650 gram vermagerd sinds het vorige consult. 

Op echocardiografisch onderzoek werd besloten dat de cardiomyopathie stabiel was. De diameter van 

het linker atrium bedroeg nu 12,51 mm en de verhouding van het linker atrium ten opzichte van de 

aorta was afgenomen tot 1,3. De linker ventriculaire vrije wanddikte bedroeg 6,34 mm en 6,05 mm in 

respectievelijk de M-mode en de tweedimensionale opname. Dit zijn waarden die vergelijkbaar zijn 

met die uit het eerste consult. Er was nog steeds sprake van SAM. De ratio tussen de vroege en 

actieve ejectiesnelheden ter hoogte van de mitralisklep bedroeg 1,85. De maximale snelheid ter 

hoogte van de aortaklep bedroeg 0,91 m/s terwijl de drukgradiënt 3,33 mm Hg was. 

De eigenaar kreeg het advies de therapie met atenolol 25mg (1/4 tablet q12h) verder te zetten en 

werd verzocht om op controle te komen na 6 tot 9 maanden indien alles goed bleef gaan. 

  

Fig. 1: Dwarse doorsnede doorheen het linker ventrikel 
waarbij duidelijk de papillairspieren zichtbaar zijn. 



4 
 

3. DISCUSSIE 

3.1. PREVALENTIE 

Van alle cardiomyopathiën die bij katten voorkomen, wordt hypertrofische cardiomyopathie (HCM) het 

meeste gezien. Een retrospectieve studie van 106 katten die gediagnosticeerd waren met 

cardiomyopathie wees uit dat 57,5% van hen HCM hadden. Restrictieve cardiomyopathie (RCM) 

(20,7%), gedilateerde cardiomyopathie (DCM) (10,4%) en cardiomyopathie die niet onder een 

bepaalde noemer geclassificeerd kan worden (UCM) (10,4%) kwamen respectievelijk het tweede, 

derde en vierde meest voor (Ferasin et al., 2003). 

Een studie die liep over een periode van 8 jaar op doorverwezen katten met cardiovasculaire 

problemen toonde aan dat wanneer men ook andere cardiovasculaire aandoeningen buiten 

cardiomyopathie in rekening neemt, HCM opnieuw de hoogste prevalentie vertoont. In deze studie 

vertoonde 67,6% van de patiënten HCM. Congenitale malformaties werden in 11,8% van de gevallen 

teruggevonden, waarbij ventrikel septum defect het meeste voorkwam (Riesen et al., 2007b). 

Bij een prospectieve studie op 103 klaarblijkelijk gezonde katten werd een bijgeruis waargenomen bij 

16 van de 103 (15,5%) dieren in rust. Na excitatie werden dit 28 dieren (27,1%). Uiteindelijk bleek 

15,5% van de 103 dieren subklinische cardiomyopathie te hebben. Van de 16 dieren met 

cardiomyopathie vertoonden 15 dieren HCM. De andere kat had arrhythmogene rechter ventriculaire 

cardiomyopathie (ARVC) (Paige et al., 2009). 

Bij mensen wordt geschat, dat 1 op de 500 individuen, of 0,2%, aangetast is met HCM (Maron et al., 

1995; Maron, 2002). Dit percentage is beduidend lager als het percentage aangetaste katten (Paige et 

al., 2009). 

Daar katers vaker HCM vertonen dan kattinnen lijkt er een geslachtspredispositie te bestaan. In 

dezelfde als hierboven vermelde retrospectieve studie met 106 katten was van de met HCM 

aangetaste dieren 63,9% mannelijk. Andere studies bevestigen deze vaststelling (Atkins et al., 1992; 

Bright et al., 1992; Riesen et al., 2007b; Brizard et al., 2009). Dit in tegenstelling tot de andere 

onderzochte cardiomyopathiën waar tussen de 63,6% en 72,7% vrouwelijk was (Ferasin et al., 2003). 

De leeftijd waarbij HCM voor het eerst vastgesteld wordt varieert. De gemiddelde leeftijd bedraagt 5,9 

jaar, maar de variatie is groot (4 maanden tot 16 jaar) (Ferasin et al., 2003). 

In tabel 1 zijn veel voorkomende rassen samengevat. Telkens zijn het aantal dieren in de studie 

vermeld. Er dient echter opgemerkt te worden dat enkel de meest voorkomende rassen opgenomen 

zijn in de tabel. De tabel geeft een idee over het procentueel voorkomen van rassen die aangetast zijn 

met HCM bij een tussen 1985 en 1995 doorverwezen populatie dieren. Daarbij moet men rekening 

houden met de mogelijkheid dat de populariteit van rassen kan verschillen naargelang periode en 

land. De hier beschreven patiënt was een kortharige kruising. 
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Tabel 1: Voorkomen naargelang ras  

Ras 

Atkins et al. 

(1992) 

(74 dieren) 

Bright et al. 

(1992) 

(18 dieren) 

Ferasin et al. 

(2003) 

(61 dieren) 

Riesen et al. 

(2007) 

(194 dieren) 

Rush et al. 

(2002) 

(260 dieren) 

Totaal 

(607 dieren) 

Procentueel 

voorkomen 

Kortharige 

kruisingen 
31 10 39 67 170 317 52,2% 

Langharige 

kruisingen 
31 5 3 7 56 102 16,8% 

Pers 4 0 9 43 8 64 10,5% 

Maine Coon 2 0 3 44 3 52 8,6% 

Siamees 2 1 1 3  7 1,2% 

Birmaan 0 0 2 1  3 0,5% 

Ragdoll 0 0 2 0  2 0,3% 

Andere 4 2 2 29 23 60 9,9% 

3.2. CLASSIFICATIE EN MORFOLOGIE 

Volgens Fox et al. (1995) kan men hypertrofie van het myocardium indelen in 4 verschillende 

categoriën. In de eerste categorie bevinden zich patiënten waarbij de hypertrofie diffuus verloopt, 

maar waarbij toch wel een aanzienlijk deel van het myocardium aangetast is. Zowel het 

interventriculair septum (IVS) als de aansluitende linker ventriculaire vrije wand (LVFW) is hierbij 

aangetast. Een tweede groep dieren heeft een diffuse, maar asymmetrische aantasting waarbij vooral 

het IVS of de LVFW aangetast is. De derde groep heeft een segmentale aantasting van ofwel het IVS, 

ofwel de LVFW. De laatste groep tenslotte, heeft ook een segmentale aantasting, waarbij 

niet-aaneengesloten gebieden van zowel het IVS als de LVFW aangetast zijn. In het geval van de in 

deze case studie beschreven kat is er sprake van een milde verdikking van de LVFW. Men zou aldus 

kunnen besluiten dat deze patiënt in de tweede groep ingedeeld kan worden. Op figuur 2 worden twee 

Fig. 2: Vergelijking tussen groep 1 en groep 2 aan de hand van echocardiografische opnamen (naar: Fox 
et al. (1995)) (PW: linker ventriculaire vrije wand; AVS en PVS: anterieur en posterieur ventriculair 
septum) 
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afbeeldingen vergeleken. Afbeelding A betreft een afbeelding van Fox et al. (1995) waar een 

tweedimensionale echocardiografische opname doorheen het linker ventrikel toont dat er een 

veralgemeende hypertrofie is van zowel het IVS als de LVFW. Dit dier behoort tot de eerste groep 

dieren. Op afbeelding B kan men een vergelijkbare afbeelding van de in deze case studie beschreven 

patiënt terugvinden. Enkel de LVFW is aangetast. 

Naast de veranderingen in het linker ventrikel, zijn er ook nog veranderingen die kunnen optreden in 

zowel het linker atrium, het rechter ventrikel als het rechter atrium. Zoals bij onze patiënt kan het linker 

atrium matig tot erg gedilateerd zijn, waarbij de wand van het atrium al dan niet verdikt of verdunt kan 

zijn. Daarnaast ziet men af en toe rechter ventriculaire hypertrofie en rechter atrium dilatatie. Ter 

hoogte van de apex van het linker ventrikel kan er een aneurysmale verdunning optreden. Tot slot 

kunnen ook focale myocardiale infarcten opgemerkt worden (Fox, 2003).  

Wanneer men een histologisch preparaat maakt van een stukje gehypertrofieerde hartspier ontdekt 

men een bizarre architectuur van de spiervezels. Er is een algemene toename van fibrotisch weefsel 

tussen de hartspiervezels. Daarnaast is er arteriosclerose van de intramurale bloedvaten. Het lumen 

van deze bloedvaten wordt kleiner omwille van proliferatie van de gladde spieren in deze bloedvaten 

en een toename aan perivasculair bindweefsel (Liu et al., 1981; Fox, 2003). 

3.3. PATHOFYSIOLOGIE 

3.3.1. Diastolische disfunctie 

Door de concentrische hypertrofie van de hartspier, de fibrosering van de wand en de slechte 

organisatie van de hartspiervezels wordt het ventrikel stijver en wordt het aldus moeilijker om deze 

tijdens de diastole te vullen. Men spreekt van een diastolische disfunctie. De eventuele tachycardie 

die ontstaat ter compensatie van de verminderde cardiac output kan ervoor zorgen dat de vulling van 

het ventrikel nog bemoeilijkt wordt. Daarnaast is de doorbloeding van de coronairen verminderd, 

waardoor myocardiale ischemie ontstaat gevolgd door celdood en fibrotisch vervangweefsel. Het 

exacte mechanisme hierachter is nog onbekend, maar vermoedelijk is dit gerelateerd aan de 

aantasting van de intramurale bloedvaten. Omdat de myocardiale bloedvloei gebeurt tijdens de 

diastole, kan ook hier tachycardie de myocardiale ischemie verergeren (Fuentes, 2003; Tilley et al., 

2008; Ferasin, 2009a). 

3.3.2. Neurohormonen 

Omwille van de slechtere ventrikelvulling is er een afname in slagvolume met als gevolg dat de 

baroreceptoren ter hoogte van de sinus carotis en het renale juxtraglomerulair apparaat deze afwijking 

gaan waarnemen. Op hun beurt stimuleren zij het renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS). 

Hierdoor ontstaat er natriumretentie. Deze natriumretentie gaat gepaard met een vochtretentie 

waardoor het bloedvolume en dus ook de veneuze retour naar het hart toeneemt. Daarnaast wordt het 

sympatische zenuwstelsel gestimuleerd door de baroreceptoren. Deze stimulatie zorgt voor 

vasoconstrictie met een verdere activatie van het RAAS, verhoogde hartfrequentie en een positief 

inotroop effect tot gevolg. Deze effecten veroorzaken een toegenomen belasting op de hartspier, 
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waardoor het ontstaan van fibrose bevorderd wordt. Daarnaast zorgen deze neurohormonen ook voor 

het stijver worden van het ventrikel (Tilley et al., 2008; Ferasin, 2009a). 

3.3.3. Congestief hartfalen 

Omwille van de slechtere ventrikelvulling neemt de druk in het linker atrium toe. Deze gaat in eerste 

instantie dilateren, maar dit kan op termijn ook leiden tot een congestief hartfalen (CHF). Op dat 

moment is er hypertensie ter hoogte van de pulmonaire venen welke gevolgd wordt door pulmonair 

oedeem en/of pleurale effussie. Bij katten met congestief hartfalen werd een hogere concentratie van 

tumor necrosis fator α (TNF-α) waargenomen. Dit cytokine kan een oorzaak zijn van endotheliale 

abnormaliteiten. Daarnaast heeft men ook een toename in endotheline vastgesteld bij katten met 

myocardiale aandoeningen. Endotheline is een zeer potente vasoconstrictor en kan daarnaast deels 

verantwoordelijk zijn voor celproliferatie, sympaticusactivatie en hermodellering van de hartspier. Een 

afname van de afterload kan waargenomen worden, waardoor het eind-systolisch volume afneemt en 

mogelijks zelfs volledig tot nul herleid wordt. Op dat moment is er sprake van ventriculaire obliteratie. 

Dit werd niet waargenomen bij onze patiënt (Meurs et al., 2002; Prosek et al., 2004; Tilley et al., 2008; 

Ferasin, 2009a). 

3.3.4. Mid-systolische beweging van de mitralisklep 

De abnormale stand van de papillairspieren, chordae 

tendineae en afwijkende kleparchitectuur in combinatie 

met de concentrische hypertrofie kan zorgen voor het 

ontstaan van een anterieure beweging van het craniale 

blad van de mitralisklep tijdens de systole (SAM). Door 

deze mid-systolische beweging ontstaat er een subaorta 

stenose tijdens de expulsie van bloed. Het is daarbij 

mogelijk dat de klep het interventriculair spetum raakt. Dit wordt geïllustreerd door figuur 3 waarbij het 

linkse beeld een normale uitstroom via de aorta toont. Het rechtse beeld toont de SAM in combinatie 

met de dynamische obstructie van de uitstroom van bloed via de aorta (DOTO). De snelheid van het 

bloed is op dat moment toegenomen 

waardoor het mogelijk is dat turbulentie 

gehoord wordt tijdens auscultatie. Daarnaast 

kan mid-systolisch door deze verplaatsing van 

de mitralisklep ook een regurgitatie naar het 

linker atrium optreden. Deze regurgitatie kan 

opnieuw een oorzaak van bijgeruis zijn en is 

weergegeven in figuur 3 en 5. Een bijgeruis 

kan optreden tijdens rust, maar het is ook 

mogelijk dat enkel bij excitatie (en dus bij 

hogere hartfrequentie) het bijgeruis hoorbaar 

wordt (Tilley et al., 2008; Ferasin, 2009a). Bij 

de patiënt uit deze case studie was er een 

Fig. 3: Dynamische subaorta stenose als 
gevolg van SAM (Uit: Ferasin (2009a)) 

Fig. 4: M-mode ter hoogte van de mitralisklep tijdens 
de tweede consultatie. De X duidt het normaal beeld 
aan, tijdens de andere systoles is te zien dat de 
mitralisklep naar het interventriculair septum toe 
beweegt. 
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bijgeruis aanwezig tijdens auscultatie. Of dit ook aanwezig was in rust is niet duidelijk, daar het dier in 

een stresstoestand verkeerde tijdens de consultatie. Op echocardiografisch onderzoek waren de 

typische tekenen van SAM zichtbaar. Ook een M-mode die de beweging van de mitralisklep weergeeft 

illustreert dit (zie figuur 4). Tijdens de systole sluit de mitralisklep zoals deze normaal moet doen, maar 

soms wordt het anterieur blad van de mitralisklep tijdens de systole naar het interventriculair septum 

gezogen. Er dient opgemerkt te worden dat de aanwezigheid van SAM geen typisch kenmerk is voor 

HCM. Beide kunnen onafhankelijk van elkaar voorkomen. Zowel bij mensen als bij honden is reeds 

aangetoond dat SAM kan voorkomen bij andere aandoeningen (Bulkley en Fortuin, 1976; Levisman, 

1976; Lau et al., 2001; Paige et al., 2007). Een zogenaamd endotheliaal litteken kan gezien worden 

op het interventriculaire septum op de plaats waar het de mitralisklep raakt. Dit werd niet gezien in de 

hier besproken case studie. Daarnaast kan de mitralisklep verdikt zijn. Dit kan zowel postmortem als 

op echocardiografisch onderzoek gezien worden (Fox, 2003). 

3.3.5. Thrombusvorming en thromboëmbolie 

Het is mogelijk dat er in een van de verschillende hartkamers een thrombus gevormd wordt. Een 

mogelijk gevolg daarvan is dat er een deel van de thrombus via de bloedstroom mee gevoerd wordt 

naar de kleinere bloedvaten in het lichaam en daar een arteriële thromboëmbolie (ATE) veroorzaakt. 

Waarom deze thrombus gevormd wordt en of dat te maken heeft met een vergroting van het linker 

atrium staat nog steeds ter discussie. Mogelijk heeft een toename in TNF-α met als gevolg 

endotheliale schade een invloed op deze thrombusvorming. Een andere optie is dat een bloedklonter 

makkelijker gevormd wordt omwille van de bloedstase. Tot slot kan het zijn dat er een veranderde 

coagulabiliteit van het bloed is. Een plaats waar regelmatig ATE gezien worden is ter hoogte van de 

terminale aorta waar deze opsplitst. Het is echter ook mogelijk dat thrombi vast komen te zitten in de 

bloedvaten van één van beide voorpoten of een combinatie van poten en ter hoogte van de cerebrale, 

renale of mesenteriale bloedvaten Deze thrombi verhinderen het verdere doorstromen van het 

arteriële zuurstofrijke bloed en zetten vasoactieve substanties vrij die collaterale vaten doen 

contraheren. Als klinische symptomen kan men één of meerdere van de hierachter opgesomde 

symptomen waarnemen: een acute paralyse of parese van de achterhand, pijn, dyspnee, afwezige 

femoraalpols, bleke en koude zoolkussens, afwezige diepe pijnreactie, hypothermie, afwezige anale 

reflex in combinatie met blaasdilatatie, bradycardie of onregelmatig hartritme, depressie en 

abdominale pijn (Smith et al., 2003; Moise, 2007; Tilley et al., 2008; Ferasin, 2009a). In een studie op 

vier verwante katten met ATE bleek dat het linker ventrikel functionele veranderingen onderging die ze 

ook bij 10-15% van de mensen met HCM zien. Deze veranderingen zijn typisch voor eindstadia bij 

deze aandoening. Zo werd de linker ventriculaire wand bij een aantal van hen dunner en werd de 

fractional shortening lager dan normaal. Ook viel bij deze vier dieren op dat het linker atrium erg 

gedilateerd was (Maron en Spirito, 1998; Baty et al., 2001). 

3.4. DIAGNOSE 

Meestal wordt de diagnose gemaakt op basis van echocardiografie, waarbij andere oorzaken van 

hypertrofie uitgesloten worden. Achtereenvolgens bespreek ik de verschillende onderdelen van het 
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cardiologisch onderzoek die bij kunnen dragen tot het stellen van de diagnose. Indien van toepassing 

op de hier besproken patiënt worden de waarnemingen vermeld. 

3.4.1. Klinische symptomen 

Een grote variatie wordt gezien als het gaat om de klinische symptomen waarmee katten met HCM 

gepresenteerd worden. 

Eigenaars melden vaak dat hun kat minder speels is als anders. Daarnaast is het mogelijk dat de 

eigenaars een verminderde eetlust, vermagering, moeilijkheden met ademen of zelfs syncopes 

opmerken bij hun dier (Bright et al., 1992). 

Op klinisch onderzoek kan het zijn dat de kat asymptomatisch is. Het kan ook zijn dat het dier 

congestief hartfalen heeft, met dyspnee, hepatomegalie en opgezette jugularisvene als bijhorende 

symptomen. Tussen deze twee uitersten treft men katten waar men op auscultatie een bijgeruis of 

gallopritme hoort. Ook kan er sprake zijn van tachycardie. Wanneer men geen pols ter hoogte van de 

a. femoralis voelt bij dieren die verdacht zijn van HCM moet men bedacht zijn op de mogelijkheid dat 

er een ATE is. Meestal zijn deze dieren echter acuut verlamd aan de achterhand. Daarnaast vertonen 

zij vaak hypothermie en erge pijn in het acuut stadium (Atkins et al., 1992; Bright et al., 1992; Rush et 

al., 2002; Ferasin et al., 2003; Smith et al., 2003; Paige et al., 2009). 

Bij onze patiënt vermelde de eigenaar dat het dier rustiger was dan anders. Daarnaast werd een 

bijgeruis gedetecteerd op auscultatie. Dit terwijl er sprake was van tachycardie en hyperventilatie. Er 

dient hierbij wel opgemerkt te worden dat het dier in kwestie op dat moment zich in een stresstoestand 

bevond. 

3.4.2. Elektrocardiografisch onderzoek 

Elektrocardiografisch onderzoek is een ongevoelige techniek bij de diagnose van een 

cardiomyopathie (Ferasin, 2009b). Ongeveer 33% tot 42% van de katten met HCM zal een normaal 

ECG vertonen. Afwijkingen die verband houden met de morfologische veranderingen komen uiteraard 

voor. Zo zal 24,6% tekenen van een vergroot linker ventrikel vertonen. Bij de geleidingsstoornissen 

valt vooral de linker anterieure bundeltakblok op. Deze komt voor in 27,9% tot 33% van de gevallen. 

Daarnaast kan men allerlei aritmiën detecteren (Bright et al., 1992; Rush, 1998; Ferasin et al., 2003). 

3.4.3. Radiografisch onderzoek 

Radiografisch onderzoek is een gevoeligere techniek bij de diagnose van HCM en is van onschatbare 

waarde bij de evaluatie van congestief hartfalen. Zevenenzeventig tot 83% vertoont een abnormaal 

beeld op thoraxradiografiën. Een algemeen vergrote hartschaduw, een vergroot linker atrium, 

vergrootte pulmonaire bloedvaten, pleurale effusie of pulmonair oedeem kunnen gezien worden. 

Pulmonair oedeem bij de kat begint als een interstitieel patroon, dat vlekkerig verspreid kan zijn. Later 

gaat dit patroon over naar een alveolair patroon. Pleurale effusie kan gezien worden bij linker hart 

falen, maar wordt vaker gezien wanneer ook het rechter hart gehypertrofieerd is. Indien dit het geval 

is, dan is vaak de caudale vena cava ook opgezet. Op abdominale radiografie kan men dan 

hepatomegalie waarnemen. Daarnaast kan men via radiografie ook ascites detecteren. Het typische 

valentijnshart waarbij beide atria vergroot zijn en dat als kenmerkend voor HCM gezien werd, kan 
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zichtbaar zijn, maar komt ook bij andere hartaandoeningen voor (Bright et al., 1992; Rush, 1998; 

Ferasin et al., 2003; Ferasin, 2009b). 

3.4.4. Cardiale magnetische resonantie 

In de humane geneeskunde is het nut van cardiale magnetische resonantie (cMRI) reeds aangetoond. 

Bij aritmogene rechter ventriculaire cardiomyopathie, endocardiale fibroëlastose en myocarditis wordt 

deze technologie reeds gebruikt (Ferasin, 2009b). 

Cardiale MRI is ook nuttig bij het bepalen van de linker ventriculaire cardiale massa. Dit is zowel bij 

mensen als bij katten aangetoond (Devlin et al., 1999; MacDonald et al., 2006). Het is echter zo dat de 

diastolische disfunctie niet bepaald kan worden aan de hand van cMRI. Daarnaast liggen de kostprijs, 

algemene anesthesie en de tijdsduur van een cMRI het veralgemeend gebruik in de diergeneeskunde 

in de weg (MacDonald et al., 2006; Ferasin, 2009b). 

3.4.5. Scintigrafie 

Tot nu toe heeft men aan de hand van positron emissie tomografie enkel aangetoond dat katten met 

HCM een verminderde coronaire perfusie hebben in vergelijking met gezonde katten (Ferasin, 2009b). 

3.4.6. Histologie 

Wanneer men postmortem histologie uitvoert op het myocardium kan men de verschillende letsels 

terugvinden die besproken zijn bij morfologische aspecten. Deze zijn echter zelden pathognomisch 

voor HCM daar zij ook kunnen voorkomen bij andere vormen van cardiomyopathie. 

Immunohistochemisch kan men het atriaal natriuretisch peptide en het hersen natriuretisch peptide in 

hoger dan normale concentraties aantonen in het hartweefsel (Biondo et al., 2003). Beide peptides 

worden verder besproken bij het bloedonderzoek. Antemortem kan men transveneus een 

endomyocardiale biopsie nemen. Deze techniek is echter zeer controversieel daar er grote risico’s 

zoals ventriculaire aritmie of perforatie van het rechter ventrikel aan verbonden zijn (Ferasin, 2009b). 

3.4.7. Bloedonderzoek 

Cardiaal troponine I (cTn-I) is een eiwit dat vrijkomt bij myocardiale schade. In het plasma kan men de 

concentratie ervan bepalen en dit gebeurt al in de humane geneeskunde voor de detectie van acute 

coronaire problemen waaronder myocardiaal infarct (Apple et al., 2004). Twee verschillende studies 

bij katten hebben al aangetoond dat er een verhoging is van het cTn-I bij katten met HCM. Een 

differentiatie tussen de normale katten en aangetaste katten kon gemaakt worden met een hoge 

specificiteit en een hoge sensitiviteit. Beide hebben een verband aangetoond tussen de wanddikte van 

het LV en de hoeveelheid cTn-I. Er kon echter geen verband aangetoond worden tussen de wanddikte 

van het interventriculair septum en het cTn-I (Herndon et al., 2002; Connolly et al., 2003). Het betreft 

echter een studie onder experimentele omstandigheden, en hoe deze test in de praktijk gebruikt kan 

worden is niet duidelijk. Daarnaast zijn er voor zover de auteur er weet van heeft geen studies bij 

katten over een eventuele stijging van het cTn-I bij zieke katten of katten met een andere 

hartaandoening. In de humane geneeskunde bestaan deze studies wel, en zij toonden aan dat ook 

andere aandoeningen een stijging kunnen veroorzaken (Mehta et al., 2003; Porter et al., 2003). Het is 
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echter mogelijk dat in de toekomst een soortgelijke test gebruikt kan worden als prognostische merker 

(Horwich et al., 2003). 

Zoals hierboven al opgemerkt is, is het atriaal natriuretisch peptide en het hersen natriuretisch peptide 

in verhoogde concentratie aanwezig in de hartspier bij katten met HCM. Daarnaast vindt men deze 

eiwitten ook in verhoogde concentratie terug in het plasma bij katten met allerlei hartaandoeningen 

(Sisson, 2004; MacLean et al., 2006; Connolly et al., 2008; Hori et al., 2008). Net zoals cTn-I is deze 

parameter dus niet specifiek voor HCM, maar het zou kunnen dat deze parameter opnieuw een 

prognostische parameter wordt in de toekomst. Zo zijn bepaalde fragmenten van het hersen 

natriuretisch peptide positief gecorreleert met de verhouding van het LA ten opzichte van de Ao 

(Connolly et al., 2008). 

3.4.8. Genetische testen 

Zoals in de inleiding aangehaald werd, komt HCM ook voor bij mensen. Ongeveer twee derde van alle 

mensen met deze aandoening, hebben de familiale en dus erfelijke vorm. Het is een aandoening met 

een autosomaal dominant overervingspatroon (Marian en Roberts, 2001). Tot nu toe heeft men in de 

humane geneeskunde 434 verschillende mutaties ontdekt. Alle in genen die coderen voor 

sarcomeereiwitten (Seidman, 2006). 

De eerste familiale vorm van HCM bij katten is beschreven bij een familie van Maine Coon katten. Ook 

hier werd een autosomaal dominant overervingspatroon gezien (Kittleson et al., 1999). Sindsdien 

heeft men ook een autosomaal dominant overervingpatroon vastgesteld bij een familie van 

Amerikaanse kortharen. Of HCM ook erfelijk is bij gekruiste rassen, waar HCM het meeste voorkomt, 

is nog niet geweten. Het is mogelijk dat het telkens over een de novo mutatie gaat, maar een andere 

etiologie kan ook aan de basis liggen (Tilley et al., 2008). 

Ondertussen heeft men bij de Maine Coon twee verschillende mutaties in het myosin binding protein C 

(MYBPC3) gen vastgesteld. De eerste gevonden mutatie betreft een puntmutatie in exon 3 ter hoogte 

van het codon 31 waarbij guanine vervangen wordt door cytosine. Hierdoor ontstaat proline in plaats 

van alanine. Deze mutatie wordt in de literatuur dan ook afgekort als A31P (Meurs et al., 2005). 

Daarna heeft men een tweede mutatie ontdekt in het exon 3 toen men onderzoek deed naar 

intra-allelische heterogeniciteit, hier werd guanine vervangen door adenine. Hierdoor ontstaat 

threonine in plaats van alanine. Deze mutatie wordt de A74T mutatie genoemd (Nyberg et al., 2007). 

De prevalentie van de A31P mutatie bij de Maine Coon is nagegaan in een studie uit 2008. Vanuit 21 

verschillende landen werden 3310 stalen verzameld van zowel gezonde als aangetaste dieren. Van 

deze stalen waren 3238 afkomstig van Maine Coon katten. Zij waren overigens het enige ras dat 

positief testte op de mutatie. In het totaal waren 1089 van de 3238 katten drager van de mutatie 

(33,63%). Van deze dieren was 90,7% heterozygoot en slechts 9,3% homozygoot. Wat een schatting 

van het totaal aantal homozygote dieren in de populatie van 3,1% oplevert. Wanneer men zou 

besluiten niet verder te kweken met dragers van de mutatie zou dit omwille van de hoge prevalentie 

(33,63%) een enorme impact kunnen hebben op de totale genenpoel van het ras (Fries et al., 2008). 
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Een verhoogde incidentie van HCM is bij de Ragdoll waargenomen, en dit op jonge leeftijd. Een 

erfelijke basis kon echter niet bepaald worden (Lefbom et al., 2001). In 2007 heeft men een studie 

gemaakt waarin men bij 21 Ragdoll katten met HCM heeft nagegaan of de A31P mutatie in het 

MYBPC3 gen voorkwam. Dit was niet het geval. In dezelfde studie heeft men echter wel aangetoond 

dat bij elk van deze dieren in hetzelfde gen ter hoogte van het codon 820 een puntmutatie had 

plaatsgevonden, waarbij cytosine vervangen werd door thymine. Het gevolg hiervan was dat het 

basische, positief geladen arginine vervangen werd door een structureel veel groter, neutraal geladen, 

aromatisch en hydrofoob tryptofaan (Meurs et al., 2007). 

Zowel in de eerste studie bij Maine Coon’s als in de studie bij Ragdoll’s werd er opgemerkt dat 

homozygoot aangetaste dieren een kortere levensduur kenden dan de katten die heterozygoot 

aangetast waren. Men moet echter wel rekening houden met het feit dat er in beide studies lage 

aantallen dieren gebruikt werden waardoor men niet met zekerheid conclusies kan trekken over deze 

stelling (Meurs et al., 2005; Meurs et al., 2007). Een andere studie toonde aan dat 89% van de 

heterozygoot aangetaste dieren geen hypertrofie vertoonden terwijl 29% van deze dieren reeds de 

leeftijd van 4 jaar had (Sampedrano et al., 2009). 

Een studie waarbij men bij 14 aangetaste katten van verschillende rassen (Noorse boskat, Britse 

korthaar, Sfinx, Siberische kat en Maine Coon) op zoek ging naar mutaties in de 8 bij de mens het 

meest gerapporteerde genen heeft geen extra mutaties aangetoond. Deze studie beperkte zich tot 

echter wel tot het evalueren van coderende gebieden en splitsingsplaatsen. Hoewel bij de mens de 

meeste mutaties voorkomen in de exonen is het mogelijk dat er in de niet-coderende delen of ter 

hoogte van promotorplaatsen alsnog mutaties bestaan (Meurs et al., 2009). 

Er zijn op dit moment dus 3 mutaties gekend, waarvan 2 bij de Maine Coon en 1 bij de Ragdoll. Men 

kan aldus via DNA analyse elk dier testen op deze 3 mutaties. Indien deze negatief zijn, weet men 

echter alleen dat het dier geen drager is van deze mutaties. Wat men niet weet, is of het dier drager 

kan zijn van mogelijke andere mutaties die nog ontdekt moeten worden (Ferasin, 2009b). Men kan 

zich daarnaast ook de vraag stellen of het nuttig is om katten van andere rassen te laten controleren 

voor deze mutaties. Zoals de studie van Fries et al. (2008) uitwees bleek van de 72 stalen afkomstig 

van andere rassen dan de Maine Coon immers geen enkele positief voor de mutatie. Een genetische 

test is dan ook niet uitgevoerd op de patiënt uit deze case studie. 

3.4.9. Echocardiografie 

Bij echocardiografie kunnen verschillende waarden bekomen worden wanneer herhaaldelijke 

metingen uitgevoerd worden. Dit zowel wanneer twee verschillende personen de metingen uitvoeren 

als wanneer dezelfde persoon opnieuw de meting uitvoert. Deze bevinding is echter afhankelijk van 

de ervaring van de gebruiker en van welke echografische techniek men gebruikt bij het onderzoek. 

Ondanks dat, wordt echocardiografie aanzien als het belangrijkste hulpmiddel bij de diagnose van 

HCM (Chetboul et al., 2003; Simpson et al., 2007; Ferasin, 2009b). 

Wanneer men de dikte van het myocardium van het linker ventrikel (LV) wil bepalen, kan dit gebeuren 

aan de hand van M-mode echocardiografie. Deze techniek laat toe om zeer nauwkeurig de wanddikte 
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en de diameter van het linker ventrikel te bepalen zowel tijdens systole als diastole (Ferasin, 2009b). 

Hierbij moet men echter letten op de papillairspieren. Wanneer men door het verkeerd plaatsen van 

de cursor deze mee meet, krijgt men een overschatting van de wanddikte. Daarnaast moet men ook 

bedacht zijn op regionale hypertrofie, die mogelijk niet gedetecteerd wordt aan de hand van M-mode 

echocardiografie (Bonagura, 2000). Hiervoor kan men beter de tweedimensionale (2D) opname 

gebruiken. Het voordeel van tweedimensionale beelden is dat men een overzichtsweergave krijgt 

waardoor men afwijkende functies zoals regionale dissynchronie, hypokinesie of diskinesie duidelijk in 

beeld krijgt (Ferasin, 2009b). In tegenstelling tot de M-mode opname kan men bij 2D-opnames wel 

regionale hypertrofie detecteren. Daarvoor is het wel noodzakelijk om in vier verschillende 

myocardiale segmenten van het LV metingen uit te voeren (Bonagura, 2000). Hoewel er overlapping 

is met normale dieren, zijn de papillairspieren vaak verdikt bij katten met HCM (Adin en Diley-Poston, 

2007). 

Men spreekt van een hypertrofie vanaf dat de wanddikte van het LV meer dan 6 mm bedraagt tijdens 

de diastole en wanneer dit segment meer dan 50% van het myocardiale oppervlak bestrijkt (Fox et al., 

1995; Bonagura, 2000). Dit was het geval ter hoogte van de LVFW bij onze patiënt. Men moet echter 

rekening houden met mogelijke onderliggende oorzaken vooraleer men de diagnose van HCM maakt. 

Zo zal de hydratatiestatus van groot belang zijn bij het evalueren van een echocardiogram. Wanneer 

een dier gedehydrateerd is zal zijn wanddikte vergroten en is het mogelijk dat de LV oblitereert tijdens 

de systole (Campbell en Kittleson, 2007). Hoewel HCM vaak gepaard gaat met een stijging van de 

fractional shortening (FS), zijn er ook andere 

aandoeningen die dit kunnen veroorzaken. Zo kunnen 

hyperthyroïdie en hypertensie een oorzaak zijn van een 

toename in FS (Connolly et al., 2003; Henik et al., 2004). 

Daarnaast zijn ook zij een oorzaak van hypertrofie van de 

hartspier (Bond et al., 1988; Lesser et al., 1992). Alle 

oorzaken die hypertrofie veroorzaken moeten dus 

uitgesloten worden vooraleer men besluit dat de patiënt 

aangetast is met een primaire vorm van HCM. Het 

voorkomen van SAM kan men detecteren op de M-mode 

zoals zichtbaar is op figuur 4 (Ferasin, 2009b). Men kan 

SAM ook aantonen op 2D opnamen wanneer men 

kleurendoppler echocardiografie gebruikt. Typisch is dat er 

een V-vormige turbulentie zichtbaar wordt, waarbij één been van de V ter hoogte van de uitgang naar 

de aorta zichtbaar is, terwijl het andere been de regurgitatie naar het LA weergeeft (zie figuur 3 en 6). 

De regurgitatie ter hoogte van de mitralisklep was bij onze patiënt nog steeds zichtbaar tijdens de 

tweede consultatie (zie figuur 5). 

Wanneer men deze SAM verder wil evalueren kan men gebruik maken van spectrale doppler 

echocardiografie om de snelheid ter hoogte van de aorta te meten. De grafische weergave van deze 

snelheid heeft een typisch assymetrisch verloop, met een plote toename in snelheid naar het einde 

van de systole (zie pijl op figuur 6) (Fox, 2003). De normale waarde van de snelheid ter hoogte van de 

Fig. 5: Regurgitatie ter hoogte van de 
mitralisklep tijdens de tweede consultatie 
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aorta bij katten bedraagt 0,87 m/s, maar deze kan 

oplopen tot 5,2 m/s bij katten met SAM. De 

drukgradiënt die met deze laatste snelheid 

gepaard gaat loopt op tot een geschatte waarde 

van 100mm Hg (Fox, 2003; Riesen et al., 2007a). 

Bij onze patiënt werden er geen beelden gemaakt 

van deze metingen tijdens de eerste consultatie. 

Tijdens de tweede consultatie bleek de snelheid 

ter hoogte van de aorta gemiddeld 0,91 m/s te 

bedragen. Het is mogelijk dat de reeds toegediende medicatie voor een negatief inotroop effect 

zorgde waardoor de drukgradiënt afnam. Hiervoor verwijs ik naar het hoofdstuk over therapie. 

Voor het controleren van het linker atrium (LA) kan men best gebruik maken van de verhouding tussen 

het LA en de aorta (Ao). Deze verhouding moet normaal gezien lager zijn dan 1,5. Deze verhouding 

kan men zowel bepalen op de M-mode als op de 2D opname. Het juist positioneren van de cursor bij 

de M-mode bemoeilijkt het verkrijgen van correcte metingen. Daarom is het beter om gebruik te 

maken van de 2D opname (Abbott en MacLean, 2006). De diameter van het LA zelf, bedraagt bij de 

meeste gezonde katten minder dan 16 mm en moet gemeten worden in een 2D opname in het long 

axis beeld (Bonagura, 2000). Bij onze patiënt werd deze waarde de eerste maal overschreden 

(18,28mm) terwijl bij de tweede consultatie deze waarde terug gedaald was naar een aanvaardbare 

16,31 mm. Ook hier moet men rekening houden met hydratatiestatus, en dan vooral het overmatig 

toedienen van vocht. Deze overhydratatie kan namelijk voor een toename in LA grootte zorgen, 

waardoor verkeerde conclusies getrokken kunnen worden (Campbell en Kittleson, 2007). 

Wanneer het LA zodanig vergroot is dat de druk erin toeneemt, merkt men vaak op dat het atriaal 

septum gebogen staat naar het rechter atrium toe. Deze druktoename kan leiden tot congestief 

hartfalen met pulmonair oedeem en/of pleurale effusie tot gevolg (Ferasin, 2009b). Daarnaast moet 

men indachtig zijn dat echodense structuren in het lumen van het LA of ter hoogte van het aurikel 

kunnen wijzen op een thrombus. Deze kan loskomen en een thromboëmbolie veroorzaken. Wanneer 

er meer sprake is van echogeen contrast op deze plaats kan dit wijzen op aggregaten van rode 

bloedcellen. Deze kunnen een indicatie zijn van een thrombusvorming, of een reeds aanwezige 

thromboëmbolie. Deze echogene contrastvorming komt meer voor bij hogere concentraties aan 

fibrinogeen in het bloed (Vincelj et al., 2002; Rastegar et al., 2003). 

De isovolumetrische relaxatie tijd is een waarde die men samen met de veneuze instroompatronen ter 

hoogte van mitralis en vena pulmonalis kan gebruiken bij het beoordelen de diastolische functie van 

het hart. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van figuur 7. Op deze figuur is te zien achtereenvolgens 

het normale beeld, het beeld bij HCM en het beeld van pseudo-normalisatie weergegeven. 

Fig. 6: Regurgitatie ter hoogte van aorta en de 
mitralisklep (links) en snelheiden ter hoogte van de 
aorta (rechts) (uit: Fox (2003)) 
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Het linker ventrikel wordt in twee fasen gevuld. De eerste of vroege fase (E op figuur 7) is een 

passieve vulling die veroorzaakt wordt door het openen van de mitralisklep onder invloed van het 

drukverschil tussen het LA en het LV. De E-golf is gekenmerkt door een snelle acceleratie, een 

maximumpiek die lager ligt dan 1 m/s en een snelle deceleratie. Deze golf wordt beïnvloed door de 

druk in het LA en de stijfheid van zowel het LA als het LV. Na de eerste fase komt de actieve fase (A 

op figuur 7). Deze is het gevolg van de actieve contractie van het atrium (Bright et al., 1999; Ferasin, 

2009b). Onder normale omstandigheden is de verhouding van E-golf ten opzichte van A-golf groter 

dan één (Ohno et al., 1994). Bij dieren met HCM verandert dit patroon, waarbij de isovolumetrische 

relaxatie tijd (IVRT) verlengt, de E-golf verkleint, de deceleratietijd verlengt en de A-golf vergroot. 

Hierdoor verandert de verhouding tussen de E- en de A-golf naar een waarde kleiner dan één. Er is 

echter een overlap tussen normale katten en katten met HCM. Dit kan zijn omdat de katten reeds in 

behandeling zijn voor HCM met bijvoorbeeld calciumkanaalinhibitoren (Bright et al., 1999). Een andere 

optie is dat deze dieren een psuedo-normalisatiecurve vertonen zoals bij de mens reeds aangetoond 

is. Hoewel deze curve lijkt op de normale curve, ontstaat deze bij dieren die geen normaal 

vullingspatroon hebben. Het normale patroon wordt nagebootst omdat de druk in het LA, ten gevolge 

van de toenemende druk in het LV, zo 

groot geworden dat de slechte vulling van 

het ventrikel gemaskeerd wordt (Oh et al., 

1997). De IVRT is korter bij deze curve in 

vergelijking met de normale curve (Bright et 

al., 1999). 

Bij onze patiënt hebben wij tijdens de 

tweede consultatie beelden gemaakt van 

de bloedstroom over de mitralisklep (zie 

figuur 8). Hoewel het niet evident was om 

bij deze hogere hartsnelheden de E- van de 

Fig. 7: Spectrale doppler echografie van de bloedstroom over de mitralisklep (rood) en de veneuze 
aanvoer van bloed via de v. pulmonalis (bloed) (naar: Ferasin (2009b)) 

Fig. 8: Bloedstroom over de mitralisklep 
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A-golf van elkaar te onderscheiden, bedroeg de verhouding tussen beide 1,85. 

Het normale veneuze patroon in de v. pulmonalis heeft ook een bifasisch verloop. De eerste golf of S 

golf vertegenwoordigt de systolische bloedstroom. Na deze golf komt de D golf. Deze vindt plaats in 

de diastole en staat in verband met de E golf die over de mitralis plaatsgrijpt. Helemaal op het einde 

stroomt het bloed retrograad tijdens de actieve contractie van het LA. Bij katten die HCM hebben zal 

de D golf verkleinen door een verminderde vulling tijdens de diastole. Daarnaast is de retrograde 

stroom vergroot. Dit laatste is vooral duidelijk bij het pseudo-normalisatiebeeld (Ferasin, 2009b).  

Tot slot kan men aan de hand van weefsel doppler echocardiografie bij katten met HCM een 

verminderde snelheid waarnemen bij de vroege vulling van het ventrikel. Daarnaast zijn zowel de 

versnelling als de vertraging lager in waarde dan normaal (Gavaghan et al., 1999; Koffas et al., 2006). 

In twee studies heeft men bij Maine Coon katten een diastolische disfunctie gedetecteerd vooraleer er 

sprake was van hypertrofie (Chetboul et al., 2006; MacDonald et al., 2007). 

3.5. THERAPIE 

Bij elk van de vermelde therapiën moet men rekening houden met de klinische presentatie van de kat 

in kwestie. Vooraleer men uitgebreide diagnostiek toepast moet men het dier trachten te stabiliseren. 

Dit is vooral belangrijk wanneer het dier een crisis van congestief hartfalen doormaakt. 

3.5.1. Behandelen van de diastolische disfunctie 

Bij de behandeling van de diastolische disfunctie moet men trachten de ventrikels meer tijd te geven 

om zich te vullen. Dit kan door het verlagen van het hartritme. Zowel calciumkanaal inhibitoren als 

β-blockers hebben deze functie (Rush, 1998). 

Calciumkanaal inhibitoren (CKI) zorgen daarnaast voor een verbeterde myocardiale perfusie. In meer 

of mindere maten, afhankelijk van de soort CKI die gebruikt wordt, is er ook een zekere arteriële 

vasodilatatie ter hoogte van de systemische bloedvaten. Dit laatste is echter geen nuttige werking bij 

katten die naast hypertrofie van de hartspier ook een DOTO hebben. Wanneer er sprake is van DOTO 

dient men CKI dan ook niet te gebruiken. Diltiazem, verapamil en amlodipine behoren tot de CKI. Van 

deze drie, heeft diltiazem het minste en amlodipine het meeste invloed op de bloedvaten. Onder de 

CKI wordt diltiazem het meeste gebruikt bij de behandeling van HCM bij katten. Diltiazem zorgt voor 

een verlaagd bloed lactaat gehalte en een verhoogde veneuze zuurstofspanning. Daarnaast blijken de 

radiografische abnormaliteiten ten gevolge van congestief hartfalen te verdwijnen en zijn de 

echografische waarnemingen gunstiger. Een langere overleving werd gezien bij het gebruik van 

diltiazem (Bright en Golden, 1991; Bright et al., 1991; Cooke en Snyder, 1998; Rush, 1998; Rodriguez 

en Harpster, 2002). Een nadeel van diltiazem is dat het drie keer per dag (om de 8 uur) toegediend 

moet worden. Veel eigenaars kunnen dit niet doen, wat leidt tot slechte therapietrouw. Indien dit wel 

mogelijk is kan diltiazem gebruikt worden aan een dosis van 1,75 tot 2,5 mg/kg po q8h of 10 mg/kat po 

q8h (Rodriguez en Harpster, 2002; Ferasin, 2009b). Er bestaan formuleringen van diltiazem die met 

vertraagde vrijstelling werken. Deze kunnen dagelijks of tweedagelijks toegediend worden. Eventueel 

moet men hierbij samenwerken met een apotheker om tot een correcte dosis te komen. Hierbij kan 

men 30 mg/kat q12h toedienen als startdosis. Er kan geprobeerd worden om 60 mg/kat q24h toe te 
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dienen, maar hierbij worden bijwerkingen gezien zoals hypotensie, zwakte, lethargie, gastro-intestinale 

problemen en gewichtsverlies (Rush, 1998; Wall et al., 2005). 

De werking van β-blockers berust op een verlaging van het hartritme. Er zijn twee soorten 

β-receptoren. De β1-receptoren zijn vooral gesitueerd in het myocard, terwijl de β2-receptoren zich op 

de gladde spieren van de bronchen en de bloedvaten bevinden. Stimulatie van de eerste leidt tot een 

stijging van het hartritme, een verbeterde contractiliteit en een sneller atrio-ventriculaire geleiding. 

Stimulatie van de tweede lijdt tot een vasodilatatie en een bronchodilatatie. Al deze effecten zijn nodig 

in stresssituaties bij dieren en worden normaal gezien geactiveerd door de sympaticus. Propanolol is 

een voorbeeld van een niet-specifieke β-blocker die op beide receptoren werkt. Deze wordt bij de 

therapie van HCM nog weinig gebruikt daar er een risico bestaat voor bronchospasmen. Atenolol is 

een specifieke β1-inhibitor die veel gebruikt wordt bij de behandeling van HCM. Door de verlaagde 

hartfrequentie wordt de diastole verlengd wat een betere ventrikelvulling en een betere doorbloeding 

van het myocardium met zich meebrengt. Daarnaast heeft het myocard een verlaagde zuurstofnood. 

Door de negatief inotrope werking van β-blockers hebben zij een gunstige werking op de drukgradiënt 

over de aortaklep. Dit is zeker belangrijk bij katten die HCM in combinatie met DOTO hebben en bij 

deze dieren genieten β-blockers dan ook de voorkeur. Een bijkomend voordeel van deze categorie 

van medicatie is dat ze maar één tot twee keer per dag toegediend moet worden. Hierbij verdient twee 

keer wel de voorkeur daar pharmacokinetische studies aangetoond hebben dat het effect op het 

hartritme bij katten maar gedurende 12 uur aanwezig blijft. Voor atenolol kan men starten met een 

initiële dosis van 6,25 mg/kat po q24h. Deze kan opgevoerd worden tot een dosis van 12,5 mg/kat po 

q12h indien nodig (Quinones et al., 1996; Rush, 1998; Rodriguez en Harpster, 2002; Ferasin, 2009b). 

De hier besproken patiënt kreeg een dosis van 6,25 mg po q12h. 

3.5.2. Behandelen van congestief hartfalen 

Bij het acuut optreden van pleurale effusie met de bijhorende respiratoire stress kan men door middel 

van thoracocenthese de eerste zorgen toedienen. Bij pulmonair oedeem of na de thoracocenthese 

kan men door middel van furosemide de kat verder stabiliseren. Een intraveneuse toediening van 1 tot 

2 mg/kg om de 1 tot 4 uur kan hiervoor gebruikt worden. Eventueel kan men nitroglycerine 

aanbrengen aan de binnenkant van de oorschelp. Dit zal ervoor zorgen dat het pulmonair oedeem 

sneller verdwijnt en dat het myocard beter doorbloed wordt. Men moet echter wel handschoenen 

dragen bij het aanbrengen van deze pasta daar deze geresorbeerd wordt door de huid. Daarnaast 

dient het dier in een zuurstofkooi geplaatst te worden en moet stress tot een minimum beperkt 

worden. Indien nodig kan men met behulp van acepromazine of butorfanol het stressniveau verder 

verlagen (Rush, 1998; Rodriguez en Harpster, 2002; Ferasin, 2009b). 

Eens het dier stabiel is kan men de furosemide verder per os toedienen aan een zo laag mogelijk 

dosis (0,5 tot 1 mg/kg PO q24h of q48h). Deze lage dosis is nodig om bijwerkingen te voorkomen. 

Furosemide kan immers zorgen voor een verminderde ventriculaire preload, hypotensie, dehydratatie 

met prerenale azotemie en hypokaliemie. Hierdoor kan anorexie en ventriculaire tachycardie ontstaan. 

Zeker wanneer furosemide gecombineerd wordt met angiotensine-converting-enzyme (ACE) 

inhibitoren moet men de dosis verlagen. Het kaliumgehalte in het bloed dient opgevolgd te worden. 
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Hoewel initieel van weinig belang, kan men op termijn de eigenaar aanraden om het dier over te 

schakelen op een natriumarm dieet (Rush, 1998; Rodriguez en Harpster, 2002; Ferasin, 2009b). 

Enalapril en benazepril kunnen gebruikt worden als ACE-inhibitoren bij HCM. Waar benazepril 

hepatisch geëllimineerd wordt gebeurt dit renaal voor enalapril. Enalapril wordt goed verdragen bij 

katten en heeft een gunstige invloed op HCM, ongeacht of er symptomen van van congestief hartfalen 

aanwezig zijn. Zowel de grootte van het linker atrium als de wanddikte van het interventriculair septum 

en de vrije wand van het linker ventrikel nemen af na toediening van enalapril. Daarnaast heeft het LV 

een grotere diameter tijdens de diastole. Een dosis van 0,25 tot 0,5 mg/kg q24h per os kan 

toegediend worden. Bij het gecombineerd gebruik met furosemide moet men zoals eerder aangehaald 

de hydratatietoestand en de azotemie regelmatig controleren (Rush et al., 1998; Rush, 1998; 

Amberger et al., 1999; Rodriguez en Harpster, 2002). 

3.5.3. Behandeling en preventie van arteriële tromboëmbolie 

3.5.3.1. Initiële therapie 

Wanneer men een arteriële thromboëmbolie (ATE) vermoedt moet men aan de hand van 

verschillende parameters de situatie trachten in te schatten. Bloeddruk, echocardiografie, thoracale 

radiografie, bloedonderzoek en electrocardiografie zijn belangrijk bij het evalueren van de situatie. De 

bloeddruk kan een idee geven over de algemene circulatie. Deze kan niet betrouwbaar zijn op de 

achterpoten wanneer de trombus daar voor een gebrek aan perfusie gezorgd heeft, maar men kan 

deze even goed op de voorpoten meten. Indien men nog geen idee heeft of er een hartaandoening 

aan de oorzaak van de ATE ligt, kan men aan de hand van echocardiografie bepalen of men 

eventueel aan andere oorzaken van ATE zoals hyperthyroïdie of neoplasie moet denken. Tegelijkertijd 

krijgt men een beeld van de cardiale functie, de grootte van de atria, de eventuele thrombus, en 

dergelijke meer (Moise, 2007). 

Dieren met ATE zijn vaak in dyspnee of vertonen tachypnee. Het kan zijn dat het dier een crisis van 

congestief hartfalen doormaakt, maar dit kan evengoed veroorzaakt zijn door pijn. Een thoracale 

radiografie biedt hier een uitkomst. In het bloed wilt men nagaan of er sprake is van azotemie, 

hyperglycemie, hyperkaliëmie, acidose, hyperfosfatemie en hypocalcemie. Tegelijkertijd kan men 

controleren of de concentratie aan spierenzymen verhoogd is (Moise, 2007). 

Door de verminderde perfusie van de nieren stijgt het gehalte aan fosfaat. Tegelijkertijd ontstaat er 

azotemie. Daarnaast wordt de hyperfosfatemie ook veroorzaakt door spiernecrose. Deze spiernecrose 

zal naast hyperfosfatemie ook een verhoging van spierenzymes creëren. Hypocalcemie ontstaat 

doordat het calcium bindt aan het overtollige magnesium. Door de anaerobe glycolyse ter hoogte van 

de spieren, ontstaat een overmaat van lactaat. Dit lactaat zorgt er als gluconeogenetische percursor 

samen met verhoogde gehaltes aan cortisol en glucagon voor dat het bloedglucosegehalte toeneemt. 

Dit cortisol wordt vrijgezet omwille van de stressreactie die plaatsvindt in het lichaam en zal de 

secretie van insuline inhiberen. Omwille van het lactaat kan er metabole acidose ontstaan. 

Hyperkaliëmie moet opgevolgd worden. Dit elektrolyt kan zeker in concentratie toenemen bij 

reperfusie (Moise, 2007). 



19 
 

Vanaf 6 uur na het ontstaan van de ATE kan reperfusie optreden. Het gehalte aan kalium (K) kan 

daarop toenemen en kan aritmiën doen ontstaan. Met behulp van een elektrocardiogram (ECG) heeft 

men een niet-invasieve manier om het bloedgehalte aan K te bepalen. Bij een hoge bloedwaarde voor 

K ontstaan op het ECG afgeplatte P golven, lage R golven, diepe S golven en positieve T golven 

(Moise, 2007). 

De eerste therapie bestaat erin de respiratoire stress en de cardiovasculaire shock op te heffen. Het 

gebruik van thrombolytica zoals streptokinase of weefsel plasminogeen activator heeft men in 

verscheidene studies beschreven. Aangezien de overlevingskansen niet groter zijn met dan zonder 

het gebruik van deze thrombolytica, de kostprijs ervan hoog is en er daarnaast veel nevenwerkingen 

gezien worden waaronder bloedingen, aritmiën en zenuwsymptomen lijkt het gebruik van deze twee 

niet aan te raden (Smith et al., 2003; Welch et al., 2010). Indien men toch wenst gebruik te maken van 

thrombolytica kiest men best voor weefsel plasminogeen activator. Deze zorgt minder voor 

bloedingsneigingen als streptokinase en reduceert de ergheid van reperfusie problemen aangezien er 

minder celdood optreedt (Rush, 1998; Moise, 2007). 

De eerste 6 uur nadat de thrombus gevormd is moet men zich concentreren op het opheffen van de 

pijn, het controleren van het eventueel aanwezige CHF en het in gang zetten van een 

anti-stollingstherapie. Ideaal gezien zou men chirurgisch de thrombus kunnen verwijderen, maar er is 

niets geweten over de mogelijke overlevingskansen indien men dit doet (Moise, 2007). Het gebruik 

van acepromazine (ACP) bij het verlagen van het stressniveau en het controleren van de pijn wordt 

afgeraden omwille van zijn antagonistisch effect op de α1-receptor. Op deze manier kan ACP immers 

hypotensie veroorzaken bij een dier dat vaak reeds in shocktoestand verkeerd (Rush, 1998; Smith et 

al., 2003; Moise, 2007). In de plaats van ACP kan men butorfanol (0,2 mg/kg sc q4h) of hydromorfon 

(0,05 – 0,1 mg/kg sc) gebruiken. Dit laatste geeft een betere analgesie dan butorfanol, maar geeft 

meer kans op dysforie. Pijn blijft over het algemeen minder dan 6 tot 10 uur aanwezig, zodat 

langdurige pijnmedicatie of medicatie die laattijdig analgesie geeft minder aangewezen zijn (Moise, 

2007). 

Wanneer er op radiografie tekenen van CHF zijn dient men de therapie in het hierboven beschreven 

hoofdstuk te volgen. Een goede opvolging van de renale perfusie, hyperkaliëmie en bloeddruk zijn 

nodig. Hoewel het toedienen van vocht contradictorisch is, kan het toch aangewezen zijn om een 

halve onderhoudsdosis vocht via infuus toe te dienen in combinatie met furosemide. Een constante 

monitoring is noodzakelijk en indien nodig kan men in geval van cardiogene shock dobutamine 

intraveneus toedienen (Moise, 2007). 

De keuze van medicatie bij de initiële anti-stollingstherapie is moeilijk. Heparine bindt aan thrombine 

(stollingsfactor IIa) en antithrombine III. Op deze manier worden stollingsfactor IX, X, XI en XII in hun 

werking geblokkeerd. Na een initiële intraveneuze bolus van 100 tot 200 IE/kg bedraagt de dosis van 

heparine 100 IE/kg sc q6h. Het is echter niet bewezen of dit protocol ook effectief werkt. Heparine met 

een laag moleculair gewicht (LMWH) is een opgezuiverde variant van heparine waarbij de fragmenten 

meer uniform zijn. Door het lager gewicht is LMWH enkel in staat om te binden met stollingsfactor Xa. 

Op deze manier worden de stollingstijden minimaal beïnvloed, maar wordt de kans op 
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thrombusvorming toch tegengegaan. Zowel enoxaparin (1 tot 1,5 mg/kg sc q12h) als dalteparin (100 

IE/kg sc q12h) kunnen gebruikt worden waarbij geen initiële bolus gegeven moet worden. De optimale 

dosis en frequentie moet echter nog bepaald worden. Katten vertonen een snelle absorptie en 

eliminatie van LMWH. Reeds na 2 uur vertoont het toegediende LMWH maximale activiteit. In één 

studie bereikten 4 van de 8 dieren zelfs geen werkzame concentratie. Langs de andere kant is een 

dosis van 200 IE/kg q24h misschien te hoog, daar er een verlengde geactiveerde partiële 

tromboplastinetijd gezien werd (Goodman, 1999; Smith et al., 2004; Alwood et al., 2007; Moise, 2007; 

Vargo et al., 2009). 

3.5.3.2. Opvolging 

Vanaf 6 tot 18 uur na de thrombusvorming kan er herdoorbloeding optreden. Hoewel er soms geen 

complicaties optreden, kan zijn dat depressie, aritmiën en geleidingsabnormaliteiten optreden. 

Daarnaast kan het zijn dat het dier cardiovasculair ineenstort en als het ware crasht. Aan de hand van 

ECG-monitoring en bloedname om de 2 uur kan men de kaliëmie opvolgen. Behandeling met NaCl-

infuus, glucose-infuus, NaHCO3-infuus, insuline en het intraveneus toedienen van calcium behoren tot 

de opties. Hierbij moet men wel rekening houden met tekenen van pulmonair oedeem. Ook glucose 

toedienen aan een dier dat reeds hyperglycemisch is heeft geen nut. Indien het dier ACE-inhibitoren 

toegedient kreeg dient daarmee gestopt te worden in deze cruciale fase. De doorbloeding van de 

nieren is immers van essentieel belang. Daarnaast moet men ook de bloeddruk goed opvolgen 

(Moise, 2007). 

3.5.3.3. Preventie 

De lange termijn behandeling bestaat erin het hartprobleem verder te behandelen. Indien CHF 

aanwezig was, dient de therapie daar aangehaald gevolgd te worden. Indien dit niet aanwezig was 

kan men de therapie met β-blockers of CKI zoals eerder aangegeven aanhouden of starten. 

Daarnaast moet men reëmbolisatie voorkomen. Dit kan men proberen met aspirine, coumadine, 

warfarine, LMWH of clopidogrel. 

Het gebruik van aspirine staat der discussie. Bij de mens blijkt dit het risico op reëmbolisatie te 

verminderen. Studies bij katten tonen aan dat de gevolgen minder erg zijn en er sneller herstel 

optreedt na reëmbolisatie wanneer men aspirine toedient. Er is echter geen grote afname van het 

risicio op reëmbolisatie (Pion, 1988; Laste en Harpster, 1995; Moise, 2007). 

Wanneer men kiest voor coumadine of warfarine moet men echter de bloestolling zo nauwgezet 

opvolgen dat dit in de praktijk vaak niet haalbaar is. Bloedingen kunnen optreden en deze zijn vaak 

inwendig georiënteerd zodat de eigenaar aandachtig moet zijn voor zwakte en bleke mucosae. Initieel 

dient de prothrombinetijd gecontroleerd te worden om de 3 à 4 dagen. Nadien kan dit wekelijks, en op 

termijn kan dit maandelijks. Dit vraagt een extra inzet van de eigenaar en is niet mogelijk bij 

agressieve dieren (Rush, 1998; Moise, 2007). 

Zoals hierboven aangehaald werd moet de dosis en frequentie van toediening voor LMWH nog 

bepaald worden, waardoor het gebruik van deze in de praktijk op dit moment moeilijk is (Moise, 2007). 
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Clopidogrel behoort samen met ticlopidine tot de thienopyridines. Deze stoffen dienen in de lever 

omgezet te worden tot hun actieve metabolieten. De actieve metabolieten binden op de 

ADP-receptoren op de bloedplaatjes waardoor stolling verhinderd wordt. Het gebruik van ticlopidine bij 

katten toonde een vermindering in plaatsjesaggregatie aan, maar aangezien er bijwerkingen als 

braken en anorexie werden geregistreerd lijkt het gebruik van deze stof uitgesloten. Bij een studie op 

clopidogrel echter, werd vastgesteld dat deze stof aan een dosis van 18,75 mg po q24h een 

significante reductie in plaatsjesaggregatie en serotoninevrijstelling veroorzaakte. Daarnaast was de 

orale mucosale bloedingstijd verlengd. Geen enkele van de geteste dieren toonde een verhoogde 

bloedingsneiging of andere bijwerkingen. In deze studie halen ze echter aan dat de vooropgestelde 

dosis mogelijk nog verlaagd kon worden daar ze geen verschil zagen met deze dosis en hogere 

dosissen (Hogan et al., 2004a; Hogan et al., 2004b). Een dosis van 7 mg q24h clopidogrel in 

combinatie met aspirine (40 – 81 mg q72h) werd vooropgesteld maar dient nog bevestigd te worden 

met klinische trials (Moise, 2007). 

3.5.3.4. Bescherming van de ledematen 

Hoewel het klinische beeld van verlamming er permanent kan uitzien zijn er bepaalde indicatoren die 

een mogelijk herstel kunnen voorspellen. Wanneer de achterhand verlamd is, zijn de beweging van de 

staart en de kleur van de voetzolen goede indicatoren. Wanneer deze beweging er is en de kleur duidt 

perfusie aan, kan het zijn dat het lidmaat terug functioneel is binnen de 3 tot 6 weken. Wanneer dit 

niet het geval is, kan het nog maanden duren vooraleer functionaliteit bereikt wordt. In dit laatste geval 

kan het zelfs zijn dat het lidmaat nooit meer functioneel zal zijn. Indien men niet kiest voor amputatie 

(indien slechts 1 poot aangetast is), moet men het lidmaat beschermen tegen beschadiging. Wanneer 

de huid van het lidmaat afgeschuurd is, er automutilatie is of wanneer er infectie of necrose optreedt 

moet men een agressieve behandeling inzetten. De wonde dient gereinigd te worden en 

zilversulfadiazine zalf dient aangebracht te worden. Daarnaast zou men een protectief verband 

moeten aanleggen dat zeker de al aangetaste doorbloeding niet in het gedrang brengt. Vaak wordt 

Pseudomonas aeroginosa geïsoleerd uit deze geïnfecteerde wonden. Koorts en het aantal witte 

bloedcellen in het bloed moeten opgevolgd worden (Moise, 2007). 

3.6. PROGNOSE 

Wanneer men de mediane overlevingstijd (MST) van katten met HCM bekijkt, blijkt dat deze voor alle 

klinische presentaties samen 709 tot 732 dagen bedraagt. Grote verschillen worden echter gezien 

tussen dieren die bij de diagnose geen klinische symptomen vertonen (MST bedraagt 1129 tot meer 

dan 1830) en dieren die deze wel vertonen. De voornaamste doodsoorzaak bij deze dieren is ATE 

gevolgd door CHF. Tussen de 12% en de 32,8% van de katten maken een episode door van ATE. 

Deze dieren hebben een MST tussen de 61 en de 184 dagen. Een studie van Smith et al. (2003) 

toonde aan dat katten met ATE gemiddeld een MST van 117 dagen hadden. Wanneer onderscheid 

gemaakt werd tussen dieren met ATE in combinatie met of zonder CHF bleek dat deze met CHF een 

veel kortere MST hadden (77 dagen voor dieren met CHF, 223 dagen voor dieren zonder CHF). 

Dieren die enkel CHF vertonen hebben een MST tussen de 92 en de 563 dagen Dit grote verschil is 
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waarschijnlijk te wijten aan de 

verbeterde therapie over de 

jaren heen (Atkins et al., 1992; 

Peterson et al., 1993; Rush et 

al., 2002; Smith et al., 2003).  

Een vergroot linker atrium, 

rechter ventriculaire hypertrofie 

en thoracocenthese blijken 

negatief gecorreleerd te zijn met 

de overlevingstijd. Hierbij werd 

enkel het vergrootte linker atrium 

als significant aanzien (Rush et 

al., 2002). Bij dieren die ATE 

vertonen lijkt de rectale 

temperatuur een goede indicator 

voor de overleving. In 75% van de gevallen kon deze de uitkomst voorspellen. Wanneer de 

temperatuur bij opname hoger of gelijk was aan 37,2°C hadden de katten 50% kans om de episode 

van ATE te overleven. Figuur 9 geeft grafisch deze overlevingskans weer (Smith et al., 2003). Positief 

gecorreleerd met de overlevingstijd is de aanwezigheid van SAM waardoor het niet aanwezig zijn van 

SAM een minder gunstige prognose met zich mee brengt (Fox et al., 1995; Rush et al., 2002). 

4. CONCLUSIE 

In deze case studie werd één patiënt met HCM beschreven. Deze kat was een kortharige kruising. De 

etiologie voor deze niet-raskatten is nog niet gekend maar een mogelijke genetische oorsprong kan 

aanwezig zijn. Het dier in kwestie vertoonde ook DOTO wat een gunstige prognostische factor blijkt te 

zijn. De behandeling met atenolol blijkt succesvol zowel bij het controleren van de LA dilatatie als het 

laten afnemen van de drukgradiënt over de aorta. De exacte predisponerende factoren voor het 

ontwikkelen van ATE zijn echter niet gekend. Het voorkomen van zo’n episode varieert in de literatuur 

echter tussen de 12% en 33%. Gezien de dramatische gevolgen van ATE zou nog meer onderzoek 

moeten gebeuren naar de risicofactoren van thrombusvorming. Daarnaast zou de correcte dosis en 

frequentie van toediening bij therapie met LMWH moeten bepaald worden. Langdurig behandelen met 

clopidogrel lijkt beloftevol te zijn, al moeten ook hier nog studies gebeuren omtrent de correcte dosis 

en de eventuele combinatie met aspirine of een ander medicament. 
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Fig. 9: Grafische voorstelling van de overlevingskans bij een 
bepaalde rectale temperatuur (Naar: Smith et al. (2003)) 
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