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SAMENVATTING  

 

In dit artikel worden twee gevallen van congenitale extrahepatische portosystemische shunt 

(CEHPSS) bij de hond besproken. De klinische presentatie van dergelijke patiënten is erg variabel, 

maar neurologische, gastro-intestinale en/of urinaire symptomen domineren. Met behulp van een 

bloed- en radiografisch onderzoek werd bij de twee honden de diagnose van een vermoedelijke 

portosystemische shunt (PSS) gesteld. Door middel van echografisch onderzoek en bij één hond ook 

scintigrafisch onderzoek kon de definitieve diagnose worden gesteld. Het feit dat de twee Yorkshire 

terriërs verwant zijn (moeder en zoon) deed de vraag rijzen of portosystemische shunt erfelijk is bij dit 

ras. Hoewel de exacte manier van overerving nog niet is bepaald, zijn er voldoende aanwijzingen 

voorhanden dat dit inderdaad het geval is. Bij beide patiënten werd na een stabiliserende 

medicamenteuze behandeling overgegaan tot reductie van de PSS door middel van een 

cellofaanband. Bij de jongste patiënt had deze band een interne diameter van 2,5 mm maar bij de 

oudste patiënt werd de norm van ≤ 3 mm niet gehaald. Beide honden werden binnen de drie dagen na 

de ingreep ontslagen. De jongste Yorkshire terriër herstelde spoedig en volledig maar bij de oudste 

hond blijft verdere opvolging noodzakelijk om na te gaan of de shuntreductie zich voldoende doorzet. 
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INLEIDING 

 

Een portosystemische shunt (PSS) is een abnormale vasculaire verbinding waarlangs het 

bloed afkomstig van de maag, darmen, milt en pancreas de lever omzeilt en rechtstreeks in de 

systemische circulatie terechtkomt.8 Dit ongefilterde bloed bevat stoffen die normaliter door de lever 

worden gemetaboliseerd of geëxcreteerd alvorens het bloed de systemische circulatie bereikt. 

Verschillende van deze substanties werken toxisch in op het centrale zenuwstelsel wat kan resulteren 

in hepato-encephalopathie (HE). Ook de aanvoer van hepatotrofe substanties afkomstig van darmen 

en pancreas (voornamelijk insuline en glucagon) naar de lever neemt hierdoor af.1 Bovendien voorziet 

het portale bloed onder normale omstandigheden in 50% van de zuurstofbehoefte van de lever, wat 

ook sterk gecomprimeerd wordt in het geval van een PSS.10,36 Het gevolg is dat de lever zal atrofiëren 

of eigenlijk nooit tot een normale omvang zal uitgroeien, wat frequent resulteert in leverinsufficiëntie.9 

Een PSS komt voor als gevolg van portale hypertensie of als congenitale afwijking. Verworven 

shunts zijn meestal extrahepatisch en meervoudig.1 Ze maken ongeveer 20% uit van alle gevallen van 

PSS bij de hond en houden in dat congenitaal aanwezige microvasculaire verbindingen tussen de 

portale en systemische circulatie functioneel worden onder invloed van de portale hypertensie.1,9 Deze 

hypertensie is op zijn beurt meestal het gevolg van een chronische, ernstige leverziekte zoals cirrose 

maar kan ook bij jonge honden voorkomen in aansluiting op hepatoportale fibrose of na de 

chirurgische correctie van een congenitale PSS.9,36 

In het geval van een congenitale PSS (CPSS) betreft het een anastomose tussen de portale 

en systemische circulatie die bij normale honden niet aanwezig is, zelfs niet in rudimentaire vorm.8 

Deze verbinding is reeds bij de geboorte aanwezig terwijl er geen sprake is van portale hypertensie. 

CPSS is de meest voorkomende congenitale portovasculaire afwijking bij de hond.36 De prevalentie 

van CPSS wordt, afhankelijk van de bron, geschat op 2,5 tot 60 per 10000 honden.11 Dergelijke 

verbindingen zijn meestal enkelvoudig en kunnen zich intra- of extrahepatisch bevinden.9 In zeldzame 

gevallen zijn ze meervoudig, en dan meestal dubbel.1,39 

Van de congenitale shunts is 35% intrahepatisch. Intrahepatische portosystemische shunts 

(IHPSS) worden voornamelijk gezien bij grote rassen. Bij de Ierse wolfshond heeft men kunnen 

aantonen dat deze aandoening erfelijk bepaald is. Extrahepatische portosystemische shunts (EHPSS) 

komen daarentegen voornamelijk voor bij kleine rassen, met een hoge prevalentie in onder meer 

Yorkshire terriërs, Cairn terriërs, Maltezers en miniatuur schnauzers.36 Algemeen geldt echter dat de 

rassen die gepredisponeerd zijn voor PSS kunnen verschillen van land tot land.12 Een erfelijke basis 

voor EHPSS is aangetoond bij de Cairn terriër en de Yorkshire terriër, maar de exacte wijze van 

overervering kon tot nog toe bij geen van beide rassen worden achterhaald.27,32 

Een EHPSS wordt gevormd door een abnormale verbinding tussen de vena porta of één van 

haar vier aanvoerende takken (in dat geval betreft het meestal de miltvene) enerzijds, en de caudale 

vena cava, vena renalis, vena azygos, vena thoracica interna, vena umbilicalis of vertebrale vene 
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anderzijds.8,33 Portocavale shunts kunnen in de caudale vena cava uitmonden caudaal van de lever 

(posthepatisch, fig. 1) of craniaal van de lever in de buurt van het diafragma (prehepatisch).8 

 

 

Fig. 1: Congenitale extrahepatische shunt vertrekke nd vanuit de vena porta 

(vp) en posthepatisch in de caudale vena cava (vc) eindigend. Portocavale 

shunts kunnen echter ook prehepatisch uitmonden, in  de buurt van de 

hepatische venen (vh) (naar De Rycke et al., 1995). 

 

Portocavale anastomosen zijn de meeste voorkomende CEHPSS.8 Portoazygos shunts 

maken afhankelijk van de studie slechts 11% tot 36% van alle CEHPSS uit.12,17 Bij een portoazygos is 

de posthepatische VCC occasioneel niet ontwikkeld.8 

 

 

Fig. 2: Congenitale extrahepatische shunt tussen de  vena porta (vp) 

en vena azygos (va) (uit De Rycke et al., 1995). 

 

In deze case report wordt dieper ingegaan op de diagnostiek en behandeling van CEHPSS. Er 

wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de prevalentie van deze aandoening bij de Yorkshire 

terriër en aan de mate waarin dit erfelijk is bepaald bij dit ras. 
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CASUÏSTIEK 

 

Patiënt 1 

Een anderhalf jaar oude Yorkshire terriër (5,8 kg; mannelijk, gecastreerd) vertoonde braken, 

partiële anorexie en vermageren. Bloedonderzoek toonde een thrombocytopenie en een stijging van 

de galzuren en de leverenzymes AST en ALT. De eigen dierenarts schreef enrofloxacine en een 

leverdieet voor met tijdelijk succes, maar zes weken later recidiveerde het braken. Bloedonderzoek 

onthulde dezelfde afwijkingen, zij het in mindere mate. Er was deze keer ook sprake van microcytose. 

Op radiografische opnamen was een microhepathie te zien en via echografie werd de aanwezigheid 

van sediment in de urineblaas duidelijk. 

Toen de Yorkshire terriër twee weken later op consultatie kwam bij de Faculteit 

Diergeneeskunde in Merelbeke vertoonde hij nog steeds braken en sinds een week ook strangurie. Hij 

was alert en actief en het algemeen lichamelijk onderzoek vertoonde geen afwijkingen. Ook bij 

buikpalpatie en rectaal onderzoek werden geen abnormaliteiten gevonden. Na onderzoek van het 

serum bleken ammoniak en de leverenzymes AST en ALT verhoogd. De protrombinetijd (PT) was 

verlengd (13,2 sec) maar de geactiveerde partiële tromboplastinetijd (APTT) viel binnen de normale 

grenzen. Uit urineonderzoek bleek het soortelijk gewicht (SG) verlaagd te zijn (1,010). Onderzoek van 

het sediment was negatief voor kristallen. Bij echografie van het abdomen was een kleine vasculaire 

verbinding in beeld te brengen tussen de caudale vena cava en de (vermoedelijk) vena porta, net 

craniaal van de rechter nier. Beide nieren hadden een normale omvang en in de blaas was een 

matige hoeveelheid gemineraliseerd sediment aanwezig. In overleg met de eigenaar werd besloten de 

extrahepatische portosystemische shunt chirurgisch te corrigeren. In de aanloop naar de ingreep 

kreeg de hond een leverdieet voorgeschreven (Hill’s® canine L/D). Gedurende een periode van drie 

weken werd de hond behandeld met lactulose (Tractonorm lax®) en een anaëroob antibioticum 

(Stomorgyl®). De laatste twee weken voor de ingreep werd ook preventief kaliumbromide (Epikal®) 

toegediend om het optreden van epileptiforme aanvallen te voorkomen. Drie dagen voor de ingreep 

werd vitamine K1 (Konakion®) toegediend om de stollingstijden te normaliseren. 

Onmiddellijk preoperatief werd een transfusie met fresh frozen plasma (FFP) uitgevoerd om 

het aantal stollingsfactoren in het lichaam te verhogen. Als premedicatie werd midazolam 

(Dormicum®) toegediend, de daaropvolgende inductie gebeurde met propofol (Propovet® 1%) en voor 

het onderhoud van de anesthesie werd isofluraan (IsoFlo®) gebruikt. Om de analgesie te verzekeren 

kreeg de patiënt remifentanil (Ultiva®) toegediend. De ingreep gebeurde via een middellijn celiotomie 

van xyphoïd tot aan pubis. Omwille van de bevindingen op echografie werd de blaas door middel van 

een urinaire sonde geledigd en herhaaldelijk gespoeld met fysiologische oplossing. Inspectie van de 

buikholte toonde kleine leverlobben met een goed ontwikkelde craniale vena porta. De caudale vena 

cava bleek, ondanks de bevindingen op echografie, geen afwijkend inkomend bloedvat te bevatten. Bij 

openen van het omentum en inspectie van van het foramen epiploicum werd een grote aftakking van 

de vena porta zichtbaar die via de vena epigastrica naar de pijler van het middenrif liep en uitmondde 
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in de vena azygos. Deze portoazygos shunt werd zorgvuldig vrijgeprepareerd tegen het diafragma 

aan. Een cellofaanband met een interne diameter van 2,5 mm werd omheen de shunt geplaatst en 

aan zichzelf gefixeerd door middel van vasculaire nietjes en een PDSII hechting. Nadat geen visuele 

tekenen van portale hypertensie werden opgemerkt werd het abdomen standaard gesloten in drie 

lagen en werd de urinesonde verwijderd. Postoperatief werd de pijn bestreden met fentanyl 

(Fentanyl®), morfine (Morphine HCl®) en lidocaïne (Xylocaïne®). Het antibioticum amoxicilline-

clavulaanzuur (Augmentin® P500 IV) werd verdergezet en ranitidine (Zantac®) stond in voor de 

bescherming van de maag. De dag na de ingreep was het algemeen klinisch onderzoek normaal op 

een milde ascites na. De patiënt werd 48 uur na de ingreep ontslagen met de raad het leverdieet en 

de toediening van Stomorgyl® verder te zetten. Epikal® werd afgebouwd om de toediening drie weken 

later tenslotte volledig stop te zetten.  

Bij een controlebezoek één maand na de ingreep bleek dat de hond niet meer had gebraakt. 

Het lichamelijk onderzoek vertoonde geen afwijkingen en de hond was 500 gram bijgekomen sinds 

zijn vorige bezoek. Pre- en postprandiale galzuren vielen binnen de referentiewaarden. Er werd 

besloten nu ook de Stomorgyl® stop te zetten en geleidelijk aan over te schakelen van het leverdieet 

naar gewone hondenvoeding. De patiënt kon terug naar huis keren met een uitstekende prognose. 

 

Patiënt 2 

Twaalf weken later werd de bijna drie jaar oude moeder (4,20 kg; vrouwelijk, intact) van de 

vorige patiënt aangeboden bij de eigen dierenarts. Deze hond vertoonde al sinds ze nog een pup was 

intermitterend braken maar had onlangs een epileptiforme aanval gehad waarna het braken sterk was 

toegenomen. De leverenzymes AST en ALT bleken verhoogd te zijn en de preprandiale galzuren 

waren eveneens gestegen. Er was ook een milde leukocytose aanwezig en op röntgenonderzoek 

werd een microhepathie opgemerkt. Haar dieet werd veranderd naar Hill’s® canine L/D en ze kreeg 

Stomorgyl® en een voedingssupplement op basis van fytosomen voorgeschreven.  

Toen ze een week later bij de Vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine 

Huisdieren op consultatie kwam was het braken verminderd en de eetlust verbeterd. Op klinisch 

onderzoek werden geen afwijkingen waargenomen. De protrombinetijd bleek iets verlengd (11,7 sec) 

en urineonderzoek wees uit dat het SG licht verlaagd was (1,014). Op echografisch onderzoek van het 

abdomen werd een aberrante vasculaire structuur gezien die startte ter hoogte van de vena porta en 

verliep in de richting van de caudale vena cava. 

Een week later werd een scintigrafisch onderzoek uitgevoerd waarbij duidelijk te zien was dat 

de activiteit eerst het hart bereikte, in de lever was geen activiteit zichtbaar. De shuntfractie bleek 

96,3% te bedragen (normaal < 13%). Omwille van het braken werd metoclopramide (Primperan®) 

toegevoegd aan de medicamenteuze therapie. Er werd een afspraak gemaakt voor chirurgische 

correctie van de PSS enkele dagen nadien. Preoperatief bleken op bloedonderzoek totaal eiwit (TE) 

en albumine (ALB) verlaagd te zijn. De hond kreeg een bloedtransfusie van één zak FFP. De 
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anesthesie gebeurde zoals bij de vorige patiënt werd beschreven. Bij inspectie van het foramen 

epiploicum bleek de vena porta een grote aftakking te bezitten die dorsaal van de linker pancreaslob 

naar de linkerzijde van het diafragma liep, daar een grote meander beschreef en tegen het middenrif 

aan overstak naar rechts om vermoedelijk ter hoogte van de linker vena hepatica in de vena cava te 

verdwijnen. Na dissectie van de 9 mm grootte portocavale shunt werd een cellofaanband geplaatst 

met een diameter van 5 mm (dit was de maximale vernauwing die mogelijk was zonder optredende 

portale hypertensie). Omdat de uterus in verhouding tot haar cyclus te sterk was opgezet werd intra-

operatief besloten over te gaan tot een ovariohysterectomie. Postoperatief werd de pijn bestreden met 

methadon (Mephenon®), buprenorphine (Temgesic®) en lidocaïne (Xylocaïne®). Amoxicilline-

clavulaanzuur (Augmentin® P500 IV en éénmalig Synulox® RTU) en de maagzuurremmer ranitidine 

(Zantac®) werden toegediend. Omdat het bloedglucosegehalte verlaagd was (<1,1 mmol/l) werd ook 

glucose (Glucose 5% Braun® infusie) toegediend. Als anti-emeticum werd maropitant (Cerenia®) 

gebruikt. 

Drie dagen na de ingreep mocht de patiënt naar huis. Ze had in tussentijd nog enkele keren 

gebraakt en er werd besloten naast het leverdieet ook Lactulose EG®, Stomorgyl®, Primperan® en 

Zantac® door te geven. De prognose was gunstig, maar een latere controle op het persisteren van de 

CPSS of het ontwikkelen van verworven PSS werd noodzakelijk geacht. Daarom werd een 

controlebezoek gepland voor één maand later, maar de resultaten daarvan zijn nog niet gekend.  
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DISCUSSIE 

 

Een congenitale PSS komt vaker voor bij rashonden dan bij kruisingen.12,17,29 Bij een studie 

van 1980 tot 2002 in Noord-Amerika bleek CPSS voor te komen bij 2400 honden of 0,18% van alle 

honden aangeboden in die periode.29 Zoals eerder aangehaald worden congenitale extrahepatische 

portoystemische shunts voornamelijk gezien bij kleine rassen.36 Bij alle aangeboden Yorkshire terriërs 

liep dat percentage zelfs op tot 5%.27 Zo heeft een Yorkshire terriër 58,7 keer meer kans op een CPSS 

dan een hond die niet tot een zuiver ras behoort.29 Bij kruisingen daarentegen bedroeg dit slechts 

0,05%.29 Het feit dat de tweede patiënt de moeder is van de eerste doet de vraag rijzen of CPSS 

erfelijk is bij de Yorkshire terriër. Een vermoeden van een genetische component ontstaat wanneer de 

frequentie van een aandoening bij een bepaald ras beduidend hoger ligt dan bij andere rassen, als 

omgevingsfactoren die rasgenoten gemeen hebben de geobserveerde verschillen niet kunnen 

verklaren, en wanneer voor dezelfde of een gelijkaardige aandoening reeds bij een ander ras of 

andere diersoort bewezen is dat het erfelijk is.21 De kans op CPSS bij de Yorkshire terriër ligt 35,9 

keer hoger dan bij alle andere rassen samen.27 Behalve erfelijke aanleg kon geen enkele risicofactor 

voor de ontwikkeling van CPSS bij de hond worden aangetoond, met uitzondering van één studie die 

suggereert dat puppy’s afkomstig uit kleine nesten meer kans hebben op CPSS.30 Bovendien werd de 

erfelijke component van CPSS reeds aangetoond bij de Ierse wolfshond en de mens. Op basis van al 

deze bevindingen kan dus besloten worden dat CPSS erfelijk is bij de Yorkshire terriër. Het 

mechanisme van overerving kon tot op heden echter nog niet exact worden bepaald. Zeker is alvast 

dat de aandoening bij dit ras niet geslachtsgebonden is en niet simpelweg autosomaal dominant of 

autosomaal recessief overerft.27 De prevalentie van CPSS bij de Yorkshire terriër was aan het eind 

van de studie in 2000 (7,2%) twaalf keer hoger dan in 1980, toen met het vergelijkend onderzoek werd 

gestart (0,6%). De prevalentie in alle andere rassen samen werd over dezelfde periode slechts 

tweemaal groter, van 0,14% naar 0,27%.27,29 De reden voor de toename in jaarlijkse diagnoses van 

CPSS bij de Yorkshire terriër kan verklaard worden door toenemende inteelt, versterkte 

bewustwording van de aandoening bij zowel dierenartsen als kwekers, verhoogde beschikbaarheid 

van diagnostische tests of een combinatie van deze factoren.29 Er dient opgemerkt te worden dat de 

prevalentie in de steekproefpopulatie hoger kan liggen dan in de totale populatie van Yorkshire terriërs 

aangezien honden met CPSS vaak door eerstelijnspraktijken worden doorverwezen naar universitaire 

klinieken waar meer geavanceerde diagnostische technieken beschikbaar zijn.27 Kwekers zouden 

attent gemaakt moeten worden op het verhoogde risico op CPSS bij de Yorkshire terriër en bepaalde 

andere rassen. Voor puppies van die rassen zouden leverfunctietesten aanbevolen moeten worden 

zodat eventuele leverafwijkingen vroegtijdig gedetecteerd kunnen worden en tot verdere diagnostiek 

kan worden overgegaan.29 Vooral bij de Yorkshire terriër wordt aangeraden bij elk dier de galzuren te 

testen, zeker als die als fokdier zal worden ingezet.27 Het beste zou ook zijn om aangetaste honden 

van risicorassen te castreren om verdere verspreiding van de aandoening tegen te gaan en de mate 

van inteelt moet zoveel mogelijk beperkt worden.29,30 
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Er bestaat geen geslachtspredispositie voor CPSS.9 Van de 2400 gevallen in de studie van 

Tobias en Rohrbach uit 2003 waren 1121 honden van het mannelijke geslacht, wat overeenkomt met 

47%. Bij een studie met 168 honden van Mehl et al. uit 2005 waren 52% van de aangetaste dieren 

reuën. De enige uitzondering hierop vormt de bichon frisé: een teefje van dit ras heeft twaalf keer 

meer kans op een CPSS dan een reu van hetzelfde ras.11 

De leeftijd waarop de eerste klinische symptomen tot uiting komen kan variëren naargelang 

het shunttype.8 Over het algemeen is ongeveer 75% van de honden jonger dan één jaar.9 Bij een 

studie van Winkler et.al. uit 2005 met 64 honden was 60% jonger dan één jaar en 75% jonger dan 

twee jaar. Occasioneel kan het echter tot een leeftijd van tien jaar of ouder duren vooraleer de 

klachten worden opgemerkt.9,17,36,38 Patiënten met een portoazygos zijn meestal ouder op het moment 

dat ze worden aangeboden dan dieren met een andere vorm van CEHPSS.8 De reu was al anderhalf 

en zijn moeder zelfs bijna drie jaar oud op het moment dat ze werden gediagnosticeerd. De moeder 

had wel al een (levens)lange voorgeschiedenis van ziekte, wat vaak wordt gezien bij patiënten met 

CPSS.22 

Patiënt 1 vertoonde bij aanbieden braken, partiële anorexie en strangurie terwijl patiënt 2 last 

had van intermitterend braken en epileptiforme aanvallen. Bij patiënten met CPSS overheersen dan 

ook neurologische, gastro-intestinale en/of urinaire symptomen.1,10,22 De klachten bij portoazygos 

shunts kunnen minder ernstig zijn dan bij andere shunttypes, vermoedelijk doordat de anastomose 

intermitterend door het diafragma of de gevulde maag wordt dichtgedrukt.1 Mogelijke neurologische 

symptomen geassocieerd met de HE zijn o.a. cirkelgang, lethargie, ataxie, zwakte, abnormaal gedrag, 

abnormale vocalisatie, epileptiforme aanvallen en coma.11 De zenuwsymptomen komen vaak 

episodisch voor en worden progressief erger.31 Gastro-intestinale symptomen komen voor bij 30% van 

de honden met PSS. De klachten die zich kunnen voordoen zijn (intermitterend) braken, diarree, 

anorexie, hematemesis, melena en pica.1,35 Wat de urinaire symptomen betreft kan er sprake zijn van 

polyurie en polydipsie.10,11,36 Ook kunnen urinewegkristallen aanwezig zijn doordat ammoniak en uraat 

minder gemetaboliseerd worden door de lever en dus aan een hogere concentratie gesecreteerd 

worden in de urine, wat de precipitatie van ammoniumbiuraten in de urine bevordert.9,37 Dit kan 

symptomen geven van strangurie, dysurie, pollakisurie en/of hematurie en als secundair een 

bacteriële infectie ontstaat kan ook pyurie optreden.1,6,23 Deze urolithen schijnen vaker voor te komen 

bij terriërs en honden die worden aangeboden met uraatcalculi hebben vaak geen opvallende 

neurologische klachten.36 Bij de jongste Yorkshire terriër was sediment aanwezig in de urinewegen, 

wat leidde tot strangurie. Neurologische symptomen werden bij hem inderdaad niet opgemerkt. 

Naast bovenvermelde symptomen zijn er nog enkele tekenen die kunnen opvallen op 

lichamelijk onderzoek. Zo zijn honden met CPSS vaak (maar niet altijd) slecht uitgegroeid in 

vergelijking met nestgenoten.10,36 Soms kan bij abdominale palpatie renomegalie opgemerkt worden 

die het gevolg is van een verhoogde nierperfusie en regresseert na chirurgische correctie van de 

PSS.36 Honden met CPSS lopen ook meer kans op het simultaan voorkomen van andere congenitale 
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afwijkingen met cryptorchidie bij de reu als voornaamste voorbeeld.1,10,36 Soms komt een PSS aan het 

licht door een opvallend verlengde recovery na anesthesie voor een routine-ingreep zoals castratie.10 

Bloed- en urineonderzoek kunnen vele verschillende afwijkingen vertonen, maar deze 

onderzoeken kunnen ook perfect normaal zijn bij honden met CPSS.9 Bij de jongste patiënt was het 

mean corpuscular volume (MCV) gedaald, bij de oudste was een leukocytose aanwezig. De 

microcytose is het gevolg van een gestoord ijzertransport en komt voor bij 66% tot 75% van de 

patiënten.3,9,11,23 De leukocytose wordt veroorzaakt doordat intestinale bacteriën in de systemische 

circulatie terecht kunnen komen. Een dergelijke preoperatieve leukocytose zou de kans op een slecht 

resultaat op lange termijn verhogen.17 Op biochemisch onderzoek is vaak een hypoalbuminemie en 

hypoproteïnemie aanwezig, wat bij de tweede patiënt ook het geval was.9,11 Bij deze hond was er ook 

sprake van hypoglycemie door verminderde gluconeogenese en glycogeenstapeling in de lever. Dit 

doet zich voor bij 30% tot 47% van de honden met PSS en wordt in dat verband vooral gezien bij 

kleine rassen, met als koploper de Yorkshire terriër.2,5,6 De frequentie en graad van hypoglycemie is 

het hoogst bij extrahepatische shunts. Hoewel de leverenzymes bij honden met CPSS doorgaans niet 

of licht verhoogd zijn deed zich bij beide patiënten toch een stijging voor. Lekkage van leverenzymes 

zou in dat geval het gevolg zijn van de verminderde leverperfusie die leidt tot hypoxische celschade.6 

De stollingstijden zijn meestal niet verlengd.9 In 30% van de honden is APTT gestegen, maar PT is bij 

de meesten van hen normaal.6 Toch was de APTT bij beide Yorkshire terriërs normaal en de PT 

daarentegen licht verlengd. Ook een thrombocytopenie kan voorkomen, wat het geval was bij de 

eerste hond. Deze is postoperatief doorgaans nog meer uitgesproken dan preoperatief.15 Mogelijke 

bevindingen bij urineonderzoek zijn isosthenurie of hyposthenurie en ammoniumbiuraat kristallen. Bij 

beide patiënten was de urine isosthenurisch maar er werden geen kristallen teruggevonden in de 

urine. Wat opvalt is dat bijna elke mogelijke afwijking wel bij één van de twee Yorkshire terriërs werd 

teruggevonden, maar dat slechts enkele bevindingen bij beide patiënten voorkwamen. De afwijkingen 

die kunnen worden teruggevonden zijn bovendien niet specifiek voor CPSS, zodat in de praktijk altijd 

minstens één van de twee leverfunctietesten zou moeten worden uitgevoerd.10,34 De eerste test houdt 

in dat de galzuren worden bepaald na 12u vasten en 2u na de daaropvolgende maaltijd. De 

preprandiale galzuurconcentratie is bij 80% van de honden met een PSS gestegen, de postprandiale 

galzuren zijn bij alle aangetaste dieren verhoogd.4,10,36 Bij beide Yorkshire terriërs was de preprandiale 

galzuurconcentratie verhoogd en werd niet meer getest voor postprandiale concentraties maar direct 

overgegaan tot medische beeldvormingstechnieken. Bij de eerste patiënt werd postoperatief wel van 

deze test gebruik gemaakt om na te gaan of de shunt met succes gesloten was. Een tweede 

leverfunctietest is de bepaling van NH3 in het plasma. Ammoniak wordt normaliter door de lever 

omgezet in ureum, maar bij honden met PSS gaat dit proces verminderd door zodat het 

ammoniakgehalte in het bloed toeneemt.34 Dit was ook het geval bij de eerste patiënt. Er kan ook een 

ammoniak tolerantietest worden uitgevoerd, maar vele dieren braken het toegediende 

ammoniumchloride uit of elimineren het via de feces en ammoniumtoxiciteit kan leiden tot 

hypersalivatie en lethargie.9,34 De bepaling van pre- en postprandiale galzuren wordt het vaakst 

toegepast omdat de gebruiksvriendelijkheid het hoogste ligt.4 
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Het gebeurt uiterst zelden dat bij een hond met PSS op radiografische opnamen niet in zekere 

mate microhepathie kan worden waargenomen en bilaterale renomegalie komt voor bij 66% van de 

patiënten met EHPSS.11,24 Het afwijkend bloedvat kan in beeld worden gebracht via echografie van 

het abdomen. Een extrahepatische shunt is op deze manier echter moeilijker te identificeren dan een 

intrahepatische. Bij een portocavale shunt wordt vaak turbulentie gezien in de VCC op de plaats waar 

de anastomose uitmondt. In het geval van een portoazygos shunt kan craniaal in het abdomen een 

groot bloedvat worden opgemerkt vlak naast de aorta, met een craniaal gerichte bloedvloei. Dit is dan 

de uitgezette azygos of het anastomoserende bloedvat zelf, nog voor deze uitmondt in de vena 

azygos.7 In een studie van d’Anjou et al. uit 2004 kon de PSS geïdentificeerd worden bij 90% (38/42) 

honden met een EHPSS. Bij 90% (34/38) van hen kon bovendien correct vastgesteld worden of het 

om een portocavale dan wel een portoazygos shunt ging. Aangezien vals negatieve resultaten 

mogelijk zijn, mag de aanwezigheid van een PSS niet volledig uitgesloten worden door middel van 

echografie.24 Bij beide patiënten kon het afwijkende bloedvat in beeld worden gebracht maar in beide 

gevallen werd op basis van het echografisch onderzoek een portocavale shunt vermoed, terwijl het bij 

de jongste Yorkshire terriër uiteindelijk om een portoazygos shunt bleek te gaan. US is ook een goede 

methode voor de detectie van ammoniumuraten die niet zichtbaar zijn op RX zoals bij de jongste 

patiënt.7 Tenslotte kan ook nucleaire scintigrafie worden toegepast. Het technetium (99MTCO4
-) kan in 

het colon of – zoals bij de oudste patiënt – in de milt worden aangebracht. Hierna komt de 

radioactiviteit bij normale honden eerst in de lever terecht en 5 tot 10,75 seconden later in het hart, 

maar als er een PSS aanwezig is komt de bolus veel sneller in het hart terecht. Bij een portoazygos 

shunt migreert de radioactieve bolus van de milt naar de portale vene, vanwaar hij naar dorsaal 

vertrekt richting wervelkolom. Vervolgens verloopt hij parallel aan de wervelkolom en dringt hij het hart 

craniodorsaal binnen. Bij een portocavale shunt verloopt de activiteit daarentegen vanaf de portale 

vene rechtstreeks naar de caudale vena cava (VCC) om het hart caudaal binnen te komen.19 

Soms wordt een medicamenteuze behandeling gekozen als alternatief voor chirurgische 

behandeling, wanneer de eigenaar om financiële redenen geen operatie wenst of zich niet kan 

verzoenen met het risico verbonden aan chirurgie. Bij mild aangetaste en oudere dieren is dit een 

optie, en dit is in het bijzonder waar voor terriërs.36 Een medicamenteuze behandeling kan de 

symptomen echter maar tijdelijk onderdrukken zodat ze meestal louter wordt toegepast om de 

gezondheidstoestand van de patiënt te verbeteren in de aanloop naar een operatie zoals bij beide 

Yorkshire terriërs gebeurde.31 De medicamenteuze behandeling richt zich voornamelijk op het 

verminderen van het circulerende NH3, de belangrijkste factor in het ontstaan van hepato-

encephalopathie. Hiervoor wordt de patiënt op een leverdieet gezet dat goed verteerbaar is en een 

hoogwaardige eiwitbron bevat. Verder probeert men de productie van NH3 door bacteriën tegen te 

gaan met antibiotica. Deze antibiotica vermindert bovendien de kans op een systemische bacteriële 

infectie. Ook lactulose vermindert de bacteriële productie van NH3 doordat het de transittijd van de 

darminhoud doet dalen en dankzij een verzuring van de coloninhoud wordt het gevormde NH3 er 

omgezet in het minder resorbeerbare NH4
+

.
1,36 Sommige chirurgen geven hun patiënten standaard 

kaliumbromide één tot twee weken voor chirurgie en verschillende weken nadien, om het riciso op 

postoperatieve epileptiforme aanvallen te verminderen.28 Fytosomen en andere antioxidantia – zoals 
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S-adenosylmethionine (SAMe), vitamine E of ursodeoxycholinezuur – hebben een hepatoprotectief 

effect maar worden eerder aangewend bij chronische leveraandoeningen die niet chirurgisch 

gecorrigeerd kunnen worden zoals meervoudige verworven EHPSS.1,20 Indien er een stollingsstoornis 

is kan vitamine K1, dat essentieel is voor de activatie van verschillende stollingsfactoren, worden 

toegediend.16 Bij verlengde stollingstijden wordt ook een preoperatieve transfusie met FFP 

aangeraden.28 

Anesthetica die door de lever worden gemetaboliseerd, hepatotoxisch zijn of een hoge 

eiwitbinding hebben, houden een zeker risico in.28 Opiaten, propofol en isofluraan blijken daarentegen 

niet te interfereren met de gevolgen van een PSS en werden bij beide patiënten met goed gevolg 

gebruikt. Voor chirurgische correctie van een CEHPSS wordt een ventrale middellijn celiotomie 

uitgevoerd van xyphoïd tot pubis waarbij de buikholte met de nodige voorzichtigheid geopend moet 

worden om de beschadiging van een eventuele shunt in het falciforme ligament te vermijden.9,13,28,40 

De enige bloedvaten die tussen de renale en hepatische venen in de VCC mogen eindigen zijn de 

phrenicoabdominale venen die ongeveer 1 cm craniaal van de niervenen in de VCC uitmonden.9,28 

Portocavale shunts komen de VCC vaak binnen ter hoogte van het foramen epiploicum en hun 

diameter varieert van 5 mm tot 15 mm.28 Portoazygos shunts dringen het diafragma vaak binnen ter 

hoogte van de hiatus oesophageus of de middenrifpijlers. Dergelijke PSS hebben soms maar een 

diameter van 3 mm en bij manipulatie kunnen spasmen van de bloedvatwand ervoor zorgen dat ze 

nog moeilijker te zien zijn.18,28 Eens de shunt gelokaliseerd is moet nagegaan worden of de vena porta 

normaal ontwikkeld is. Agenesie of atresie van de vena porta komt occasioneel voor en vormt een 

tegenindicatie voor chirurgische correctie van de PSS. Hoewel er zelden sprake is van een tweede 

afzonderlijke CPSS, moet de buikholte altijd grondig worden onderzocht op de aanwezigheid ervan.28 

De CEHPSS moet zo dicht mogelijk tegen de uitmonding in de systemische circulatie worden 

vrijgeprepareerd.40 Op die manier wordt ook het bloed, afkomstig van mogelijke takken die in de shunt 

eindigen, omgeleid naar de levercirculatie. Portocavale verbindingen worden daarom best 

gereduceerd ter hoogte van hun uitmonding in de VCC. De uitmonding van de portocavale verbinding 

in de buurt van de hepatische venen was bij de oudste patiënt echter niet te zien, zodat een locatie 

verder van de systemische circulatie moest worden gekozen. Portoazygos shunts mogen aan de 

abdominale zijde van het diafragma gecorrigeerd worden, wat ook gebeurde bij de jongste hond. 

Vooraleer de shunt definitief vernauwd wordt moet het bloedvat vijf tot tien minuten dichtgedrukt 

worden om het effect hiervan op de viscera na te gaan.33 Bleekheid of cyanose van de darmen, 

hypermotiliteit van de darmen, cynose of oedeem van de pancreas en verhoogde pulsaties in de 

mesenteriale bloedvaten zijn allemaal tekenen van portale hypertensie.28 Voor daaropvolgende 

reductie van een PSS zijn verschillende technieken voorhanden. Een complete reductie levert een 

goede prognose, op voorwaarde dat de hond de directe postoperatieve periode overleeft. Bij 40% tot 

68% van de patiënten treedt echter portale hypertensie op zodat bij hen enkel partiële reductie 

mogelijk is. Idealiter zou deze moeten resulteren in een progressieve en uiteindelijk totale occlusie van 

de shunt.43 Geleidelijke occlusie kan bekomen worden door middel van cellofaan, ameroïd 

constrictors, thrombogene coils of hydraulische occluders, en volgens sommige studies zou de 

diameter van de shunt ook na partiële ligatie met zijdedraad nog verder afnemen.14 Bij beide Yorkshire 
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terriërs werd gebruik gemaakt een cellofaanband. Hiervoor wordt een gesteriliseerd stuk cellofaan met 

een lengte van 10 cm en een breedte van 1,2 cm longitudinaal in drie gevouwen zodat een 4 mm 

brede band ontstaat. Het uiteinde kan spits afgesneden worden om de passage doorheen het 

perivasculaire bindweefsel te vergemakkelijken. De band wordt aangebracht rond het afwijkende 

bloedvat over een geijkt staafje van roestvrij staal dat dient om de diameter te bepalen. Dit staafje 

wordt terug verwijderd na fixatie van de cellofaanband aan zichzelf door middel van vasculaire 

nietjes.13,28,42 Bij een studie van Hunt et al. uit 2004 werd de uitwendige diameter van het staafje – en 

dus de interne diameter (ID) van de cellofaanband – bij honden van <10 kg gekozen op basis van 

verandering in hartfrequentie, arteriële bloeddruk, pancreaskleur en kleur en motiliteit van de darmen 

bij dichtdrukken van de shunt. De toegepaste diameters varieerden van 2 mm tot 6 mm maar bij 94% 

van deze honden (99/105) bedroeg de ID ≤ 3 mm. Uit een studie van Youmans en Hunt uit 1998 bleek 

namelijk dat 3 mm de maximale ID is die tot een complete sluiting van een CEHPSS kan leiden. Bij 

een ID van 3 mm is er echter kans op laattijdige sluiting van de shunt zodat eigenlijk een doorsnede 

van ≤ 2,5 mm wordt aangeraden, op voorwaarde dat dit geen portale hypertensie veroorzaakt. Bij de 

eerste patiënt werd dan ook een ID van 2,5 mm gekozen, maar bij de tweede hond lokte een 

dergelijke reductie tekenen van portale hypertensie uit en werd voor een ID van 5 mm geopteerd met 

als raad de hond bij een controlebezoek te onderzoeken voor persisterende anastomosevorming. De 

werking van de extravasculaire cellofaanband berust op een acute inflammatie gevolgd door 

littekenvorming.43 De snelheid en mate van occlusie zijn afhankelijk van de interne diameter van de 

cellofaanband bij plaatsing, de intiële graad van shuntreductie, de breedte van de cellofaanband en de 

natuurlijke ontstekingsreactie van de patiënt, zodat er variatie bestaat tussen verschillende 

patiënten.25 Een andere methode voor graduele occlusie is het gebruik van de ameroïd constrictor 

(AC), een ring van caseïne die omgeven is door een laagje roestvrij staal. Wanneer caseïne in contact 

komt met de lichaamsvloeistoffen in het abdomen zet deze hygroscopische substantie langzaam maar 

zeker uit. Omdat het buitenste stalen laagje elke uitzetting naar buiten toe verhindert, ontstaat er een 

inwaartse expansie die resulteert in occlusie van het bloedvatlumen.25,28 De occlusie na het 

aanbrengen van cellofaan gebeurt echter trager dan bij een AC, zodat het cardiovasculair stelsel beter 

de tijd krijgt om zich aan te passen.13 Voor het plaatsen van een AC is ook meer dissectie van het 

bloedvat nodig en de omvangrijke AC is niet makkelijk aan te brengen rond een dunwandig bloedvat. 

Bovendien is de kans op het ontstaan van een knik in het bloedvat, met acute portale hypertensie tot 

gevolg, veel groter.25 Cellofaan was dus een uitstekende keuze bij de twee patiënten. Het aanbrengen 

van de cellofaanband kan ook laparoscopisch gebeuren. De fysische eigenschappen van cellofaan 

maken een gemakkelijke introductie mogelijk, terwijl de diameter van een AC te groot is om in de 

meeste cannules te passen.18 Recentere technieken zoals het gebruik van thrombogene coils en 

hydraulische occluders dienen nog verder te worden onderzocht voor ze routinematig kunnen worden 

ingezet. 

Tot de acute complicaties die zich postoperatief kunnen voordoen behoren bloeding, anemie, 

hypoglycemie, hypothermie, epileptiforme aanvallen, portale hypertensie en het opnieuw verschijnen 

van klinische symptomen.28 Het leverdieet (bijvoorbeeld Hill’s® canine L/D of kip met rijst) en de 

behandeling met lactulose en antibiotica worden best verdergezet.13,28 De regeneratie van de lever 
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met herstel van de leverfunctie is compleet binnen de acht weken na chirurgische correctie van de 

PSS. Bij de meeste dieren kan de medicatie al na twee tot vier weken worden stopgezet, en ook bij de 

jongste Yorkshire terriër was dit het geval. Eens de normale leverfunctie bevestigd is door middel van 

scintigrafie of leverfunctietesten mag ook terug worden overgeschakeld op een gewoon dieet.28 

Over het algemeen verbeteren honden na chirurgische correctie drastisch op klinisch en 

biochemisch vlak.31 De kans op peri-operatieve sterfte neemt wel toe bij stijgende leeftijd, maar het feit 

dat beide patiënten ouder dan gemiddeld waren op het moment van aanbieden heeft geen invloed op 

hun langetermijn prognose.38,39,40,41 Bij een studie van Winkler et al. uit 2003 met 63 dieren bleken de 

honden ouder dan twee jaar op lange termijn niet meer complicaties te hebben dan hun jongere 

lotgenoten. Volgens een studie van Worley en Holt uit 2008 met 17 dieren is chirurgische correctie ook 

aan te raden bij honden van ≥ 5 jaar oud. De prognose is wel beduidend slechter voor IHPSS dan 

voor EHPSS. Andere risicofactoren zijn het behoren tot een groot ras en een hoog lichaamsgewicht 

maar deze factoren houden verband met de hogere incidentie van IHPSS bij grote rassen.40 

Aangezien bij de jongste patiënt de PSS kon worden gereduceerd tot een ID van 2,5 mm en de 

gehaltes aan pre- en postprandiale galzuren bij een controle na één maand volledig normaal waren is 

zijn prognose gunstiger dan bij zijn moeder, waar de ID 5 mm bedroeg en het braken postoperatief 

persisteerde. 
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BESLUIT 

 

Beide patiënten behoren tot een ras dat gepredisponeerd is voor CPSS, de Yorkshire terriër, 

en zijn verwant. Bij dit ras is de aandoening dan ook erfelijk. De patiënten bleken elk een ander type 

shunt te hebben en ook hun klachten en leeftijd van aanbieden verschilde enigzins. Bij beide honden 

werd dezelfde chirurgische techniek toegepast. Cellofaan vormt dan ook een goedkoop, snel, veilig en 

efficiënt alternatief in vergelijking met andere methoden voor graduële occlusie. 
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BIJLAGEN 
 

Tabel 1. Vergelijking van de diagnostiek, behandelin g en postoperatieve evolutie van twee gevallen van 

congenitale extrahepatische PSS bij verwante Yorkshire terriërs. 

 Patiënt 1 Patiënt 2 

Einddiagnose Portoazygos shunt Portocavale shunt 

Signalement Yt, Mc, 1j 7m Yt, Vi, 2j 10m 

Klacht - braken 

- strangurie 

- braken 

- epileptiforme aanval 

Labo-bevindingen - AST↑; ALT↑; galzuren↑ 

- NH3↑ 

- PLT↓; PT↑ 

- MCV↓ 

- SG urine↓ 

- AST↑; ALT↑; galzuren↑ 

- ALB↓; TE↓ 

- PT↑ 

- leukocytose 

- SG urine↓ 

Beeldvorming RX: microhepathie 

US: vermoeden PSS; 

       sediment in blaas 

RX: microhepathie 

US: vermoeden PSS 

Scintigrafie: bevestiging PSS 

Stabiliserende 

behandeling 

- Hill’s® canine L/D; Stomorgyl®; 

  Tractonorm lax® 

- Epikal®; Konakion® 

- Hill’s® canine L/D; Stomorgyl® 

- Primperan® 

Chirurgische 

behandeling 

- FFP 

- cellofaanband (2,5 mm diameter) 

- blaasspoeling 

- FFP 

- cellofaanband (5 mm diameter) 

- ovariohysterectomie 

Postoperatief 

verloop 

- niet meer gebraakt 

- Hill’s® canine L/D; Stomorgyl® 

- Epikal® 

- alle medicatie tenslotte stopgezet; 

  terug normale dieet 

- verschillende keren gebraakt 

- Hill’s® L/D; Stomorgyl®; lactulose; 

  Primperan®; Zantac® 

- glucose 

- verdere verloop nog niet gekend 

Prognose uitstekend gunstig 
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VERKLARENDE LIJST VAN DE AFKORTINGEN 

 

AC  ameroïd constrictor 

ALB  albumine 

APTT  geactiveerde partiële tromboplastinetijd 

CEHPSS congenitale extrahepatische portosystemische shunt 

CPSS  congenitale portosystemische shunt 

EHPSS  extrahepatische portosystemische shunt 

FFP  fresh frozen plasma 

HE  hepato-encephalopathie 

ID  interne diameter 

IHPSS  intrahepatische portosystemische shunt 

Mc  mannelijk, gecastreerd 

MCV  mean corpuscular volume 

NH3  ammoniak 

PLT  bloedplaatjes; thrombocyten 

PSS  portosystemische shunt 

PT  protrombinetijd 

SG  soortelijk gewicht (van de urine) 

TE  totaal eiwit 

US  ultrasound; echografisch onderzoek 

VCC  vena cava caudalis; caudale vena cava 

Vi  vrouwelijk, intact 

Yt  Yorkshire terriër 
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Samenvatting 

Cerebellaire corticale abiotrofie is een degeneratieve aandoening die reeds bij meerdere 

hondenrassen werd gerapporteerd alsook bij verschillende andere diersoorten. Het eerste 

geïllustreerde geval bij de American Staffordshire terriër dateert van 2003 en ondertussen is reeds 

aangetoond dat de aandoening bij dit ras erfelijk wordt overgedragen. Aangetaste dieren vertonen 

symptomen die pas op latere leeftijd optreden en die gegroepeerd kunnen worden onder de noemer 

cerebellaire ataxie. De klinische tekenen evolueren van subtiel zwaaien met het achterlijf tot 

herhaaldelijk omvallen en niet meer kunnen rechtstaan. De diagnostiek berust in belangrijke mate op 

het signalement en de klinische tekenen en kan verder worden aangevuld met magnetic resonance 

imaging, histopathologisch onderzoek van het cerebellum en/of DNA onderzoek. Er is geen effectieve 

behandeling beschikbaar voor deze aandoening en de coördinatiestoornissen worden gewoonlijk 

progressief erger tot de hond niet meer in staat is zelfstandig te stappen zonder om te vallen. 

In deze masterproef wordt eerst een overzicht gegeven van de bestaande literatuur over 

cerebellaire corticale abiotrofie. Voor de retrospectieve studie worden vervolgens de medische 

dossiers van twaalf American Staffordshire terriërs met een vermoedelijke diagnose van cerebellaire 

corticale abiotrofie bestudeerd. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de leeftijd, het 

voorkomen van de aandoening bij familieleden, de symptomen, de resultaten van het neurologisch 

onderzoek, de verdere diagnostiek en het verloop van de aandoening na hun laatste bezoek aan onze 

faculteit. De resultaten van deze studie worden ten slotte vergeleken met de bevindingen hieromtrent 

uit de literatuur. 
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Inleiding 

Cerebellaire corticale abiotrofie (CCA) is een aandoening die al bij vele hondenrassen 

beschreven werd, zoals de Kerry blue terriër (Deforest et al., 1978), ruwharige Collie (Hartley et al., 

1978), Border Collie (Gill en Hewland, 1980; Sandy et al., 2002), Gordon setter (de Lahunta et al., 

1980), Beagle (Yasuba et al., 1988; Kent et al., 2000), Australian kelpie (Thomas en Robertson, 

1989), Samoyed, Akita, Berner Sennenhund (de Lahunta, 1990), Labrador retriever (Perille et al., 

1991; Bildfell et al., 1995), Brittany spaniel (Tatalick et al., 1993), Rhodesian ridgeback (Chieffo et al., 

1994), Old English sheepdog (Steinberg et al., 2000), Portugese Podenco (van Tongeren et al., 2000), 

Schotse terriër (van der Merwe en Lane, 2001), miniatuur Schnauzer (Berry en Blas-Machado, 2003), 

Engelse bulldog (Gandini et al., 2005) en Lagotto Romagnolo (Jokinen et al., 2007). Ook bij de 

American Staffordshire terriër (AST) werden sinds 2003 al verschillende gevallen van CCA 

gedocumenteerd (Speciale en de Lahunta, 2003; Olby et al., 2004; Sisó et al., 2004; Buijtels et al., 

2006; Henke et al., 2008). Behalve bij honden komt de aandoening ook voor bij katten (De Bosschere 

et al., 2000; Willoughby en Kelly, 2002), paarden, koeien, schapen, varkens (de Lahunta, 1990), 

knaagdieren en primaten (Summers et al., 1995). Ook bij de mens zijn cerebellaire corticale 

abiotrofieën beschreven (Summers et al., 1995; Gandini et al., 2005). De klinische tekenen van 

primaire cerebellaire corticale degeneratie treden bij de mens bovendien op bij volwassenen en de 

aandoening verloopt traag progressief (van der Merwe en Lane, 2001), wat de situatie bij de mens 

sterk vergelijkbaar maakt met deze bij de AST (Jokinen et al., 2007). 

 

De term abiotrofie wordt reeds lange tijd gehanteerd in de humane geneeskunde en deed 

meer recent ook zijn intrede in de diergeneeskunde. Abiotrofie betekent letterlijk een gebrek aan een 

trofische factor die noodzakelijk is voor het overleven van de cel (Summers et al., 1995). De cellen 

komen – in tegenstelling tot wat het geval is bij hypoplasie – wel volledig normaal tot ontwikkeling, 

maar door een intrinsiek metabool celdefect gaan ze vroegtijdig degenereren (Summers et al., 1995; 

Gandini et al., 2005; Taylor, 2009). De term abiotrofie sluit exogene oorzaken voor de celdood – zoals 

een infectieus agens of intoxicatie – uit, in tegenstelling tot de term atrofie die een ruimere connotatie 

heeft (de Lahunta, 1990). Sommige bronnen maken voorts een onderscheid tussen cerebellaire 

corticale abiotrofie (CCA) en cerebellaire corticale degeneratie (CCD), waarbij CCA gespecificeerd 

wordt als een erfelijk overdraagbare aandoening (Berry en Blas-Machado, 2003). Er wordt echter 

aangenomen dat het in de meeste gevallen van CCD wel degelijk een abiotrofie betreft, maar dat de 

erfelijkheid nog bewezen moet worden (de Lahunta, 1990; Bildfell et al., 1995; Berry en Blas-

Machado, 2003). Hoewel abiotrofie ook diffuse celpopulaties kan treffen, betreft het in de meerderheid 

van de gevallen bij huisdieren een abiotrofie van de cerebellaire cortex (de Lahunta, 1990; De 

Bosschere et al., 2000). Meestal zijn enkel de Purkinjecellen hierbij betrokken, doordat deze 

zenuwcellen uitermate gevoelig zijn aan storingen in het celmetabolisme. Verlies van deze neuronen 

kan secundair tot een depletie van granulaire zenuwcellen leiden aangezien de integriteit van deze 

laatste cellen sterk afhankelijk is van hun synaptische verbindingen met de Purkinjecellen (Chen en 

Hillman, 1989). 
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Fig 1. Cellulaire opbouw van de cerebellaire cortex  (naar: Sanders en Bagley, 2003). 

 

 

Aangetaste dieren vertonen symptomen die gegroepeerd kunnen worden onder de 

noemer cerebellaire ataxie (Summers et al., 1995; Buijtels, 2006). De neuronen van de cerebellaire 

cortex hebben een remmende functie en de klinische tekenen van hun premature degeneratie zijn dan 

ook een weerspiegeling van het verlies aan inhibitie (Kent et al., 2000). De symptomen evolueren van 

subtiel zwaaien met het achterlijf tot herhaaldelijk omvallen en niet meer zelfstandig kunnen 

rechtstaan. Op dat punt wordt meestal besloten tot euthanasie, aangezien een effectieve therapie 

voor de aandoening ontbreekt (Olby et al., 2004). 

 

In het eerste deel van deze casus bespreking wordt een algemeen overzicht gegeven 

van de bestaande literatuur omtrent signalement, erfelijkheid, symptomen, diagnostiek, behandeling 

en prognose van CCA, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de literatuur die betrekking heeft 

tot de AST. Het tweede deel bestaat uit een retrospectieve studie waarin de medische dossiers van 12 

AST met een vermoedelijke diagnose van CCA worden bestudeerd. Nadien wordt nagegaan in welke 

mate de resultaten van deze studie overeenstemmen met de bevindingen uit de literatuur. 
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1. Literatuurstudie 

1.1. Signalement en erfelijkheid 

Zoals eerder werd aangehaald komt CCA voor 

bij vele huisdiersoorten, maar de aandoening werd meest 

frequent gerapporteerd bij de hond en het is ook bij deze 

diersoort dat de aandoening het meest uitgebreid is 

onderzocht (Summers et al., 1995). Bij verschillende rassen 

werd een genetische basis voor de ziekte aangetoond of 

voorgesteld en de wijze van overerving blijkt in die gevallen 

autosomaal recessief te zijn (van Tongeren et al., 2000). Dit 

werd al bewezen bij de Kerry blue terriër, Gordon setter, 

ruwharige Collie en Australian kelpie (Hartley et al., 1978; de Lahunta et al., 1980; Thomas en 

Robertson, 1989; de Lahunta, 1990). Bij deze rassen waren immers voldoende aangetaste dieren 

beschikbaar om de onderliggende genetische etiologie aan te kunnen tonen (Berry en Blas-Machado, 

2003). Ook bij de AST is uit stamboomanalyse een autosomaal recessieve wijze van overerving naar 

voren gekomen (Braund, 2003a). Uit een studie van Olby et al. uit 2004 rees een sterk vermoeden dat 

opeenvolgende generaties nakomelingen voortbrengen met ergere symptomen die bovendien reeds 

op jongere leeftijd optreden en aan een sneller tempo progressief verergeren. Het specifieke cellulaire 

defect dat leidt tot cerebellaire corticale degeneratie is bij vele rassen niet gekend, maar in het geval 

van de AST blijkt het te gaan om een neuronale ceroïd lipofuscinose (NCL) die aanvangt op 

volwassen leeftijd (Sisó et al., 2004). Het betrokken gen werd reeds geïdentificeerd en mutaties van 

dit gen kunnen worden opgespoord door middel van een DNA test: de NCL-A test of Neuronal Ceroïd 

Lipofuscinosis - Ataxia test (zie verder).  

 

Abiotrofie kan over het algemeen op eender welk moment tussen organogenese en 

ouderdom tot uiting komen (Bildfell et al., 1995). De dieren worden in principe normaal geboren, 

zonder neurologische klachten, en ontwikkelen pas later progressieve cerebellaire symptomen (van 

Tongeren et al., 2000; Berry en Blas-Machado, 2003). Tussen de verschillende rassen bestaat er een 

grote variatie wat betreft de leeftijd waarop de eerste klachten worden waargenomen en de snelheid 

waarmee de progressie zich doorzet. Binnen een bepaald ras zijn deze parameters echter vrij 

constant (van Tongeren et al., 2000). De progressieve cerebellaire ataxie start bij honden gewoonlijk 

op jonge leeftijd. Aangetaste hondenrassen kunnen in drie categorieën worden ingedeeld op basis 

van de leeftijd waarop de tekenen voor het eerst worden opgemerkt. 

Bij de meeste rassen is dit vroeg postnataal, op een leeftijd van 3 tot 16 weken. Onder 

andere de Kerry blue terriër, Border Collie, Australian kelpie, Labrador retriever, Berner Sennenhund, 

Rhodesian ridgeback, Portugese Podenco, Lagotto Romagnolo, Schotse terriër en miniatuur 

Schnauzer behoren tot deze categorie (van Tongeren et al., 2000; van der Merwe en Lane, 2001; 

Berry en Blas-Machado, 2003; Gandini et al., 2005; Jokinen et al., 2007).  
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Soms komen de symptomen al vroeger tot uiting, namelijk neonataal. Dit is ondermeer 

het geval bij de Samoyed en de Beagle en is het gevolg van een reeds prenataal ingestelde 

degeneratie van Purkinjecellen (Yasuba et al., 1988; de Lahunta et al., 1990, Kent et al., 2000). In 

deze zeldzame gevallen worden de klachten opgemerkt vanaf het moment dat de puppy’s ambulant 

worden (Taylor, 2009). In dergelijke gevallen is het belangrijk het onderscheid te maken met 

cerebellaire hypoplasie, waarbij het cerebellum ten gevolge van een extrinsieke oorzaak onvolledig tot 

ontwikkeling komt. Ook bij pups die hieraan lijden worden de klinische tekenen duidelijk vanaf het 

moment dat ze beginnen rond te stappen, maar de aandoening is – in tegenstelling tot CCA – niet 

progressief (Smith Bailey, 2007). Het virale agens – zoals het panleukopenievirus bij de kat of het 

parvovirus bij de hond (Cizinauskas en Jaggy, 2010) – of een andere noxe werken in die gevallen in 

op het in ontwikkeling zijnde cerebellum tijdens een bepaald stadium van het fetale leven, zodat de 

dieren ataxie vertonen vanaf hun geboorte. Doordat de beschadiging niet verder blijft duren, blijven 

hun klinische klachten echter stabiel of verbetert hun toestand zelfs langzamerhand doordat de dieren 

compenseren voor hun gebrek (Summers et al., 1995).  

De start van de symptomen van CCA kan tot slot ook atypisch laat optreden – na de 

leeftijd van 6 maanden – dus bij het jongvolwassen of adulte dier (de Lahunta, 1990; Summers et al., 

1995). Tot deze derde categorie behoren de Gordon setter, Old English sheepdog en Brittany spaniel, 

bij wie de symptomen tot uiting komen op een leeftijd van respectievelijk 6 tot 30 maanden, 6 tot 40 

maanden en 7 tot 13 jaar (de Lahunta et al., 1980; Tatalick et al., 1993; Steinberg et al., 2000). Ook bij 

de AST situeert de start van de klinische symptomen zich pas later in het leven (Buijtels, 2006; Taylor, 

2009). In een studie uit 2004 van Olby et al. met 63 AST werden de neurologische klachten voor het 

eerst opgemerkt tussen een leeftijd van 18 maanden en 9 jaar. De meerderheid van de honden uit die 

studie werd bij de dierenarts aangeboden op een leeftijd van 4 tot 6 jaar. 

 

Er bestaat geen geslachtspredispositie voor CCA, beide geslachten worden dus in gelijke 

mate aangetast (Summers et al., 1995; van Tongeren et al., 2000). 

 

De mutatie die verantwoordelijk is voor de ziekte is waarschijnlijk al sterk verspreid 

binnen de populatie van AST, aangezien de ziekte al werd gezien bij honden in alle regio’s van de 

Verenigde Staten en Europa en de meest nabije gemeenschappelijke voorvader die kon worden 

opgespoord reeds dateert van het jaar 1950. De ziekte lijkt ook veel meer voor te komen bij AST dan 

bij Old English sheepdogs en Gordon setters, twee rassen bij wie de aandoening grote gelijkenissen 

vertoont met de AST wat betreft klinische symptomen en progressie. De prevalentie van de ziekte 

binnen de populatie van AST die geregistreerd zijn bij de American Kennel Club en geboren werden 

tussen 1990 en 1998 wordt geschat op 1 op 400 honden. Bovendien wordt vermoed dat dit een 

onderschatting is van de werkelijke situatie omdat vermoedelijk niet alle aangetaste honden werden 

geïdentificeerd. Aanvullend lijkt de prevalentie van de ziekte alleen maar toe te nemen binnen de 

populatie (Olby et al., 2004). 
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1.2. Klinische symptomen 

Dieren met CCA ontwikkelen cerebellaire ataxie (Summers et al., 1995; Buijtels, 2006). 

De initiële neurologische symptomen bestaan uit struikelen – voornamelijk wanneer de honden 

trappen beklimmen, bergop of bergaf wandelen, een bocht nemen of opspringen – en wankelen 

wanneer het hoofd wordt geheven. Sommige patiënten kunnen in dit stadium ook een voorbijgaande 

opisthotonus vertonen en het is ook mogelijk dat de hond niet meer in staat is te zwemmen, wat reeds 

in één gerapporteerd geval geleid heeft tot verdrinking (Olby et al., 2004). 

Naarmate de aandoening vordert ontwikkelen de honden symmetrische hypermetrie die 

meer uitgesproken kan zijn in de voor- of achterpoten. In rust ontstaat een wijdbeense stand en de 

patiënten zwaaien heen en weer met de romp. Vaak staan één of meerdere ledematen ook in een 

abnormale positie ten opzichte van het zwaartepunt van de hond. Anisocorie kan ook worden 

opgemerkt, al is dit eerder een zeldzaam gegeven (Braund, 2003b; Baley, 2004; Olby et al., 2004). De 

klinische tekenen evolueren tot duidelijke ataxie die gekarakteriseerd wordt door dysmetrie, 

nystagmus, intentietremor en een variabele afname van de dreigreflex. Ook een intermitterende 

scheve kopstand, die ontstaat bij plotse bewegingen van de kop, kan worden waargenomen. Het 

zwaaien met de romp wordt meer uitgesproken en de honden vallen neer door het verlies aan 

evenwicht (Olby et al., 2004). Hierbij is het belangrijk op te merken dat het gaat om een 

evenwichtsprobleem, en dat er van parese geen sprake is. Het cerebellum coördineert immers enkel 

de spieractiviteit en bewegingen (Sanders en Bagley, 2003; Buijtels et al., 2006). De langzaam 

voortschrijdende cerebellaire degeneratie zorgt er gewoonlijk voor dat ook de klachten progressief 

erger worden tot de honden uiteindelijk niet meer kunnen stappen zonder herhaaldelijk om te vallen 

(Summers et al., 1995; Olby et al., 2004; Henke et al., 2008). 

Bij sommige honden gaat de toestand echter in sprongen achteruit met lange 

tussenpozen waarin de klachten niet verder lijken te evolueren (Olby et al., 2004). In andere gevallen 

stabiliseert de toestand zich zelfs permanent nadat een snelle destructie heeft geresulteerd in een 

plots ontstaan van klachten (de Lahunta, 1983; Summers et al., 1995). 

Sommige eigenaars merken dan weer op dat hun hond altijd al wat ongecoördineerd is 

geweest, maar dat de klachten voordien nog niet van die aard waren dat het hen zorgen baarde – wat 

op het moment van aanbieden wel reeds het geval is. Het is achteraf moeilijk uit te maken of deze 

honden indertijd reeds neurologische symptomen vertoonden (Olby et al., 2004). 

In de studie van Olby et al. uit 2004 variëerde het interval tussen de eerste symptomen 

en het ogenblik waarop de eigenaar besloot over te gaan tot euthanasie van 6 maand tot 6,5 jaar, met 

een overlevingstijd tussen de 2 en de 4 jaar in de meerderheid van de gevallen. De grote variatie in 

leeftijd van ontstaan van de klachten en duur van de progressie is vermoedelijk te wijten aan de mate 

waarin de eigenaar de veranderde motoriek van zijn hond opmerkt (Olby et al., 2004). 

 

1.3. Diagnose 

De vermoedelijke diagnose van CCA word gesteld op basis van het signalement – meer 

bepaald ras en leeftijd – , de typische klinische symptomen en het neurologisch onderzoek 

(LeCouteur, 2002). 
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Het signalement en de klinische symptomen werden hierboven reeds besproken. In de 

studie van Olby et al. uit 2004 waren de resultaten van het algemeen klinisch onderzoek normaal bij 

de 63 aangetaste honden, behalve bij drie honden die hartgeruis vertoonden. De bewuste 

proprioceptie en het onderzoek van ruggenmerg en spinale zenuwen waren normaal bij alle patiënten 

uit deze studie. Bij het testen van de houdingsreacties is het belangrijk erop te letten dat het 

lichaamsgewicht van de patiënt goed ondersteund wordt, aangezien het dier vaak lijdt aan 

evenwichtsstoornissen wat een vertekend beeld kan geven (Smith Bailey, 2007). Nystagmus komt 

spontaan voor bij sommige honden en kan bij de meeste patiënten worden uitgelokt door hen op de 

rug te rollen. Ook een intermitterend aanwezige scheve kopstand – die voornamelijk optreedt bij plotse 

bewegingen van de kop – en een variabel aanwezige dreigreflex kunnen worden opgemerkt, maar 

voor het overige zijn de resultaten van het onderzoek van hersenen en craniale zenuwen volledig 

normaal. Ook bewustzijn en gedrag blijven hierbij ongewijzigd, al merkten enkele eigenaars op dat de 

hond wat minder zelfvertrouwen leek te hebben en hierdoor sneller andere honden van het gezin zou 

aanvallen (Olby et al., 2004). 

 

Een meer zekere diagnose van CCA kan worden gesteld door middel van magnetic 

resonance imaging (MRI) of via histopathologisch onderzoek van cerebellair weefsel, bekomen ante 

mortem via cerebellaire biopsie (Braund 2003a; Cizinauskas en Jaggy, 2010) of post mortem via 

necropsie (Taylor, 2009). Bij de studie van Olby et al. (2004) werd de diagnose bij 20 AST bevestigd 

door middel van MRI, waarbij diffuse atrofie van de cerebellaire cortex zichtbaar was op de beelden. 

Uit een studie van Henke et al. met 31 AST in 2008 is gebleken dat het berekenen van twee 

parameters op midsagittale MRI-beelden (T2) een effectieve methode is om te differentiëren tussen 

dieren met en zonder CCA. De eerste parameter is de relatieve grootte van het cerebellum ten 

opzichte van de totale grootte van de hersenen. Voor de tweede parameter wordt de relatieve omvang 

van de ruimte gevuld met cerebrospinaal vocht (CSV) ter hoogte van het cerebellum ten opzichte van 

de omvang van het cerebellum zelf in acht genomen. Door middel van de eerste methode kan het 

onderscheid tussen wel en niet aangetaste dieren worden gemaakt met een sensitiviteit van 93% en 

een specificiteit van 94%. Voor de tweede methode bedragen deze waarden zelfs respectievelijk 93% 

en 100% (Henke et al., 2008). 

 

 

 

Fig 2 . Midsagittale MRI beelden (T 2) van de hersenen van AST die niet (A), ernstig (B)  en mild 
(C) zijn aangetast door CCA . Bij patiënt B is een duidelijke toename van CSV zichtbaar, vooral 
tussen de folia van het cerebellum en ter hoogte van het vierde ventrikel. Bij patiënt C is het veel 
moeilijker om te beoordelen of het cerebellum normaal is dan wel verminderd in grootte (naar: Henke 
et al., 2008). 
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Computed tomography (CT) levert daarentegen onvoldoende detail van de structuren in 

de caudale fossa en is bijgevolg niet gevoelig genoeg als methode om CCA op te sporen. Deze 

beeldvormingstechniek – die economisch voordeliger uitvalt voor de eigenaars dan MRI – kan wel 

worden gebruikt om andere cerebellaire aandoeningen zoals neoplasie uit te sluiten (Olby et al., 

2004). Ook door middel van MRI kan een tumorale aandoening worden uitgesloten evenals infarcten, 

traumatische letsels, malformaties en inflammatie ten gevolge van Neospora (Henke et al., 2008). 

 

Op necropsie is de enige macroscopisch zichtbare afwijking een verminderde cerebellaire 

massa, die minder dan 10% van het totale gewicht van de hersenen uitmaakt. Deze verminderde 

omvang van de kleine hersenen wordt echter pas laat in het verloop van de aandoening duidelijk. Als 

een hond wordt opgeofferd op het moment dat de klinische tekenen pas tot uiting komen, is hun 

omvang gewoonlijk nog normaal (Summers et al., 1995). Bij verdere progressie van de aandoening 

zorgt de afnemende grootte van het cerebellum ervoor dat de caudale fossa niet meer volledig wordt 

gevuld, dat de cerebellaire plooien of folia verkleinen en de groeven of sulci tussen hen in breder 

worden (Summers et al., 1995; Cizinauskas en Jaggy, 2010). 

 

 

 

Fig 3 . Beeld van de hersenen van een controledier (links) en een aangetaste AST (rechts). Bij 
het controledier maakte het cerebellum 12% van het totale gewicht van de hersenen uit, tegenover 7% 
bij het aangetaste dier (uit: Olby et al., 2004). 
 

 

CCA kan op microscopisch niveau echter reeds in een vroeger stadium en met grotere 

zekerheid worden gediagnosticeerd dan via macroscopisch onderzoek of MRI (Cizinauskas en Jaggy, 

2010). Voor de DNA test op de markt kwam was dit zelfs de enige mogelijkheid om tot een definitieve 

diagnose te komen (Henke et al., 2008). Op histopathologisch onderzoek wordt CCA gekenmerkt door 

een diffuse voortschrijdende symmetrische degeneratie met verlies van neuronen. Als eerste gaan de 
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Purkinjecellen degenereren en in aantal afnemen. Dit wordt over het algemeen gevolgd door een 

reductie van de granulaire cellaag en in ernstig aangetaste zones vermindert ook de moleculaire 

cellaag in omvang (Summers et al., 1995; Speciale en de Lahunta, 2003). Bij de studie van Olby et al. 

uit 2004 werd de diagnose bij 10 AST bevestigd door middel van histopathologisch onderzoek, 

waarop inderdaad een duidelijk verlies aan Purkinjecellen met verdunning van zowel de moleculaire 

als granulaire cellaag van het cerebellum kon worden opgemerkt. Uit een studie van Sisó et al. uit 

2004 met 5 AST bleek bovendien dat de neuronale degeneratie ook bepaalde thalamische kernen 

aantast. De diagnose van NCL gebeurde door de detectie van accumulaties van geelbruine granules 

in neuronen. Deze granules fluoresceren geel onder ultraviolet licht en kunnen o.a. met behulp van 

een PAS-kleuring worden aangekleurd. Geen van het onderzochte extraneurale weefsel bezat 

dergelijk materiaal (Sisó et al., 2004). Er dient ook te worden opgemerkt dat de graad en distributie 

van het verlies aan Purkinjecellen veel omvangrijker is bij de AST dan bij de Old English sheepdog. 

Zoals eerder vermeld veroorzaakt CCA bij dit laatste ras nochtans eenzelfde laattijdige optreden van 

symptomen met een gelijkaardig progressief verloop als bij de AST (Olby et al., 2004). 

 

 

  

Fig 4. Cerebellaire cortex van een normale hond (li nks) en een aangetaste AST (rechts). Bij de 
normale hond zijn talrijke Purkinjecellen (pijlpunten) te zien met daarboven de moleculaire cellaag van 
normale breedte en daaronder een normale celrijke granulaire cellaag (asterix). Bij de aangetaste 
hond is er een verlies aan Purkinjecellen en een sterke secundaire celafname van de granulaire 
cellaag (asterix). De moleculaire cellaag (tussen de pijlpunten) is duidelijk versmald (uit: Buijtels et al., 
2006). 

 

 

De diagnose van CCA kan bij de AST definitief worden bevestigd door middel van een 

recent ontwikkelde DNA test voor dit ras. Deze test wordt de NCL-A test genoemd, en hiervoor kan 

een mondswab (door middel van een cytobrush) of bloed worden opgestuurd naar het labo in kwestie 

(Antagene®). De term neuronale ceroïd lipofuscinose verwijst naar een heterogene groep van 

monogene autosomaal recessieve, progressieve neurodegeneratieve ziekten. Deze worden 

gekenmerkt door intracellulaire accumulatie van autofluorescente lysosomale stapelingslichaampjes 

met lipofuscine in neuronen en andere cellen waarna deze gaan degenereren (Sisó et al., 2004; 
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Drögemüller et al., 2005). Bij de mens zijn reeds acht vormen van NCL beschreven en er werden al 

zes genen geïdentificeerd die deze aandoening kunnen veroorzaken (Drögemüller et al., 2005). 

 

1.4. Differentiaal diagnose 

Bij de differentiaal diagnose van cerebellaire symptomen bij de hond kan behalve aan 

CCA ook worden gedacht aan andere cerebellaire aandoeningen zoals inflammatie als gevolg van 

infectieuze oorzaken (zoals Cryptococcus neoformans, Canine Distemper Virus, Toxoplasma gondii, 

Neospora caninum en teek-overdraagbare agentia). Gezien de gevorderde leeftijd van de 

aangeboden patiënten in het geval van de AST, behoort neoplasie ter hoogte van het cerebellum ook 

steeds tot de mogelijkheden (Legeay, 1985; Speciale en de Lahunta, 2003; Braund, 2003b; Smith 

Bailey, 2007). 

 

1.5. Prognose en behandeling 

De prognose is gereserveerd tot slecht aangezien de klachten progressief zullen 

verergeren tot de hond niet meer kan stappen zonder om te vallen en er geen effectieve therapie 

beschikbaar is (Braund, 2003a; Bagley, 2004; Olby, 2004; Smtih Bailey, 2007; Taylor, 2009). In de 

toekomst zal gentherapie misschien wel enige interventie mogelijk maken (LeCouteur, 2002). Het is 

belangrijk de eigenaar te informeren dat de aandoening op zich niet levensbedreigend is, maar dat de 

klachten geleidelijk zullen verergeren – waarbij de progressie sterk individueel afhankelijk is. Slechts in 

zeldzame gevallen kunnen de klinische symptomen zich stabiliseren, zoals ook reeds werd 

gedocumenteerd bij de ruwharige Collie (Smith Bailey, 2007). De maatregelen die worden genomen 

bij patiënten met CCA zijn dan ook louter palliatief (Smith Bailey, 2007). Zo wordt aan de eigenaars 

van aangeboden patiënten aangeraden de hond geen trappen meer te laten doen, een zachte 

ondergrond te verstrekken en eventuele wondjes na het vallen te verzorgen. Ook kan het verstandig 

zijn de hond uit de buurt van water te houden, aangezien in de studie van Olby et al. uit 2004 drie 

honden niet meer in staat waren te zwemmen en één van hen zelfs om het leven is gekomen door 

verdrinking. 

 

1.6. Preventie 

Fokken met aangetaste dieren is uiteraard af te raden. Het is in dit verband belangrijk op 

te merken dat voor AST tegenwoordig screening mogelijk is dankzij de eerder vernoemde DNA test. 

De ontwikkeling van deze test betekent een grote vooruitgang in het tegengaan van de verspreiding 

van de ziekte. Doordat de symptomen bij de AST pas op latere leeftijd optreden, kunnen aangetaste 

dieren immers al ingezet worden voor de fok nog voor ze ataxie ontwikkelen, wat een sterke 

verspreiding van de aandoening binnen het ras mogelijk zou kunnen maken (Olby et al., 2004). 
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2. Casuïstiek 

2.1. Materiaal en methoden 

In deze retrospectieve studie werden twaalf AST opgenomen die in een periode van ruim 

zes jaar (juli 2003 – december 2009) werden aangeboden op de dienst neurologie van de vakgroep 

Geneeskunde en klinische Biologie van de Kleine Huisdieren in Merelbeke en waarbij een 

vermoedelijke diagnose van CCA werd gesteld. Aangezien er slechts recent een genetische test werd 

ontwikkeld voor deze aandoening kon niet bij alle patiënten een definitieve diagnose worden gesteld, 

maar signalement en klinische symptomen waren telkens sterk suggestief voor CCA. 

Voor elke hond werden de volgende gegevens genoteerd: leeftijd, geslacht, informatie 

over familieleden, symptomen en duur van de klachten, resultaten van het neurologisch onderzoek, 

lokalisatie van het letsel aan de hand van het neurologisch onderzoek, resultaten van aanvullend 

onderzoek en opvolging van de patiënt. 

 

2.2. Resultaten 

Een samenvatting van de gegevens is terug te vinden in tabel 2. 

 

2.2.1. Signalement en informatie over familieleden 

Acht dieren waren vrouwelijk en vier dieren mannelijk. De gemiddelde leeftijd waarop voor 

het eerst symptomen werden opgemerkt bij de tien patiënten is 5 jaar, variërend van 3 jaar tot 6 jaar 

en 6 maanden. In 2 van de 12 gevallen stipte de eigenaar wel aan dat de hond in kwestie al geruime 

tijd enige vorm van incoördinatie vertoonde. Het duurde na de start van de klachten gemiddeld 11 

maanden vooraleer de honden bij onze faculteit terecht kwamen, met een interval variërend van 1 tot 

24 maanden. De leeftijd waarop de honden bij ons werden aangeboden schommelt zo tussen 3 jaar 

en 9 maanden en 8 jaar en 4 maanden. 

Er werd in deze retrospectieve studie maar in één geval gewag gemaakt van een 

aangetast familielid. Bij de hond in kwestie vertoonde de vader van het dier dezelfde symptomen, 

maar reeds in ergere mate. De nakomeling vertoonde eerder klachten dan de vader. In de andere elf 

gevallen uit onze studie was er geen informatie bekend over ouderdieren of nestgenoten van de 

patiënten. 

 

2.2.2. Klinische symptomen 

Alle aangeboden patiënten vertoonden in meerdere of mindere mate gegeneraliseerde 

coördinatiestoornissen. Bij 9 van de 12 patiënten had de eigenaar coördinatiestoornissen van de 

ledematen opgemerkt. Soms beperkte deze ataxie zich tot de achterhand, maar bij andere honden 

betrof het de vier ledematen. De coördinatiestoornissen werden door de eigenaars omschreven als 

een abnormale, waggelende, wankele of dronken gang, waarbij de achterpoten zich niet mooi op één 
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lijn bevonden met de voorpoten bij het stappen. Uit de anamnese kwam in 11 van de 12 gevallen de 

klacht van ataxie van de romp naar voren, wat zich voornamelijk uitte onder de vorm van omvalneiging 

en eventueel het maken van koprollen. De honden bleken vooral om te vallen bij het veranderen van 

richting, het schudden met de kop, het opspringen, het omhoog of omlaag kijken, het nemen van 

trappen en – wat de reutjes betreft – bij het plassen. Bij één hond ging een opisthotonus steevast het 

omvallen vooraf en ook bij een andere patiënt werd meermaals een opisthotonus opgemerkt. Ook een 

wijdbeense stand van de achterpoten in rust, al dan niet in combinatie met een heen en weer wiegen 

van de romp, werd door sommige eigenaars gesignaleerd en bij één patiënt was er sprake van 

symmetrische hypermetrie van de voorpoten. Bij 4 van de 12 honden werd door de eigenaar een 

nystagmus opgemerkt en bij 2 van de 12 patiënten deed de eigenaar melding van een intentietremor 

van de kop, die het meest uitgesproken was bij het naderen van de voederbak. Eén eigenaar merkte 

ook gedragsveranderingen op onder de vorm van vocalisatie (meer bepaald blaffen zonder 

aanwijsbare oorzaak) en tekenen van agressie tegenover de eigenaar. 

 

2.2.3. Resultaten van klinisch en neurologisch onde rzoek 

Het algemeen klinisch onderzoek was volledig normaal bij alle patiënten, met uitzondering 

van twee honden bij wie een systolisch bijgeruis te horen was.  

Op inspectie bleken 11 van de 12 patiënten ataxie van de achterhand of van alle vier de 

poten te vertonen. De door de eigenaar gemelde omvalneiging kwam bij 4 van de 12 patiënten ook 

tijdens de consultatie tot uiting. Eén patiënt vertoonde ook tekenen van een nervus facialis paralyse 

aan de rechterzijde van het gelaat, met een afhangende lip als meest opvallende symptoom. 

Bewustijn en gedrag waren normaal bij alle patiënten. 

Neurologisch onderzoek van hersenen en craniale zenuwen bracht in 8 van de 12 

patiënten een verminderde (4/8) tot afwezige (4/8) dreigreflex aan het licht. Bij de hond met nervus 

facialis paralyse was ook de ooglidreflex aan die zijde afwezig. Het ofthalmoscopisch onderzoek was 

volledig normaal bij alle dieren. Nystagmus en strabismus waren aanwezig bij respectievelijk 6 en 4 

van de 12 patiënten. Bij 4 honden kon een scheve kopstand worden waargenomen, bij 3 honden een 

intentietremor van de kop en bij één hond een paralyse van de nervus facialis. Bij 4 van de 12 honden 

werden geen afwijkingen gevonden op het onderzoek van hersenen en craniale zenuwen. De 

houdingsreacties waren bij alle patiënten volledig normaal, en ook bij onderzoek van ruggenmerg en 

spinale zenuwen kon bij geen van de patiënten abnormaliteiten worden waargenomen. Nek- noch 

rugpijn waren aanwezig. 
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Tabel 1. Symptomen en resultaten van het neurologis ch onderzoek bij de 12 patiënten. 

0 2 4 6 8 10 12

Veranderd gedrag

Opisthotonus

Intentietremor

Scheve kopstand

Strabismus

Nystagmus

Verminderde tot afwezige dreigreflex

Ataxie

Aantal patiënten met deze klacht

 

2.2.4 Lokalisatie van het letsel 

De symptomen konden in 7 van de 12 gevallen gegroepeerd worden onder de noemer 

ataxie en worden teruggebracht tot een lokalisatie ter hoogte van het cerebellum. Aangezien de ataxie 

van romp en ledematen gepaard ging met volledig normale houdingsreacties en er eveneens sprake 

was van ataxie van kop en ogen, betrof het immers een cerebellaire en geen spinale ataxie. 

Bovendien is het typerend voor diffuse cerebellaire letsels dat de dreigreflex verminderd of afwezig 

kan zijn terwijl er geen afwijkingen worden waargenomen op ofthalmoscopisch onderzoek. Vier 

patiënten die als bijkomend symptoom een scheve kopstand en/of strabismus vertoonden, kampten 

behalve met ataxie ook reeds met een vestibulair syndroom. Bij een derde patiënt met een scheve 

kopstand diende - omwille van het afhangen van de lip - naast ataxie en een vestibulair syndroom ook 

de facialis paralyse in rekening te worden gebracht. 

 

2.2.5 Resulaten van aanvullend onderzoek en diagnos e 

Bij die 8 patiënten waar verder onderzoek van bloed (met o.a. bepaling van T4 in 5/8 

gevallen) werd uitgevoerd, konden geen significante afwijkingen worden teruggevonden. Hetzelfde 

geldt voor de 4 patiënten bij wie CSV werd onderzocht, de 2 patiënten die een CT ondergingen en de 

2 patiënten bij wie een RX-opname van de wervelkolom werd uitgevoerd, in één geval aangevuld door 

een myelogram. 

Bij 4 van onze patiënten werd een DNA test uitgevoerd, met in alle vier de gevallen een 

positief resultaat. Bij de andere 8 dieren werd de diagnose gesteld aan de hand van de typische 

klinische presentatie en de resultaten van het neurologisch onderzoek. 
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2.2.6. Behandeling en opvolging van de patiënt 

Van de zeven honden die nog in leven waren op het ogenblik van onze retrospectieve 

studie, waren de symptomen bij zes van hen heel traag maar duidelijk progressief verergerd. Bij één 

hond waren de klachten daarentegen sprongsgewijs geëvolueerd. Deze hond was volgens de 

eigenaars al sinds zijn jeugd ongecöordineerd, maar was op zesjarige leeftijd in anderhalve week tijd 

sterk achteruit gegaan. Sinds het moment van aanbieden waren de symptomen echter al zeventien 

maanden lang niet meer verder geëvolueerd. Ook de hond die op het moment van aanbieden de 

klacht vertoonde van facialis paralyse, was altijd al wat ongecoördineerd. Zijn ataxieklachten waren in 

het begin langzamerwijs verergerd, maar het afgelopen jaar ook ongeveer stabiel gebleven en de 

symptomen van facialis paralyse waren ondertussen alweer verdwenen. Hij heeft in zijn leven 

tweemaal een episode van facialis paralyse doorgemaakt, één keer aan elke zijde van het gezicht. De 

paralyse was telkens verdwenen na een periode van één maand zonder enige andere medicatie dan 

vitamine B (VIT B). 

Behalve deze hond, die nog steeds VIT B toegediend krijgt, en een andere hond die 

pentoxifylline (Torental®) krijgt, ontvingen de patiënten geen enkele vorm van medicatie meer eens de 

diagnose van CCA was gesteld. 

 

Vijf van de twaalf honden waren op het moment van de studie reeds geëuthanaseerd 

omwille van de gevolgen van de cerebellaire corticale degeneratie. De eigenaars besloten tot 

euthanasie tussen de 24 en 52 maanden na het ontstaan van de klachten, met een gemiddelde van 

35 maanden. Het punt waarop de eigenaars van deze vijf patiënten tot euthanasie besloten verschilde 

van geval tot geval, maar de belangrijkste motivatie was in al deze gevallen dat de eigenaar er moeite 

mee had dat de hond niet meer zelfstandig kon stappen. Bij twee honden lag de grens voor de 

eigenaar op een erg waggelende gang waardoor ze niet meer in een rechte lijn konden lopen en 

constant overal tegenaan liepen. De drie andere honden konden naar het einde toe geen stap meer 

zetten zonder om te vallen. Wat de eigenaars ook telkens zwaar viel was dat de patiënten erg veel 

moeite hadden met zelfstandig rechtkomen en met eten, omdat ze omvielen vanaf dat ze de positie 

van hun hoofd veranderden. Bij honden die liggend werden gevoederd, werd het eten bemoeilijkt door 

de intentietremor en bij één hond was het uiteindelijk ook tot duidelijke ligwonden gekomen. Bij vier 

van deze vijf honden was de situatie langzaam progressief verslechterd tot het punt waarop ze 

euthanasie besloten. De andere patiënt was er tijdens zijn laatste levensweken merkelijk sneller op 

achteruit gegaan dan voordien.  

 



 15

Tabel 2. Signalement, leeftijd van optreden van de eerste klachten, symptomen, resultaten van het neur ologisch onderzoek, 

syndroom, lokalisatie van het letsel, resultaten va n aanvullend onderzoek en verdere opgvolging van 12  AST met een vermoedelijke 

diagnose van CCA. De patiënten worden vermeld in omgekeerd chronologische volgorde, dus de meest recent aangeboden patiënt komt als 

eerste aan bod. 

 

 Tyson Radja Thor 

Signalement AST / Mi / 3j 9m AST / Vc / 4j 7m AST / Mi / 6j 7m 

Leeftijd eerste klachten  3j 4j 6m 5j 6m 

Symptomen Omvalneiging (met opisthotonus) 
Ataxie 
 

Omvalneiging 
Ataxie 
Veranderd gedrag 

Omvalneiging 
Ataxie 
Scheve kopstand 
Nervus facialis paralyse R 

H & Craniale zenuwen No Nystagmus Afwezige dreigreflex R 
Afwezige ooglidreflex R 
Vestibulaire strabismus R 
Nystagmus 

HR No No No 

RM & Spinale zenuwen No No No 

Pijn Nee Nee Nee 

Syndroom Ataxie Ataxie Ataxie / Vestibulair syndroom / 
Nervus facialis paralyse 

Vermoede lokalisatie Cerebellum Cerebellum Perifeer of centraal vestibulair 
(cerebellum) 

Diagnostiek Bloed: GSA 
DNA test: positief 

Bloed: GSA 
DNA test: positief 

Bloed: GSA 
CSV: GSA 
RX/myelogram: GSA 
DNA test: positief 

Verdere verloop: 
- tijd na start klachten 
- progressie klachten 

Is nu 4j oud 
12m 
Geleidelijke progressie 

Is nu 5j 2m oud 
7m 
Geleidelijke progressie 

Is nu 7j 9m oud 
28m 
Geleidelijke progressie; 
ongeveer stabiel sinds 12m 
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 Laika Kenzo Leila 

Signalement AST / Vi / 5j 10m AST / Vc / 6j 6m AST / Vi / 5j 11m 

Leeftijd eerste klachten  5j 6m 6j 5m 5j 

Symptomen Omvalneiging (met opisthotonus) 
Ataxie 
Scheve kopstand 

Omvalneiging 
Ataxie 

Omvalneiging 
Ataxie 

H & Craniale zenuwen Verminderde dreigreflex L, R 
Strabismus L 

Afwezige dreigreflex L, R Afwezige dreigreflex L, R 

HR No No No 

RM & Spinale zenuwen No No No 

Pijn Nee Nee Nee 

Syndroom Ataxie / Vestibulair syndroom Ataxie Ataxie 

Vermoede lokalisatie Cerebellum Cerebellum Cerebellum 

Diagnostiek Bloed: GSA 
DNA test: positief 

Bloed: GSA RX: GSA 

Verdere verloop: 
- tijd na start klachten 
- progressie klachten 

Is nu 7j 3m oud 
20m 
Geleidelijke progressie 

Is nu 7j 10m oud 
17m 
Stabiel gebleven sinds 17m 

Is nu 9j 4m oud 
52m 
Geleidelijke progressie 
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 Joice Angel Marie 

Signalement AST / Vc / 8j 4m AST / Vc / 5j 2m AST / Vi / 8j 

Leeftijd eerste klachten  6j 6m 4j 6j 

Symptomen Omvalneiging 
Ataxie 
Hypermetrie voorpoten 
Intentietremor 

Omvalneiging 
Ataxie 
Scheve kopstand 

Ataxie 
Intentietremor 

H & Craniale zenuwen No No Afwezige dreigreflex L, R 
Vestibulaire strabismus L, R 
Nystagmus 

HR No No No 

RM & Spinale zenuwen No No No 

Pijn Nee Nee Nee 

Syndroom Ataxie Ataxie / Vestibulair syndroom Ataxie / Vestibulair syndroom 

Vermoede lokalisatie Cerebellum Perifeer of centraal vestibulair 
(cerebellum) 

Cerebellum 

Diagnostiek X Bloed: GSA 
CSV: GSA 
CT: GSA 

X 

Verdere verloop: 
- tijd na start klachten 
- progressie klachten 

Is nu 11j 11m oud 
43m 
Geleidelijke progressie tot niet meer 
kunnen stappen; stabiel sinds 24m 

Geëuthanaseerd op 8j 6m 
52m 
Geleidelijke progressie tot niet meer 
kunnen stappen 

Geëuthanaseerd op 8j 1m 
28m 
Geleidelijke progressie tot niet meer 
kunnen stappen 
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 Boy Shado Ycha 

Signalement AST / Mi / 6j 5m AST / Mi / 4j AST/ Vi / 6j 3m 

Leeftijd eerste klachten  5j 3j 6m 5j 6m 

Symptomen Omvalneiging 
Ataxie 
Intentietremor 

Omvalneiging 
Ataxie 
Scheve kopstand 

Omvalneiging 
Ataxie 
 

H & Craniale zenuwen Verminderde dreigreflex L, R 
Nystagmus 
 

Verminderde dreigreflex L, R 
Nystagmus 

Afwezige dreigreflex L, R 
Strabismus L, R 
Nystagmus 

HR No No No 

RM & Spinale zenuwen No No No 

Pijn Nee Nee Nee 

Syndroom Ataxie Ataxie / Vestibulair syndroom Ataxie 

Vermoede lokalisatie Cerebellum Cerebellum Cerebellum 

Diagnostiek X Bloed: GSA 
CSV: GSA 

Bloed: GSA 
CSV: GSA 
CT: GSA 

Verdere verloop: 
- tijd na start klachten 
- progressie klachten 

Geëuthanaseerd op 7j 6m 
30m 
Geleidelijke progressie tot niet 
meer kunnen stappen 

Geëuthanaseerd op 6j 10m 
40m 
Geleidelijke progressie tot niet 
meer kunnen stappen 

Geëuthanaseerd op 7j 6m 
24m 
Geleidelijke progressie; de laatste 
weken heel snel achteruit gegaan 
tot niet meer kunnen stappen 
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2.3. Discussie 

Het aantal patiënten met CCA in deze retrospectieve studie was te laag om statistisch 

relevante conclusies te kunnen maken. 

Zes van de twaalf patiënten uit onze studie waren reeds ouder dan 6 jaar toen ze voor 

onderzoek werden aangeboden, wat later is dan hetgeen in de literatuur bij het merendeel van de 

patiënten wordt gesignaleerd (Olby et al., 2004). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de typische 

klinische presentatie van CCA bij de de AST nog te weinig gekend is, waardoor de vermoedelijke 

diagnose initieel gemist wordt en de patiënten pas na een niet-effectieve behandeling naar een 

tweedelijnskliniek worden doorverwezen. Hoewel uit een studie van Olby et al. uit 2004 is gebleken 

dat de symptomen kunnen ontstaan vanaf een leeftijd van 18 maanden, was de patiënt in het vroegste 

geval dat in deze studie werd gerapporteerd reeds 3 jaar oud toen de klachten begonnen. Het feit dat 

de AST met een aangetast vaderdier reeds op jongere leeftijd symptomen leek te vertonen dan zijn 

vader, komt wel overeen met de bevindingen van Olby et al. uit 2004. Dit kan echter ook een 

subjectieve opvatting van de eigenaar van de twee dieren zijn geweest aangezien hij de tweede keer 

reeds vertrouwd was met de symptomen en dus mogelijk meer alert was hiervoor.  

In deze studie werden meer vrouwelijke dieren dan mannelijke aangeboden. Wegens het 

klein aantal dieren konden hierover echter geen statistische conclusies getrokken worden. 

De klinische tekenen komen allemaal overeen met de symptomen die in de literatuur 

werden beschreven (Olby et al., 2004), met uitzondering van de episodische paralyse van de nervus 

facialis bij één van onze patiënten. De symptomen die door de eigenaars werden aangehaald, 

kwamen niet altijd tot uiting tijdens inspectie. Dat de klinische tekenen bij de dierenarts vaak minder 

duidelijk zijn, kan verklaard worden doordat het dier zich voorzichtiger lijkt voort te bewegen in een 

omgeving die hem niet vertrouwd is. 

De bevindingen van het neurologisch onderzoek waren hier, net als bij de gevallen 

beschreven in de literatuur, volledig normaal met uitzondering van de testen met betrekking tot 

hersenen en craniale zenuwen (Olby et al., 2004). Olby et al. vermelden in hun studie uit 2004 wel dat 

nystagmus en een scheve kopstand kunnen optreden en dat de dreigreflex variabel aanwezig kan 

zijn, maar bij 4 patiënten uit onze studie werd bovendien strabismus opgemerkt. Speciale en de 

Lahunta merkten in 2003 op dat nystagmus lijkt voor te komen bij de ergst aangetaste dieren, maar 

dat er geen duidelijk verband bestaat met een bepaalde neuro-anatomische lokalisatie. Ze vermoeden 

dan ook dat het vestibulaire apparaat dankzij een sterk aanpassingsvermogen in staat is te 

compenseren voor bepaalde symptomen. Bij ernstige aantasting echter, komen de vestibulaire 

klachten wel tot uiting. Dit kan dan ook de nystagmus, strabismus en scheve kopstand bij onze 

patiënten verklaren. De afwezige ooglidreflex, die aanwezig was bij één patiënt, valt dan weer te 

verklaren door de facialis paralyse waar de hond in kwestie op dat moment aan leed. Bij alle dieren 

van deze studie werd aan de hand van de resultaten van het neurologisch onderzoek een cerebellair 

letsel vermoed. In de literatuur wordt beschreven dat de anatomische en etiologische diagnose vaak 

al gesteld kan worden aan de hand van de typische klinische presentatie en het signalement van de 

patiënt, in combinatie met het neurologisch onderzoek (LeCouteur, 2002). Bij één hond werd er echter 

ook facialis paralyse vastgesteld op neurologisch onderzoek wat niet kan verklaard worden door een 
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cerebellair letsel. In de literatuur wordt de aanwezigheid van facialis paralyse bij CCA bij de AST niet 

beschreven. Aangezien de DNA test bij deze hond positief was voor CCA, kan vermoed worden dat 

het hier een geval van idiopathische facialis paralyse betrof. Door middel van bloedonderzoek werd 

hypothyroïdie als mogelijk oorzaak uitgesloten. Medische beeldvorming van de hersenen werd echter 

niet uitgevoerd om andere onderliggende oorzaken uit te sluiten. 

Bij het merendeel van de honden in deze studie werd slechts een vermoedelijke 

diagnose gesteld aan de hand van het signalement en de typische klinische klachten. Bij 4 honden 

konden we de diagnose echter bevestigen met behulp van een relatief recent ontwikkelde DNA test. 

Dit toont aan dat de vermoedelijke diagnose – gesteld op basis van ras, leeftijd, typische symptomen 

en progressief verloop – inderdaad erg betrouwbaar is en weinig ruimte overlaat voor twijfel. Bij de 

overige patiënten uit onze studie wensten de eigenaars geen verdere diagnostiek uit te voeren. Naar 

hun mening had het weinig zin deze kosten te maken. Op basis van de beschikbare gegevens was 

het immers zo goed als zeker dat het CCA betrof en voor deze aandoening is geen effectieve therapie 

voorhanden. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de DNA test pas bij de laatste vijf patiënten 

beschikbaar was. Deze methode maakt de diagnostiek van CCA meer betaalbaar dan wanneer MRI 

moet worden ingeschakeld en verlaagt zo de drempel voor de eigenaars. In één van deze vijf gevallen 

vond de eigenaar ook een DNA test te duur en werd hiervan afgezien. 

Bij één van de 12 patiënten kende de aandoening geen typisch progressief verloop. Deze 

hond had zeventien maanden voordien in anderhalve week tijd de typische symptomen ontwikkeld en 

zijn toestand was sindsdien niet meer verder geëvolueerd. Hoewel dit niet de kenmerkende manier is 

waarop CCA zich manifesteert, zijn in de literatuur nog andere gevallen beschreven waarbij de 

symptomen zich permanent hebben gestabiliseerd (de Lahunta, 1983; Summers et al., 1995). 

Bovendien is het mogelijk dat de klachten bij deze patiënt in de toekomst nogmaals sprongsgewijs 

zullen verergeren, waarvan ook reeds verschillende gevallen werden gerapporteerd (Olby et al., 

2004). De overige patiënten beantwoorden wel aan het beeld van een geleidelijk ontstaan van de 

klachten, waarbij de klinische tekenen steeds meer uitgesproken worden. Een opvallende bemerking 

van drie van de vijf eigenaars wiens hond nog niet werd geëuthanaseerd, is dat beweging en 

gespierdheid de situatie in positieve zin lijken te beïnvloeden.  

De meerderheid van de patiënten uit de studie van Olby et al. uit 2004 werden 2 tot 4 jaar 

na het optreden van de symptomen geëuthanaseerd. Ook de vijf overleden patiënten uit deze studie 

sluiten hierbij aan, met een overlevingsduur die varieert van 24 tot 52 maanden. 

 

2.4. Conclusie 

CCA is een aandoening die zeker en vast tot de differentiaal diagnose moet behoren voor 

ataxie bij adulte AST. De ontwikkeling van een DNA test voor de diagnose van de aandoening 

betekent een grote vooruitgang aangezien heterozygote dragers en preklinisch aangetaste dieren nu 

kunnen worden opgespoord en de verdere verspreiding van het gen zo kan worden tegengegaan. 

Deze preventie is het enige wat momenteel binnen onze mogelijkheden ligt, aangezien elke vorm van 

effectieve therapie ontbreekt. 
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