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SAMENVATTING 

Over het syndroom van Cushing bij de huisdieren is al veel geweten. Het is een aandoening die 

regelmatig gediagnosticeerd wordt bij de hond. Bij de kat komt het echter veel minder frequent voor. 

De meest voorkomende oorzaak van hypercortisolisme is een neoplasie ter hoogte van de hypofyse. 

Daarnaast is een autonome, productieve tumor in de bijnierschors ook niet zeldzaam. Andere 

ontstaansmechanismen komen slechts zeer zelden voor. De klinische presentatie van een aangetast 

dier is meestal al sterk suggestief voor de ziekte. Opvallende symptomen zijn vooral 

polyurie/polydipsie, abdominale distentie, verhoogde eetlust, spieratrofie en huidveranderingen. 

Daarnaast kunnen nog een ganse reeks andere klinische klachten en complicaties voorkomen. Enkel 

bij verdenking van het syndroom van Cushing door de symptomen en de uitslag van bloed- en 

urineonderzoek, zullen er verdere specifieke diagnostische testen uitgevoerd worden om de ziekte te 

bevestigen. De meest gebruikte diagnostische test is de lage dosis dexamethasone suppressie test. 

Door zijn hoge sensitiviteit is het een betrouwbare test. Daarnaast zijn er nog verschillende andere 

diagnosemogelijkheden zoals het meten van de cortisol/creatinine ratio in de ochtendurine en de 

ACTH stimulatietest. Nadat de diagnose gesteld is, moet men overgaan tot differentiatie van het type 

hypercortisolisme. Dit is belangrijk voor het kiezen van de behandeling en het stellen van een 

prognose. De beste behandeling voor een hypofyse-afhankelijk hypercortisolisme is hypofysectomie, 

omdat hierbij de primaire oorzaak aangepakt wordt. Als dit echter niet mogelijk is, wordt er vaak voor 

therapie met trilostane geopteerd. Bijnierschorstumoren worden ook best chirurgisch verwijderd. 

Vroeger werd er frequent behandeld met een chemotherapeuticum, namelijk o,p’-DDD, maar door de 

verschillende neveneffecten en de opkomst van trilostane is deze aanpak in onbruik geraakt. In de 

literatuur staan nog verscheidene behandelingsprotocollen beschreven die verder vermeld worden.  

Key words: Cushing’s syndrome – Diagnosis – Dog - Therapy. 
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INLEIDING 

Hypercortisolisme wordt veroorzaakt door een overproductie van glucocorticoïd hormonen in de 

bijnierschors. Deze ziekte wordt ook het syndroom van Cushing genoemd naar Harvey Cushing die de 

ziekte als eerste beschreef bij de mens in 1932. In oudere literatuur, maar ook in de meer recente 

studies, wordt vooral de term hyperadrenocorticisme aangewend. Deze nomenclatuur is echter niet 

exact genoeg aangezien niet de ganse bijnierschors aangetast is, maar enkel de zone waar de 

productie van de glucocorticoïden gebeurt. 

Het doel van deze literatuurstudie is om de verschillende diagnostische methoden en 

behandelingsmogelijkheden te vergelijken. 

Deze literatuurstudie begint met het beschrijven van de ontstaansmechanismen en het voorkomen 

van hypercortisolisme bij de hond. Dit wordt gevolgd door een kort overzicht van de verschillende 

symptomen en de complicaties die deze ziekte kan veroorzaken. Dit wordt slechts kort besproken 

aangezien hierover al veel gekend is. Af en toe wordt de situatie bij de kat vermeld.  

Daarna wordt er iets dieper ingegaan op het stellen van de diagnose. De meest gebruikte technieken 

worden hierbij aangehaald met vermelding van hun voor- en nadelen. Bij elke methode zal ook de 

handelswijze en de drempelwaarden besproken worden. Dit wordt gevolgd door een uitgebreide 

opsomming van de mogelijke behandelingen van hypercortisolisme bij de hond. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen de wat oudere therapieën en de meer hedendaagse 

behandelingsprotocollen. Ook in dit onderdeel worden telkens de voordelen en de nadelen 

aangekaart. 
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LITERATUURSTUDIE 

1. VERSCHILLENDE VORMEN EN ONTSTAANSMECHANISMEN VAN CUSHING. 

Het syndroom van Cushing of hypercortisolisme ontstaat door een chronische overmatige productie 

van glucocorticoïden. De ziekte kan ontstaan door verschillende oorzaken, maar leidt altijd tot 

dezelfde typische symptomen door overproductie van cortisol (Ramsey en Ristic, 2007; Kooistra en 

Galac, 2012). 

1.1. HYPOFYSE AFHANKELIJK HYPERCORTISOLISME 

In de meeste gevallen, namelijk zo’n 85%, ontstaat het 

syndroom van Cushing bij honden door hypersecretie van het 

adrenocorticotropine hormoon (ACTH) door een goedaardig 

hypofyseadenoom. Deze ACTH-producerende tumor kan zich 

zowel in de voorste als in de intermediaire hypofysekwab 

bevinden. In 75 tot 80% van de gevallen bevindt het adenoma 

zich in de pars anterior van de hypofyse. De tumoren van de 

pars intermedia worden doorgaans groter en kunnen zo 

bijkomend zenuwsymptomen veroorzaken door druk op de 

hersenen (Kooistra en Galac, 2010). Het ACTH-producerend 

hypofyseadenoom geeft aanleiding tot een hoge ACTH-

vrijstelling met beiderzijdse hyperplasie van de bijnierschors en 

een verhoogde cortisolsecretie tot gevolg (Bhatti en Daminet, 

2004). 

1.2. BIJNIERSCHORS TUMOR 

In 15% van de gevallen van het syndroom van Cushing bij 

honden ligt een tumor van de bijnierschors aan de basis 

van het ontstaan van de ziekte. Het betreft enkel een 

hyperplasie van de zona fasciculata. De andere zones van 

de bijnierschors zijn meestal niet aangetast. Dit omvat de 

zona reticularis en de zona glomerulosa waar 

respectievelijk de producties van androgenen en 

mineralocorticosteroïden plaatsvinden (Kooistra en Galac, 

2010). In 50% van de gevallen van een bijnierschorstumor 

is deze goedaardig. Bij de andere helft van de patiënten 

gaat het om een kwaadaardige tumor (Bhatti en Daminet, 

2004).  

 

Tumor 

Hypofyse 

Symmetrisch vergrote bij nieren 

Fig. 1. Werkingsmechanisme hypofyestumor.  
(naar Ramsey en Ristic, 2007). 

Hypofyse 

Tumor 

  

Fig. 2. Unilaterale tumor van de bijnierschors. 
(naar Ramsey en Ristic, 2007). 
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1.3. IATROGEEN HYPERCORTISOLISME 

Glucocorticoïden worden algemeen gebruikt als behandeling van allerlei systemische aandoeningen 

bij hond en kat. Bij langdurig gebruik aan een hoge dosis kunnen allerlei complicaties ontstaan. Deze 

symptomen zijn sterk vergelijkbaar met de klachten die opduiken bij het syndroom van Cushing. 

Daarom is het belangrijk, om bij een behandeling waarin glucocorticoïden aangewend worden, steeds 

de dosis strikt te volgen. Bovendien moet bij stoppen van de therapie de dosis geleidelijk aan 

afgebouwd worden (Martínez et al., 2005). Bij honden die glucocorticoïden toegediend krijgen, wordt 

er een stijging van het albumine/creatinine ratio waargenomen in de urine. Dit toont proteïnurie aan. 

Bij deze patiënten stijgt de systolische bloeddruk van een gemiddelde waarde van 123 mmHg naar 

een gemiddelde van 143 mmHg. Dit toont aan dat het mediceren van cortisone niet zonder gevolgen 

blijft (Schellenberg et al., 2008). 

1.4. ECTOPISCHE ACTH SECRETIE 

Galac et al. (2005) beschrijven een geval waarbij de hoge cortisol gehaltes te wijten zijn aan een 

abdominale neuro-endocriene tumor. Deze tumor bevond zich in de pancreas en er waren ook 

nodules aanwezig in de lever. Er worden nog gevallen van ectopische ACTH-secretie beschreven in 

andere studies, maar dit wordt niet verder benaderd in deze literatuurstudie (Galac et al., 2005). 
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2. VOORKOMEN SYNDROOM VAN CUSHING. 

De incidentie van Cushing’s syndroom is duidelijk hoger bij honden dan bij mensen en katten. Kooistra 

en Galac (2010) vermelden 1 tot 2 nieuwe gevallen per 1000 honden per jaar. Volgens Peterson 

(2007) komt de  hypofyse-afhankelijke vorm van het syndroom van Cushing vooral bij honden op 

middelmatige tot oudere leeftijd voor. De gemiddelde leeftijd, van het optreden van symptomen en het 

stellen van de diagnose, is 10-11 jaar. Deze ziekte kan bij elk ras ontwikkelen, maar bepaalde rassen 

kennen toch een zekere predispositie. Teckels, poedels, yorkshire terriërs en jack russel terriërs 

worden hierbij vaak vermeld.  

Honden met een bijnierschorsafhankelijke Cushing zijn gemiddeld 1-2 jaar ouder ten opzichte van de 

vorige groep patiënten. Vaak zijn dit honden van een groter ras. Vrouwelijke honden hebben een 

grotere kans op het ontwikkelen van een bijniertumor dan mannelijke honden. Volgens Ramsey en 

Ristic (2007) zijn twee derde van de gevallen vrouwelijke dieren.  

In 80-85% van de gevallen van spontane Cushing bij honden, gaat het om een hypofyse-afhankelijk 

hypercortisolisme. De oorzaak bij de resterende 15-20% van de dieren is een bijnierschorstumor 

(Peláez et al., 2008). 

Het syndroom van Cushing komt slechts zeer zelden voor bij katten. Meestal gaat het hier dan om een 

hypofyseafhankelijk hypercortisolisme. In 80% van de gevallen zijn de dieren van het vrouwelijk 

geslacht. Ook exogene Cushing is zeldzaam bij katten wegens hun inherente resistentie aan 

steroïden (Schaer en Ginn, 1999). 
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3. SYMPTOMEN 

De twee types van hypercortisolisme zijn klinisch niet te 

onderscheiden. De ziekte is meestal traag progressief 

(Ramsey en Ristic, 2007). Volgens Peterson (2007) zijn er 

gevallen gemeld waarbij de symptomen intermitterend zijn met 

periodes van verbetering en met nadien een terugval. Ramsey 

en Ristic (2007) verdelen de klinische presentatie van een 

patiënt in veel voorkomende en minder vaak voorkomende 

symptomen. De veel voorkomende symptomen worden 

waargenomen bij minstens 80% van de honden met Cushing. 

Er wordt dan ook aangenomen dat, indien een hond geen 

enkele van deze symptomen vertoont, men zich moet afvragen of het hier wel degelijk een patiënt 

betreft met hypercortisolisme. Als veelvoorkomende symptomen worden vermeld: polydipsie/polyurie, 

polyfagie, lethargie en abdominale uitzetting. Dit laatste wordt ook pot belly genoemd. Daarnaast zijn 

ook overmatig zuchten en dermatologische veranderingen, zoals 

symmetrische alopecie, vertraagde teruggroei van haar, comedones en 

dunne huid veel voorkomende klachten. Peterson (2007) vult deze lijst 

aan met obesitas, spierzwakte, pyodermie, seborrhee en terugkerende 

urineweginfecties. De lijst met minder voorkomende symptomen bevat 

chronische infecties, moeilijk tot niet helende wonden, dyspnee door 

thrombo-embolisme en stijve achterbenen als resultaat van myotonie. De 

minder vaak voorkomende dermatologische afwijkingen omvatten 

pigmentveranderingen, hyperpigmentatie, secundaire demodex infestatie 

en calcinosis cutis. Daminet en Bhatti (2004) vullen deze lijst met 

symptomen nog aan met hepatomegalie en uitblijven van loopsheid bij 

teven.  

Het belangrijkste kenmerk bij katten die lijden aan het syndroom van Cushing is de sterke verdunning 

van de huid. Deze verdunning kan zo uitgesproken zijn dat de huid scheurt terwijl de kat zichzelf 

schoonmaakt (Cunningham en Klein, 2007). Schaer en Ginn (1999) halen andere belangrijke 

verschilpunten aan van feliene hypercortisolisme, ten opzichte van caniene Cushing. Deze omvatten 

de hoge prevalentie van diabetes mellitus en de minimale betrokkenheid van de lever bij 

hypercortisolisme bij de kat. 

Fig. 3. Hond van 9 jaar met hypofyse 
afhankelijk hypercortisolisme met verdund 
haarkleed en vergroot abdomen (uit 
Kooistra en Galac, 2012). 

Fig. 4. Calcinosis cutis (uit 
Ramsey en Ristic, 2007).  
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4. COMPLICATIES 

In de literatuur worden de termen symptoom en complicatie vaak door elkaar gebruikt. De 

complicaties van het syndroom van Cushing zijn nauw verbonden aan de symptomen. Er worden 

talrijke complicaties beschreven in de literatuur. Hier worden enkel de meest voorkomende 

aangehaald. Door de langdurig verhoogde concentratie van cortisol in het bloed ontstaan er 

abnormaliteiten ter hoogte van de urinewegen, namelijk urolithiase en bacteriële cystitis. Dit kan 

eventueel evolueren tot een ernstige pyelonefritis (Peterson, 2007).  

Hypertensie is een vaak voorkomende complicatie van Cushing. Deze hypertensie kan leiden tot 

hartfalen en proteïnurie. Volgens Smets et al. (2011) zouden 75% van de patiënten proteïnurie 

vertonen en zo’n 86% heeft last van systemische hypertensie. De hypertensie zorgt namelijk voor 

sclerose ter hoogte van de glomerulus met verlies van eiwitten tot gevolg (Peterson, 2007). 

 In een klein percentage van de gevallen wordt diabetes mellitus gerapporteerd. Volgens Daminet en 

Bhatti (2004) zou 10% van de honden en maar liefst 80% van de katten met Cushing’s syndroom 

diabetes mellitus ontwikkelen. Glucocorticosteroïden veroorzaken een perifere insulineresistentie en 

hyperglycemie. Dit is een type II diabetes mellitus, maar kan uiteindelijk evolueren naar  type I 

diabetes mellitus met dan een primair tekort aan insuline. Dit zorgt voor de aanwezigheid van de 

typische symptomen van diabetes mellitus bij deze patiënten (Ramsey en Ristic, 2007). 

Als een zeer zeldzame complicatie van de ziekte van Cushing wordt centrale diabetes insipidus 

vermeld. Dit kan enkel voorkomen bij hypofyse-afhankelijk hypercortisolisme veroorzaakt door een 

macrotumor in de hypofyse. Deze macrotumor kan druk uitoefenen op de hypothalamus en zo leiden 

tot een daling van de productie van vasopressine of antidiuretisch hormoon (ADH). Door dit tekort aan 

ADH daalt het concentrerend vermogen van de nier met veel vochtverlies en polydipsie als gevolg. 

Dergelijke macrotumoren van de hypofyse kunnen ook andere neurologische klachten veroorzaken, 

afhankelijk van de locatie waar de tumor druk op uitoefent (Peterson, 2007; Hurley en Vaden, 1998). 
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5. DIAGNOSE 

5.1. INLEIDING 

Geen enkele diagnostische test, die gebruikt wordt bij een hond die verdacht is van Cushing’s 

syndroom, is volledig plausibel. Vals positieve en vals negatieve resultaten zijn dan ook geen 

uitzonderingen. Het is belangrijk om de patiënt in zijn geheel te bekijken. Anamnese, signalement en 

resultaten van het klinisch onderzoek mogen nooit los staan van de interpretatie van andere 

diagnostische tests. Kooistra (2012) benadrukt hierbij dat er belangrijke symptomen aanwezig moeten 

zijn om vals positieve resultaten te vermijden. Bij minder gebruikelijke klinische prestaties zou men 

gebruik moeten maken van een meer conforme test ten opzichte van een hond met een typische 

anamnese en duidelijke symptomen voor de ziekte van Cushing.  

Bij aanwezigheid van bepaalde symptomen moet de clinicus beseffen dat het syndroom van Cushing 

weinig waarschijnlijk is. Deze klinische klachten kunnen gedaalde eetlust, icterus, braken, diarree, pijn, 

niezen, hoesten en bloeden omvatten. Men moet dan denken aan een andere oorzaak van deze 

problemen en geen testen voor hypercortisolisme uitvoeren. Ook bij jonge honden mag er niet 

onmiddellijk gedacht worden aan het syndroom van Cushing (Gilor en Graves, 2011). 

Een routine hematologisch en biochemisch bloedonderzoek samen met een urine analyse zijn 

absoluut noodzakelijk voor men overgaat op de specifieke testen voor hypercortisolisme. Dit is nodig 

om de andere oorzaken van polyurie, polydipsie, polyfagie en zo verder, uit te sluiten (Ramsey en 

Ristic, 2007). De belangrijkste afwijking op een routine bloedonderzoek is een gestegen activiteit van 

het alkalisch fosfatase. Verdere abnormaliteiten zijn gestegen alanine transferase, hypercortisolemie, 

hyperglycemie en laag ureum gehalte in het bloed. Het hemogram vertoont een “stress leukogram”. 

Hiermee bedoelt men eosinopenie, lymfopenie en leukocytose (Peterson, 2007). Ramsey en Ristic 

(2007) vermelden ook een neutrofilie, erythrocytose en thrombocytose. Proteïnurie wordt 

gerapporteerd aan een frequentie van 44 tot 75% bij honden met het syndroom van Cushing. 

Urolithiasis van calciumhoudende stenen wordt 10 maal meer waargenomen bij patiënten met 

hypercortisolisme ten opzichte van gezonde honden. Gedilueerde urine met een specifiek soortelijk 

gewicht < 1,020 wordt opgemerkt bij 85% van de patiënten. Verder worden bij analyse van de urine 

vaak urineweginfecties met bacteriurie gediagnosticeerd. Door de talrijke effecten van de 

glucocorticoïden op de nier hebben patiënten die lijden aan de ziekte van Cushing een hoger risico op 

chronische nierinsufficiëntie (Smets et al., 2010; Smets et al., 2011). 

Wanneer na een grondige anamnese, klinisch onderzoek, bloedonderzoek en urineanalyse de 

waarschijnlijkheid van de ziekte van Cushing hoog blijkt, zal er overgegaan worden op specifieke 

diagnostische tests. De diagnose van hypercortisolisme hangt af van het aantonen van twee 

hoofdkenmerken, namelijk de verhoogde productie van cortisol en de verminderde sensitiviteit van de 

glucocorticoïd terugkoppeling. Een eenmalige meting van de plasma cortisol concentratie heeft een 

zeer lage diagnostische waarde omdat de pulsatiele secretie van ACTH leidt tot een variabele cortisol 

concentratie (Kooistra en Galac, 2010).  
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5.2. SPECIFIEKE DIAGNOSTISCHE TESTEN 

5.2.1. ACTH stimulatietest 

Hierbij wordt er een relatieve hoge dosis ACTH 

toegediend aan de patiënt verdacht van Cushing. 

Deze dosis bedraagt minstens 5 µg/kg en kan 

intraveneus of intramusculair toegediend worden 

(Behrend et al., 2006). Deze test steunt op het feit 

dat honden met het de ziekte van Cushing hogere 

gehaltes cortisol excreteren na toediening van 

exogene ACTH. Dit is te verklaren door de 

verhoogde activiteit van de bijnierschors bij deze 

patiënten in vergelijking met gezonde honden. Er 

wordt een bloedstaal genomen voor ACTH 

toediening en 60-90 minuten na de injectie van 

ACTH om cortisol te bepalen. Bij gezonde honden 

zal cortisol stijgen tot boven de 10 µg/ml (of 

>300nmol/l). Honden met hypercortisolisme zullen 

een overdreven stijging hebben van cortisol, namelijk >20µg/ml of 600 nmol/l (Peterson, 2007). 

Bijnierschorstumoren reageren echter niet altijd op deze ACTH toediening, ze produceren autonoom 

en op onregelmatige basis cortisol. Deze patiënten kunnen dus een vals negatieve uitslag vertonen 

(Gilor en Graves, 2011). Slechts 55% van de honden met een tumor van de bijnierschors vertonen 

een positief resultaat met de ACTH-stimulatietest. Bij een hypofysetumor vertonen 85% van de 

honden een significante stijging van cortisol (Peterson, 2007). Door de lage sensitiviteit van deze test 

mag een negatief resultaat nooit leiden tot het uitsluiten van de diagnose van hypercortisolisme 

(Kooistra en Galac, 2010).  

De voordelen van deze test zijn de eenvoud van het uitvoeren en het snel resultaat. De ACTH 

stimulatietest wordt vermeld  als een betrouwbare test voor de controle op behandeling bij een patiënt 

met het syndroom van Cushing (Ramsey en Ristic, 2007). Het is de enige test die kan gebruikt worden 

om iatrogeen hypercortisolisme vast te stellen en de test wordt aangehaald als beste controle bij de 

behandeling van de ziekte (Gilor en Graves, 2011). 

Patiënten met acute stress worden beter getest met de ACTH-stimulatie test ten opzichte van de lage 

dexamethasone suppressie test (LDDST). De acute stress heeft geen effect op het resultaat van deze 

eerst vernoemde test. Daarentegen is de LDDST relatief gevoelig voor het effect van acute stress 

(Gilor en Graves, 2011). 

 

Fig. 5. HAC = hyperadrenocorticisme. 

Uit Ramsey en Ristic, 2007 
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5.2.2. Lage dosis dexamethasone suppressie test (LDDST) 

Bij deze test wordt het cortisol gehalte in het bloed 

vooraf bepaald. Daarna dient men een lage dosis 

dexamethasone toe. Deze dosis bedraagt 0,01 mg/kg 

en wordt intraveneus toegediend. Vier uur en acht uur 

na de toediening van dit sterke glucocorticoïd wordt er 

opnieuw bloed verzameld en bepaalt men de cortisol 

gehaltes (Kooistra en Galac, 2010). Bij gezonde 

honden zal deze serum cortisol concentratie sterk 

gedaald zijn door de negatieve terugkoppeling van 

dexamethasone op de hypothalamo-hypofysaire as 

(Gilor en Graves, 2011). Deze daling komt niet voor bij 

honden die lijden aan het syndroom van Cushing. Als 

de cortisol concentratie, 8 uur na de dexamethasone 

toediening, de drempelwaarde van 40 nmol/l 

overschrijdt, bij een hond met typische klinische en biochemische aanduidingen voor de ziekte, dan 

wordt de diagnose van het syndroom van Cushing hiermee bevestigd (Kooistra en Galac, 2010). 

Volgens Peterson (2007) is een waarde van >30nmol/l al diagnostisch. Men maakt gebruik van 

dexamethasone omdat dit product nauwelijks interfereert met de cortisol bepalingen achteraf 

(Peterson, 2007). 

Als men cortisol gehaltes bepaalt 4 uur na de toediening van dexamethasone, bekomt men geen 

screening test, maar een differentiatie test. Er kan dan onderscheid gemaakt worden tussen een 

hypofyse afhankelijk en een hypofyse onafhankelijk hypercortisolisme (Gilor en Graves, 2011). Indien 

de plasma cortisol concentratie 4 uur na dexamethasone toediening minstens 50% lager is dan de 

beginwaarde, dan is de ziekte hypofyseafhankelijk (Kooistra en Galac, 2010). Volgens Peterson 

(2007) kan op deze manier 30% van de honden met een hypofysetumor gedifferentieerd worden van 

een bijnierschorstumor. 

Volgens de studie van Behrend et al. (2002) geven clinici meestal de voorkeur aan deze test. 

Peterson (2007) beschouwt de LDDST als de meest ideale test voor de diagnose van caniene 

hypercortisolisme wegens zijn hoge sensitiviteit. De sensitiviteit van de LDDST bedraagt 95%, terwijl 

de specificiteit varieert van 44% tot 73% (Behrend en Kennis, 2010). Slechts 5 tot 10 procent van de 

honden met de hypofyse-afhankelijke vorm van Cushing worden als normaal bestempeld. Dit is te 

verklaren door tumoren van de pars intermedia van de hypofyse. Deze zijn ongevoelig voor 

suppressie door dexamethasone (Kooistra en Galac, 2010). Gilor en Graves (2011) vinden deze test 

ook het meest betrouwbaar. Ze vermelden wel dat er vals positieve resultaten voorkomen bij 

chronisch zieke dieren en honden die onder stress staan. Ramsey en Ristic (2007) leggen de nadruk 

op de lage specificiteit van de LDDST.  

Fig. 6. Uit Ramsey en Ristic, 2007. 
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5.2.3. Urinaire cortisol/creatinine ratio (UCCR) 

Eenmalig bepaling van de cortisol/creatinine ratio in een urinestaal is een simpele en waardevolle 

screeningstest voor hypercortisolisme bij de hond. Bij een ratio >15-20 is het syndroom van Cushing 

zeer waarschijnlijk. De test is gemakkelijk en heeft een hoge sensitiviteit (Peterson, 2007). Ramsey en 

Ristic (2007) waarschuwen voor de talrijke vals positieve resultaten bij deze test. Verschillende 

aandoeningen, onder andere pyometra en diabetes mellitus, kunnen aanleiding geven tot verhoogde 

productie van cortisol. Het is belangrijk om de urinestalen te nemen bij honden die zich in hun 

vertrouwde omgeving bevinden. Een ongekend milieu en vreemde personen doen de stress en 

hiermee de cortisol productie toenemen. Dit leidt dan ook tot vals positieve resultaten en dus een zeer 

lage specificiteit. Men moet aldus voorzichtig zijn in de interpretatie van de resultaten van deze test bij 

honden die klinisch niet sterk verdacht worden van hypercortisolisme (Kooistra en Galac, 2012). Gilor 

en Graves (2011) hebben het over een specificiteit van slechts 23%.  

De UCCR kan niet gebruikt worden voor een betrouwbare differentiatie tussen een bijnierschorstumor 

of een hypofysetumor. Hoewel de bevinding van een extreem hoge urinaire cortisol/creatinine ratio 

(>100) een hypofysetumor meer waarschijnlijk maakt bij de hond (Galac et al., 1997). 

In tegenstelling tot de ACTH-stimulatie test en de LDDST is de UCCR geen dynamische test. De 

UCCR test geeft geen beoordeling over de reactie van hypothalamo-hypofysaire-bijnierschors as bij 

stimulatie of suppressie (Gilor en Graves, 2011). 

De voordelen van de test omvatten de hoge accuraatheid. Het vraagt weinig tijd van de dierenarts en 

de eigenaar en het is een niet-invasieve methode want er moet geen bloed genomen worden.  

5.2.4. Combinatie van LDDST en UCCR 

Deze test combineert de voordelen van de LDDST en de UCCR test. De eigenaar of verzorger neemt 

twee dagen na elkaar ’s morgens op eenzelfde tijdstip een urinestaal van de hond. Hierin zal men dan 

de basale urine cortisol/creatinine ratio bepalen, zoals bij een UCCR test. Na het nemen van het 

tweede staal, verstrekt men de hond een lage dosis (0,01 mg/kg) dexamethasone, per os. Het derde 

urinestaal wordt genomen 8uur na het toedienen van de dexamethasone. Dit staal is belangrijk om te 

zien of het glucocorticoïd in staat is om de hypofyse te onderdrukken (Gilor en Graves, 2011). 

Het is een dynamische test, zoals de LDDST. Bij patiënten met het syndroom van Cushing wordt er 

geen daling van de cortisol spiegel waargenomen (Peterson, 2007). Bij een normale respons op 

dexamethasone toediening zou er een onderdrukking van cortisolproductie moeten zijn van 50% en 

een daling van de ratio tot <10 (Vaessen et al., 2004). Zoals besproken bij de UCCR moet men 

vermijden dat de urine gecollecteerd wordt in een stressvolle situatie of bij gehospitaliseerde patiënten 

(Gilor en Graves, 2011).  
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5.2.5. 17-hydroxyprogesteron meting 

Deze test wordt slechts uitgevoerd bij een patiënt 

die klinisch verdacht is van hypercortisolisme, maar 

waarvan de ziekte niet duidelijk kan bevestigd 

worden door een ACTH stimulatie test of een lage 

dosis dexamethasone suppressie test (Ristic et al., 

2002).  

17-Hydroxyprogesteron is een precursor nodig bij  

de productie van cortisol. De gebruikte methode is 

identiek zoals beschreven voor de ACTH 

stimulatietest. Deze precursor is bovendien stabiel in 

bloed, dus de test kan gedaan worden op hetzelfde 

bloedstaal bij dubieuze resultaten na de ACTH-

stimulatie test. Bij honden die niet lijden aan het 

syndroom van Cushing is 17-hydroxyprogesteron 

slechts licht gestegen na toediening van ACTH. Bij zieke dieren is er een zeer sterk verhoogde 

respons op de ACTH toediening (Ramsey en Ristic, 2007). De drempelwaarde voor 17-

hydroxyprogesteron ligt op 6,2 nmol/l. Dus bij waarden hoger dan 6,2 nmol/l kan hypercortisolisme 

besloten worden (Sieber-Ruckstuhl et al., 2008). De test heeft een sensitiviteit en specificiteit van 70% 

(Chapman et al., 2003).  

Ook andere precursoren van de cortisolproductie kunnen theoretisch gebruikt worden na ACTH 

stimulatie voor diagnose van hypercortisolisme bij Cushing verdachte honden. Dit wordt in de praktijk 

niet gedaan omdat het geen hogere specificiteit of sensitiviteit oplevert ten opzichte van andere testen 

(Sieber- Ruckstuhl et al., 2008). De accuraatheid van deze test is lager dan de LDDST of de ACTH 

stimulatie test met meting van het cortisol gehalte (Gilor en Graves, 2011). 

5.3. DIFFERENTIATIE TESTS  

Nadat de diagnose van het syndroom van Cushing gemaakt is, moet men nagaan wat de oorzaak is 

van de ziekte. Men wil weten of het dier lijdt aan een hypofyse afhankelijk of een hypofyse 

onafhankelijk hypercortisolisme. Dit is van belang voor het kiezen van de therapie en het geven van 

een meer betrouwbare prognose (Zeugswetter et al., 2007). Uit de klinische symptomen en 

biochemisch bloedonderzoek kan men geen onderscheid maken tussen de twee vormen van het 

syndroom van Cushing. Specifieke tests zijn altijd aangewezen (Gilor en Graves, 2011). 

5.3.1. Plasma ACTH concentratie 

Het meten van de endogene ACTH concentratie is wellicht de gemakkelijkste techniek, maar is minder 

accuraat ten opzichte van ultrasonografie (Ramsey en Galac, 2007). Gilor en Graves (2011) vinden 

daarentegen dat het meten van de plasma ACTH concentratie de test is met de hoogste accuraatheid 

voor differentiatie.  

Fig. 7. Uit Ramsey en Ristic, 2007. 
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Bij honden met een bijnierschorstumor is er een onderdrukte ACTH concentratie aanwezig. Deze 

plasma ACTH concentratie is dan < 5 pg/ml. Bij een hypofyse tumor is de secretie van ACTH variabel, 

maar de plasma concentratie is hoog tot normaal. Deze varieert van 6 tot 1250 pg/ml. Volgens deze 

studie van Rodríquez Piñeiro et al. (2009) is er aldus geen overlapping tussen de dieren met een 

verschillende oorzaak van de ziekte van Cushing. In deze studie wordt er een nieuwe manier gebruikt 

om de plasma ACTH concentratie te bepalen, namelijk de Immulite ACTH.  Dit geeft als gevolg dat de 

test hier bestempeld wordt met een accuraatheid van 100% (Gilor en Graves, 2011; Rodríguez Piñeiro 

et al., 2009).  

De endogene ACTH bepaling wordt echter niet altijd gekozen als differentiatie test in de praktijk omdat 

het bloed onmiddellijk moet gecentrifugeerd en gekoeld worden tot 4°C. Dit is nodig wegens de snelle 

degradatie van ACTH bij kamertemperatuur. Als er fouten gebeuren bij het collecteren, centrifugeren 

en versturen van het bloedstaal, kan dit gemakkelijk leiden tot valse resultaten (Gilor en Graves, 

2011). 

Aangezien er overlapping is tussen gezonde honden met een normale en pulsatiele ACTH excretie en 

honden met het syndroom van Cushing, mag deze test niet gebruikt worden als diagnostische test. 

Het kan enkel gebruikt worden voor het vinden van de onderliggende oorzaak van de ziekte 

(Peterson, 2007).  

5.3.2. Dexamethasone suppressie test. 

Ongeveer 65% van de honden met een hypofyse afhankelijk hypercortisolisme vertonen een 

suppressie van cortisol na toediening van dexamethasone. Deze onderdrukking is dosisafhankelijk. Er 

zal geen suppressie zijn van cortisol bij honden met een bijnierschorstumor, want bij deze patiënten 

wordt ACTH al chronisch onderdrukt (Gilor en Graves, 2011). Maar, afhankelijk van de dosis, vertonen 

15 tot 50 procent van de honden met een hypofyse afhankelijke hypercortisolisme ook geen 

suppressie van cortisol secretie na glucocorticoïd toediening (Peterson, 2007). Hoe groter de hypofyse 

tumor, hoe minder deze wordt geremd door dexamethasone toediening, onafhankelijk van de dosis. 

Dit kan leiden tot valse resultaten (Kooistra et al., 1997).  

Bij gebruik van de LDDST is er suppressie als er een daling is van 50% van het cortisol gehalte, 4 of 8 

uur na toediening van dexamethasone of als de cortisol lager ligt dan de afkapwaarde, namelijk lager 

dan 40 nmol/l. Is dit niet het geval, dan kunnen beide oorzaken van Cushing nog niet uitgesloten 

worden. Verdere onderzoeken zijn dan nodig (Gilor en Graves, 2011). 

Er wordt vaak gebruik gemaakt van de hoge dosis dexamethasone suppressie test (HDDST). De 

methode van deze test is gelijkaardig als de LDDST. De dosis bedraagt 0.1 tot 1.0 mg/kg voor 

dexamethasone oplossing in polyethyleen glycol. Na 4 en 8 uur neemt men opnieuw bloed om het 

cortisol gehalte te meten. Cortisol gehaltes lager dan 1,5 µg/dl of < 40 nmol/l worden algemeen 

beschouwd als diagnostisch voor een hypofyse-afhankelijk Cushing syndroom. Bijnierschorstumoren 

kunnen dan worden uitgesloten. De interpretatie van de testen gebeurt best aan de hand van de 

referentiewaarden van het laboratorium (Peterson, 2007). Bij de HDDST zal 75% van de honden met 
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hypofyse afhankelijk hypercortisolisme aangetoond worden. De specificiteit van deze test ligt dus 

maar 10% hoger dan bij de LDDST (Gilor en Graves, 2011). Bij honden die geen suppressie vertonen 

van cortisol na de HDDST is de kans op bijniertumor versus hypofyse afhankelijke ziekte 50 op 50. 

Verdere testen zijn dan nodig om de oorzaak van het syndroom van Cushing te bevestigen (Peterson, 

2007). 

De HDDST kan gecombineerd worden met een UCCR. Hierbij moet de eigenaar 2 opeenvolgende 

dagen een urinestaal nemen op een vast tijdstip. Daarin wordt de urinaire cortisol/creatinine ratio 

bepaald. Dit toont de basale productie van cortisol aan (zie ook hierboven). Na het nemen van het 

tweede urinestaal, start men met de orale toediening van dexamethasone aan een dosis van 0.1 

mg/kg. Deze dosis wordt nog 2 maal toegediend met een interval van 8 uur. De derde morgen neemt 

de eigenaar opnieuw een urinestaal op hetzelfde tijdstip (Gilor en Graves, 2011). Een daling van 50% 

ten opzichte van de basale excretie van cortisol is diagnostisch voor hypofyse-afhankelijke ziekte. De 

sensitiviteit van deze test bedraagt 72% en is dus vergelijkbaar met de HDDST (Galac et al., 1997). 

5.3.3. Medische beeldvorming. 

Ultrasonografie is de beste methode om bijnierschorstumoren te diagnosticeren. Beide bijnieren 

moeten gecontroleerd worden om tot een betrouwbare diagnose te komen. Bij een hypofyse 

afhankelijk syndroom van Cushing kan men bilateraal vergrote bijnieren zien op echografie. Deze 

hypertrofie van de bijnier kan men echter ook waarnemen bij chronische stress. Niet functionele 

massa’s van de bijnieren kunnen aanwezig zijn. Echografie mag dus niet gebruikt worden als 

screening test, maar enkel als differentiatietest om het type van hypercortisolisme te achterhalen 

(Ramsey en Ristic, 2007).  

Ultrasonografie neemt veel minder tijd in beslag dan een HDDST (Peterson, 2007). Bovendien kan er 

met echografie bij een hoger percentage van de gevallen een definitieve diagnose gemaakt worden 

ten opzichte van de HDDST en endogene ACTH bepaling. Door deze hoge sensitiviteit wordt 

echografie algemeen aanvaard als beste differentiatietest bij honden met het syndroom van Cushing 

(Gould et al., 2001). Bij de aanwezigheid van een tumor in de bijnier kan men best de lever en de 

vena cava caudalis controleren op mogelijke metastasen bij een carcinoom. Door chronische 

onderdrukking van ACTH productie is de contralaterale bijnier meestal sterk atrofisch. Met behulp van 

echografie kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen een functionele cortisol secreterende 

tumor, een niet functionele tumor, een granuloom, een pheochromocytoom of een metastatische lesie 

in de bijnier. Dit zijn de beperkingen van ultrasonografie (Peterson, 2007).  

Radiografische opnames kunnen het vermoeden van het syndroom van Cushing bij een patiënt 

verhogen, maar dit helpt echter niet bij de differentiatie van de ziekte. Mineralisatie in de buurt van de 

bijnier is suggestief voor een bijniertumor. Radiografische tekenen van hypercortisolisme zijn onder 

andere een vergrote lever, opgezet abdomen, calcinosis cutis, bronchiale mineralisatie en osteopenie 

(Peterson, 2007). 
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Computer tomografie (CT) en Magnetic Resonance Imaging (MRI) zijn methodes die beiden kunnen 

gebruikt worden voor beoordeling van zowel de bijnier als de hypofyse. MRI heeft een hoger 

accuraatheid om kleine hypofysetumoren te diagnosticeren ten opzichte van een CT-scan (Bertoy et 

al., 1995). Beeldvorming van de hypofyse is nodig wanneer hypofysectomie of bestraling van de 

hypofyse overwogen worden als behandeling (Kooistra en Galac, 2010). In de praktijk worden deze 

tests enkel gebruikt bij neurologische klachten waardoor er een vermoeden is van een hypofysetumor. 

De nadelen van deze tests zijn de hoge kostprijs, algemene anesthesie en een ervaren persoon om 

de beelden te analyseren (Peterson, 2007). 

5.3.4. Desmopressine stimulatie test. 

Desmopressine is een synthetisch en lang werkend analoog van vasopressine ook gekend als 

antidiurethisch hormoon (ADH). Dit is een nonapeptide die in de hypothalamus gevormd wordt. De 

hypofyse bevat een receptor, namelijk de V3-receptor, waarop vasopressine bindt. Toediening van 

desmopressine bij patiënten met een hypofyse afhankelijk hypercortisolisme zorgt voor een stijging 

van de cortisol concentratie met een piek 30 minuten na de toediening. Deze stijging bedraagt 

gemiddeld 51%. Bij honden met het syndroom van Cushing veroorzaakt door een bijnierschorstumor 

wordt de ACTH productie sterk geremd door het negatief feedback mechanisme. Hierdoor krijgt men 

geen stijging van cortisol na toediening van desmopressine. Bij het gebruiken van een afkapwaarde 

van 10%, kan men een diagnose maken in 75% van de gevallen (Zeugswetter et al., 2007). 

Dezelfde test is omschreven met toediening van corticortopine (CRH). Bij een bijnierschorstumor zal 

er geen significante stijging waargenomen worden van het cortisol gehalte na toediening van CRH. In 

plaats van het cortisol gehalte te meten, kan men ook het plasma ACTH bepalen. Een bloedstaal moet 

dan onmiddellijk gecentrifugeerd en gekoeld worden (Peterson, 2007). 

Als nadelen voor het gebruik in de diergeneeskundige praktijk worden de prijs en de moeilijke 

beschikbaarheid van vasopressine vermeld (Peterson, 2007).  
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6. THERAPIE 

6.1. BEHANDELING HYPOFYSEAFHANKELIJK HYPERCORTISOLISME  

6.1.1. Transfenoïdale hypofysectomie 

Transfenoïdale hypofysectomie omvat een operatieve verwijdering van de volledige hypofyse. Deze 

techniek wordt beschouwd als de beste therapie voor honden en katten met een hypofyseadenoom, 

aangezien hierbij de primaire oorzaak aangepakt wordt. Een preoperatieve beoordeling is 

noodzakelijk om de exacte lokalisatie van het adenoom en zijn grootte te kunnen inschatten. Dit 

gebeurt best met behulp van een CT- of MRI-scan. Aangezien bij hypofysectomie de volledige 

hypofyse verwijderd wordt, moet de patiënt levenslang behandeld worden met cortisone en thyroxine 

ter vervanging van de endogene productie van deze hormonen (Meij, 2001).  

De postoperatieve prognose voor deze patiënten is afhankelijk van de grootte van de hypofyse, de 

dikte van het os sphenoidale, de plasma α-melanocyt stimulerend hormoon (α-MSH) concentratie en 

de preoperatieve UCCR. Een grote hypofyse, hoge preoperatieve concentraties van ACTH en α-MSH, 

een dik os sphenoidale en een oudere hond verhogen het risico voor postoperatieve complicaties en 

zelfs de dood (Hanson et al., 2007).  

6.1.2. Trilostane therapie 

Trilostane is een competitieve inhibitor van het 

3β-hydroxysteroïd dehydrogenase 4,5-

isomerase enzym systeem. Dit enzym is 

noodzakelijk voor de biosynthese van alle 

types van steroïde hormonen, namelijk de 

glucocorticoïden, de mineralocorticoïden, 

progestagenen, androgenen en oestrogenen. 

Het resultaat van de behandeling is een daling 

van het cortisolgehalte en een verminderde 

productie van aldosteron (Sieber-Ruckstuhl et 

al., 2006). De startdosis bedraagt 3-6 mg/kg 

(Neiger et al., 2002). De studie van Braddock 

et al. (2003) beveelt een initiële dosis van 10 

mg/kg/dag aan. Deze dosis wordt dan 

aangepast op basis van effect. Volgens de studie van Neiger et al. (2002) verdwijnt bij 70% van de 

honden de klachten van polyurie/polydipsie. Bij 62% van de patiënten worden de huidabnormaliteiten 

niet meer opgemerkt en is er een duidelijke verbetering van de haargroei. Volgens Reine (2012) is 

polyurie/polydipsie afwezig na 1 week behandelen bij 70-86% van de gevallen. Er is een significante 

vermindering van de basale cortisol concentratie. Er wordt ook minder cortisol gesecreteerd na 

stimulatie met ACTH.  

Fig. 8. Cortisolgehaltes na de ACTH stimulatietest voor en na 
de behandeling met trilostane. (uit Neiger et al., 2002). 
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De behandeling is populair wegens de betere efficiëntie ten opzichte van de behandeling met 

ketoconazole. Na 6 maanden behandeling blijkt bij zo’n 79% van de patiënten de ziekte onder 

controle. De klinische symptomen zijn immers afwezig en de LDDST en UCCR waarden liggen binnen 

de normale waarden (Braddock et al., 2003). Chemotherapie heeft ongeveer dezelfde efficiëntie, maar 

hierbij worden frequenter ernstige neveneffecten gemeld (Alenza et al., 2008). 

Trilostane is een lipofiel product en wordt daarom best samen met de voeding toegediend om een 

optimale resorptie te garanderen. Er worden gevallen gerapporteerd waarin een sterk verhoogde 

dosis nodig is om een patiënt te stabiliseren wegens IBD (infammatory bowel disease). Ook de 

metabolisatiegraad heeft een invloed op de nodige dosis. De metabolisatie gebeurt hoofdzakelijk in de 

lever en de nier (Braddock et al., 2003). 

Het geneesmiddel wordt goed verdragen bij de meeste honden. In de studie van Braddock et al. 

(2003) krijgt geen enkele patiënt last van neveneffecten gedurende de eerste 3 maanden van de 

therapie. Sommige patiënten kunnen hyperkaliëmie, azotemie of hypercalcemie vertonen. De kans 

bestaat dat de hond de ziekte van Addison ontwikkelt. Dit ontstaat vaak pas vele maanden  na de 

aanvang van de therapie. Daarom moet op regelmatige basis het cortisol gehalte en de elektrolyten 

concentratie gemeten worden (Neiger et al., 2002). Soms wordt er lethargie en daling van de eetlust 

gemeld. Ook braken, diarree en beven zijn neveneffecten die de eerste dagen na aanvang van de 

therapie gezien worden. Dit is het gevolg van de daling van de glucocorticoïden (Reine, 2012). 

Chapman et al. (2004) melden een geval van necrose van de bijnierschors ten gevolge van trilostane 

therapie bij een hond. 

Trilostane zou werkzaam zijn 12 tot 20  uur na toediening. Er wordt een daling van de cortisol 

concentratie waargenomen tot 13 uur na het ingeven van de trilostane. De graad van suppressie van 

de bijnierschors varieert wat tussen de verschillende patiënten (Braddock et al., 2003). Er werd 

daarom onderzoek (Augusto et al., 2012; Alenza et al., 2008) uitgevoerd om de efficiëntie en de dosis 

te vergelijken bij een eenmalige toediening per dag tegenover tweedagelijkse toediening. Uit het 

onderzoek van Augusto et al. (2012) blijkt dat de basale cortisol spiegel sneller daalt bij een spreiding 

van de dosis over twee toedieningen per dag (BID) ten opzichte van een eenmalige toediening (SID). 

Dit verschil is vooral de eerste maand na het starten van de therapie duidelijk. Zowel bij een SID als 

een BID is een dosisaanpassing vaak noodzakelijk, maar bij een tweedagelijkse toediening is de finale 

dosis, een half jaar na aanvang van de therapie, significant lager. Deze bedraagt gemiddeld namelijk 

5,4 mg/kg/dag. De gemiddelde finale dosis bij SID is 7,6 mg/kg/dag. Hier staat tegenover dat er meer 

honden milde neveneffecten vertonen bij een BID toediening. Deze verschillen zijn echter niet 

significant. Uit de studie kan geconcludeerd worden dat SID en BID allebei een duidelijke verbetering 

van klinische symptomen teweeg brengen (Augusto et al., 2012). Volgens de studie van Alenza et al. 

(2008) bedraagt de gemiddelde dosis van trilostane, een half jaar na de start van de behandeling bij 

patiënten met hypofyse afhankelijk hypercortisolisme, 8,3 ± 4,2 mg/kg/dag indien deze verdeeld wordt 

over twee toedieningen. Bij controle na twee jaar bedroeg de gemiddelde dosis nog 4,9 ± 4,4 

mg/kg/dag. Kleinere rassen, zoals de yorkshire terrier, hebben een hogere dosis nodig ten opzichte 

van grote rassen. Ongeveer 25% van de honden hebben te maken met neveneffecten zoals beven, 



18 
 

braken, anorexie of diarree. Enkele honden in deze studie kregen op een bepaald moment ook de 

ziekte van Addison ten gevolge van de behandeling.  

De overlevingstijd van de patiënten die 

trilostane tweemaal per dag toegediend 

krijgen ligt hoger ten opzichte van 

behandeling met het 

chemotherapeuticum. Deze bedraagt 

930 en 803 dagen respectievelijk 

(Alenza et al., 2008). Een onderzoek van 

Barker et al. (2005) spreekt dit echter 

tegen. Volgens deze studie zou de 

gemiddelde overlevingstijd na 

behandeling met mitotane, een 

chemotherapeuticum, 708 dagen 

bedragen. Na behandeling met trilostane 

bedraagt de gemiddelde overlevingstijd 

slechts 662 dagen. In het onderzoek van 

Clemente et al. (2007) wordt de 

behandeling met trilostane vergeleken met  chemotherapie aan adrenocorticolytische dosis. De 

efficiëntie van de chemotherapie bedraagt in deze studie 89%. Gedurende de periode van toediening 

wordt er anorexie, braken, zwakte en diarree gemeld als neveneffecten. De bijwerkingen worden 

gemeld bij 24% van de patiënten. Daarnaast wordt er op lange termijn bij 15% van de gevallen 

pancreatitis of een Addison crisis waargenomen. Daar tegenover staan de minder frequent 

voorkomende en mildere bijwerkingen na therapie met trilostane. De frequentie bedraagt hier 16%. De 

studie maakt een vergelijking in overlevingstijden na het stellen van de diagnose en starten van een 

bepaalde therapie. Hieruit blijkt dat vooral de leeftijd van diagnose en het gewicht van de hond 

negatief gecorreleerd zijn met de overlevingstijd (Clemente et al., 2007). Later wordt bevestigd dat de 

belangrijkste factor met invloed op de overlevingstijd, de leeftijd is van de patiënt bij aanvang van de 

therapie (Reine, 2012). 

Behandeling van de kat met hypercortisolisme kan met trilostane. De klinische toestand verbetert van 

de patiënten. Maar vaak blijven er nog symptomen van hypercortisolisme en diabetes mellitus 

aanwezig. Insuline toediening blijft noodzakelijk bij de patiënten met een complicerende diabetes 

mellitus (Neiger et al., 2004). 

Bij deze behandeling wordt de oorzaak van het probleem, namelijk de hypofysetumor, niet aangepakt. 

Een ander nadeel is de kostprijs aangezien trilostane levenslang toegediend moet worden (Braddock 

et al., 2003). Trilostane therapie kan ook gebruikt worden bij een productieve bijnierschorstumor 

wanneer er niet voor chirurgische behandeling gekozen wordt. In deze gevallen geniet echter mitotane 

(zie verder), de voorkeur. Aangezien dit niet enkel hormoonremmende, maar vooral tumorremmende 

werking heeft (Sieber-Ruckstuhl et al., 2008; Bhatti en Daminet, 2004). 

Fig. 9. Vergelijking van de overlevingstijden na behandeling met 
trilostane en mitotane (uit Clemente et al. 2007). 
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6.1.3. Cabergoline behandeling 

Cabergoline is een agonist van dopamine. De lobus anterior van de hypofyse bevat dopaminerge 

receptoren. De binding van dopamine of dopamine-agonisten op deze receptoren zorgt voor een 

inhibitie van ACTH secretie. In de studie van Castillo et al. (2008) worden honden met het syndroom 

van Cushing behandeld met cabergoline aan een wekelijkse dosis van 0,07 mg/kg. Deze hoeveelheid 

wordt verdeeld in 3 toedieningen met een interval van 48 uur. De honden die uiteindelijk een gewenst 

resultaat behalen bij dit onderzoek bedraagt 42,5%. Als neveneffect wordt braken vermeld, maar dit 

treedt slechts op de eerste keer na dat de hond cabergoline gemediceerd krijgt. Van de honden die 

niet reageren op de therapie was de grootte van de tumor significant omvangrijker dan bij de patiënten 

die wel een gunstige respons vertonen (Castillo et al. 2008). 

6.1.4. Retinoïnezuur 

Retinoïnezuur is de geoxideerde vorm van vitamine A, 

maar heeft zelf geen vitamine A werking. In de studie 

van Castillo et al. (2006) wordt er aangetoond dat 

retinoïnezuur de ACTH-secretie en daarmee ook de 

cortisol productie kan doen dalen bij patiënten met 

hypofysetumoren. Retinoïnezuur heeft een 

inhiberende werking op proliferatie, invasie en groei 

van tumoren en het induceert bovendien apoptose in 

verschillende celtypes. Bij alle patiënten in deze studie 

wordt er na een behandeling van 180 dagen, met 

2mg/kg retoïnezuur per dag, een significante 

vermindering van de grootte van de hypofysetumor 

vastgesteld. Bij alle honden is er een verbetering op alle geëvalueerde klinische symptomen, namelijk 

polyurie/polydipsie, polyfagie, veranderingen van de huid en een gezwollen abdomen. Retinoïnezuur 

heeft een directe inhiberende werking op het hypofyseadenoom. Dit veroorzaakt een reductie van de 

productie van ACTH met als gevolg een verminderde cortisol productie (Paez-Pereda et al., 2001). 

Daarnaast wordt er bij geen enkele hond neveneffecten of leverschade waargenomen wat er op wijst 

dat het product veilig is. Er wordt ook een significante daling van ACTH in het bloed waargenomen 

(Castillo et al., 2006). 

6.1.5. Chemotherapie 

Bij de chemotherapie wordt er gebruik gemaakt van 1,1-dichloro-2-(o-chlorofenyl)-2-(p-chlorofenyl) 

ethaan of o,p’-DDD of mitotane. Dit product veroorzaakt een volledige of partiële destructie of necrose 

van de bijnierschors. Na een volledige destructie van de bijnierschors is een levenslange therapie met 

glucocorticoïden, mineralocorticoïden en eventueel zout nodig. Bij een partiële destructie wordt de 

zona glomerulosa van de bijnier gespaard en enkel het cortisol overschot aangepakt door destructie 

van de zona fasciculata. Welk type destructie men bekomt is afhankelijk van de dosis en de duur van 

toediening van het chemotherapeuticum (Bhatti en Daminet, 2004). Er wordt de voorkeur gegeven 

Fig. 10. Vergelijking overlevingsduur na 
behandeling met ketoconazole en retinoïnezuur (uit 
Castillo et al. 2006). 



20 
 

aan een partiële destructie. Hierbij bedraagt de initiële dosis 50 mg/kg/dag en dit gedurende 10 tot 12 

dagen (Dunn et al., 1995). Na deze initiële dosis gaat men over naar een onderhoudsdosis. Hierbij 

neemt men dezelfde hoeveelheid mitotane, maar de dagdosis wordt nu verdeeld toegediend over 1 

week (Reine, 2012). Als een volledige destructie van de bijnierschors nagestreefd wordt, bedraagt de 

dosis 75-100 mg/kg/dag gedurende 25 dagen (Den Hertog et al., 1999). Na 1 maand moet een ACTH 

stimulatie test gedaan worden ter controle (Reine, 2012).  

De patiënten komen frequent op controle en de eigenaars moeten gewaarschuwd worden voor de 

neveneffecten. De klinische symptomen die vooraf gaan aan de ziekte van Addison, zoals verandering 

in de eetlust, moeten duidelijk uitgelegd worden aan de eigenaars zodat een crisis op tijd kan 

aangepakt worden (Reine, 2012). 

In een studie van Den Hertog et al. (1999) worden 129 honden behandeld met mitotane. Elke patiënt 

krijgt een dagelijkse dosis van 50-75 mg/kg verspreid in 3 of 4 porties en dit gedurende 25 dagen. In 

deze studie doelt men op een niet-selectieve destructie van de volledige bijnierschors. Deze 

agressieve aanpak is de beste keuze voor patiënten met diabetes mellitus. Drie dagen na de aanvang 

van de therapie start men met de hormoonvervangende therapie van cortisone, fludrocortisone en 

natriumchloride (NaCl). De supplementatie van de mineralocorticoïden en NaCl worden nadien 

afgebouwd. Indien er klinische tekens opduiken van de ziekte van Addison of de elektrolytenbalans 

valt niet binnen de normaalwaarden wordt de supplementatie van deze producten terug aangevangen. 

Er is een complete remissie in 86% van de gevallen. Maar een recidive wordt in 39% van deze 

patiënten waargenomen. Bij benadering is 80% van alle gevallen genezen na 1 jaar. Dit bedraagt nog 

slechts 44% na 3 jaar. Zo’n 61% van de patiënten was nog in leven 3 jaar na aanvang van de therapie 

met mitotane. Volgens Reine (2012) recidiveert 50% van de patiënten tijdens het eerste jaar. Dan 

moet er opnieuw een dagelijkse toediening van het chemotherapeuticum aan de startdosis gebeuren. 

Vaak voorkomende neveneffecten zijn gastro-intestinale klachten zoals braken, diarree en anorexie. 

Daarnaast zijn ataxie, zwakte en duizeligheid frequente bijwerkingen. Dit wordt veroorzaakt door 

glucocorticoïd tekort. Patiënten met een erge cortisol deficiëntie kunnen te maken krijgen met een 

acute Addison crisis. Hierbij ziet men shock, elektrolyt stoornissen en hypoglycemie (Den hertog et al., 

1999 en Reine, 2012). 

Het is een lipofiel product en moet altijd samen met de voeding gegeven worden om tot een optimale 

werking te komen. Dit chemotherapeuticum mag enkel gebruikt worden bij honden met een zeer 

goede eetlust.  Aangezien het product ook werkzaam is bij de mens, moet de persoon die de 

medicatie toedient altijd handschoenen dragen. Correct hanteren en zorgen dat er geen kinderen in 

de buurt zijn bij toediening is absoluut noodzakelijk (Bhatti en Daminet, 2004). De hond is echter 

gevoeliger voor de werking van mitotane ten opzichte van de mens en de kat (Den Hertog et al., 

1999). 



21 
 

6.1.6. Ketoconazole 

Ketoconazole is een therapeuticum dat frequent aangewend wordt als antimycoticum. Het werkt 

echter ook in op de biosynthese voor de productie van steroïden. Ketoconazole interfereert met de 

werking van enzymes van cytochroom P450 in de adrenale cortex. De dosis bedraagt 5-25 mg/kg om 

de 12 uur en moet levenslang toegediend worden. Volgens de studie van Lien et al. (2008) vertoont 

90% van de honden klinische verbetering door deze therapie. Deze verbetering begint meestal zo’n 2 

maanden na de aanvang van ketoconazole toediening. Vooral de polyurie/polydipsie verdween 

opvallend. Het uithoudingsvermogen en dermatologische problemen herstellen ook significant, maar 

dit met een lager percentage, respectievelijk 47% en 24% (Lien et al., 2008). 

De meest frequent voorkomende neveneffecten van de behandeling met ketoconazole zijn anorexie, 

braken en diarree. Bij 67% van de patiënten komt minstens 1 van deze neveneffecten voor. Deze 

reacties kunnen vaak voorkomen worden door het toedienen van de medicatie met het voedsel of 

tijdelijk de dosis wat te verlagen (Lien et al., 2008).  

Hoewel deze behandeling leidt tot een remming van de synthese van cortisol, heeft het geen enkele 

invloed op de hypofysetumor.  Deze therapie wordt zowel gebruikt in de humane geneeskunde als bij 

honden met het syndroom van Cushing (Castillo et al., 2006). 

6.1.7. Selegiline hydrochloride of L-deprenyl 

Selegiline hydrochloride of l-deprenyl is een selectieve en irreversibele inhibitor van mono-amino-

oxidase-β (MAO-B). Dit zorgt voor hogere productie en release van dopamine. Aangezien een stijging 

van dopamine tot een daling van ACTH vrijstelling uit de hypofyse leidt, kan  l-deprenyl gebruikt 

worden voor de behandeling van hypofyse-afhankelijk hypercortisolisme. De dosis bedraagt 1-2 mg/kg 

om de 24 uur en wordt oraal toegediend. Deze dosis wordt de eerste 2 maanden aangepast naar 

gelang de klinische respons (Bruyette et al., 1997). 

Het onderzoek van Bruyette et al. (1997) vermeldt een verbetering voor alle klinische parameters bij 

de patiënten behandeld met l-deprenyl. Na 6 maanden wordt deze vooruitgang waargenomen bij 88% 

van de onderzochte honden. Gedurende deze studie wordt er slechts 1 patiënt gemeld met milde 

diarree als neveneffect van de therapie.  

Reusch et al. (1999) deed ook een onderzoek naar het gebruik van l-deprenyl als therapie bij de 

ziekte van Cushing. Bij 2 van de 10 onderzochte honden wordt er een melding gemaakt van acute 

pancreatitis. Bij 2 andere honden stelt men neurologische symptomen vast. De klinische vooruitgang 

wordt in dit onderzoek maar bij enkele honden vastgesteld. Sommige dieren doorstaan zelfs een 

recessie, er treedt verslechtering op van hun toestand. De resultaten van deze studies tonen aan dat 

l-deprenyl niet aangeraden kan worden voor therapie bij honden met het syndroom van Cushing.  

Het onderzoek van Braddock et al. (2008) vermeldt geen opvallende klinische neveneffecten van de 

therapie met selegiline. Wel wordt er 1 hond met acute pancreatitis gediagnosticeerd. Er wordt echter 

ook geen goede efficiëntie waargenomen bij de 11 onderzochte patiënten. Na 3 maanden behandelen 
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is er slechts bij 50% van de patiënten een echte klinische verbetering gezien. De meest prominent 

aanwezige klinische vooruitgang in dit onderzoek is de verbetering van de mentale functie en de 

verhoging van de fysische activiteit bij deze dieren. 

6.1.8. Aminoglutethimide 

Aminoglutethimide blokkeert de omzetting van cholesterol naar δ-5-pregnenolone door te binden op 

cytochroom P450. Dit zorgt voor inhibitie van een aantal hydroxylatie stappen die nodig zijn voor de 

productie van steroïden. Zowel de productie van hormonen van de bijnierschors, de testis en het 

ovarium worden geremd.  De dosis bedraagt 15 mg/kg/dag en dit wordt verdeeld over 3 porties, 

gegeven met een interval van 8 uur. Als neveneffecten worden anorexie, braken, verminderde eetlust, 

en zwakte beschreven. Bij biochemisch bloedonderzoek vallen de gestegen leverwaarden op. De 

studie van Pérez Alenza et al. (2002) toont aan dat de efficiëntie van deze therapie laag is en dat de 

neveneffecten niet te onderschatten zijn. Van de 10 onderzochte honden heeft slechts 1 hond een 

volledige respons op de behandeling en 2 honden reageren partieel op de therapie. De dosis zou 

moeten verhoogd worden om een betere respons te krijgen, maar dit zorgt ook voor ergere 

bijwerkingen. De efficiëntie van deze behandeling ligt lager vergeleken met ketoconazole of mitotane 

(Pérez Alenza et al., 2002). 

6.1.9. Radiotherapie 

Vroeger werd bestraling voorgesteld als mogelijke behandeling van een hypofyse tumor. Door de 

ontwikkeling van betere technieken zoals neurochirurgie en farmacologische behandeling wordt dit 

zelden toegepast. De hoge kostprijs, risico voor aantasting van het chiasma opticum en aanbrengen 

van schade aan het omliggende hersenweefsel zijn de niet te onderschatten nadelen van deze 

therapeutische aanpak (Gittoes, 2005). 

Goossens et al. (1998) beschrijven in hun studie radiotherapie met cobalt
60 

 van 6 honden. De honden 

worden 11 maal bestraald in een periode van 3-5 weken. Bij twee honden is de grootte van de tumor 

25% gereduceerd na een jaar. Bij de overige 4 honden kan er geen tumor meer aangetoond worden. 

Geen enkele van deze patiënten vertoont neveneffecten. Deze therapie kan vooral gebruikt worden bij 

macrotumoren van de hypofyse.  

6.2. BEHANDELING BIJNIERAFHANKELIJK HYPERCORTISOLISME 

Bij diagnose van een bijnierschorstumor melden Daminet en Bhatti (2004) dat het absoluut 

noodzakelijk is om een echografie van het abdomen te maken vooraleer de behandeling te starten. 

Op deze manier wordt de plaats van de tumor exact gelokaliseerd. De echografie is ook van belang 

voor het opsporen van eventuele metastasen. Deze bevinden zich vooral ter hoogte van de lever. Men 

kan tevens nagaan of de tumor geïnfiltreerd is in nabij gelegen bloedvaten. Via radiografieën van de 

thorax moeten eventuele longmetastasen opgespoord worden.  

Adrenalectomie wordt algemeen aanvaard als beste therapie bij hypercortisolisme veroorzaakt door 

een bijnierschorstumor. Peláez et al. (2008) beschrijven in hun studie een laparoscopische 
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benadering van unilaterale adrenocorticale carcinoma’s bij zeven honden. Bij geen enkele van de 7 

patiënten heeft men metastasen in de longen of invasie van de vena cava caudalis vastgesteld. Er 

sterven 2 honden binnen de 24 uur na de chirurgische ingreep door een complicatie ten gevolge van 

de anesthesie. Op thoracale radiografieën ziet men alveolaire infiltratie en pleurale effusie bij beide 

patiënten. De overige vijf honden kunnen na 3 dagen succesvol de kliniek verlaten. Nadien verdwijnen 

de symptomen van hypercortiscolisme.  

Bij een resectie van een unilaterale tumor zal, wegens atrofie van de contralaterale bijnier, 

glucocorticoïdsubstitutie noodzakelijk zijn na de operatie. Gedurende de anesthesie wordt er in de 

infuuszak hydrocortisonsuccinaat aan een dosis van 5mg/kg toegediend. Nadien wordt er 

hydrocortison oraal toegediend. De startdosis bedraagt 1mg/kg 2 maal per dag. Deze wordt geleidelijk 

afgebouwd om dan uiteindelijk te stoppen ten vroegste 6-8 weken na de operatie. Het resultaat van 

deze therapie is een volledig herstel zonder dat levenslange medicatie noodzakelijk is (Bhatti en 

Daminet, 2004). 

Anderson et al. (2001) vermeldt duidelijk dat het verwijderen van een bijnierschorstumor geen routine-

ingreep is. Ervaring is vereist want de chirurgische ingreep is risicovol en postoperatieve hospitalisatie 

is nodig aangezien er vaak complicaties optreden.  

Bij patiënten met bilaterale neoplastische nieren is een beiderzijdse adrenalectomie nodig. Hieraan 

hangt een levenslange supplementatie van glucocorticoïden en mineralocorticoïden vast (Bhatti en 

Daminet, 2004).  

Indien de eigenaars niet opteren voor een chirurgie of indien de tumor moeilijk te verwijderen is, kan 

men de hond meestal succesvol behandelen met een chemotherapeutica, namelijk o,p’-DDD. 

Eventueel kan ook geopteerd worden voor therapie met trilostane (zie hierboven) (Bhatti en Daminet, 

2004). 
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BESPREKING 

Het syndroom van Cushing is een goed bestudeerde ziekte waarvan er veel terug te vinden is in de 

literatuur. Er is een duidelijk verschil waar te nemen tussen de iets oudere literatuur en de recente 

literatuur. Dit heeft alles te maken met de technische vooruitgang van onder andere de medische 

beeldvorming in de diergeneeskunde, maar ook met recent onderzoek naar farmacologische agentia. 

Deze tendens is duidelijk merkbaar in voorgestelde therapieën. In deze bespreking worden de 

verschillende mogelijke behandelingen en hun problematiek beschreven. 

Chirurgische behandeling geniet steeds de voorkeur aangezien hierbij de primaire oorzaak 

weggenomen wordt. Helaas is dit slechts zelden haalbaar, zeker bij een hypofyse adenoom. 

Hypofysectomie wordt niet uitgevoerd in de universitaire dierenkliniek te Merelbeke, maar wel in de 

universiteit van Utrecht. Dit is vaak, samen met de kostprijs, het doorslaggevend argument waarom de 

eigenaars niet voor een chirurgische behandeling opteren bij een hypofyseadenoom. Nadien moet de 

eigenaar thyroxine en cortisol toedienen aan de hond. Ondanks de dure chirurgische ingreep is 

levenslange medicatie nodig. In de toekomst zal er misschien nog een techniek ontwikkeld worden 

waarbij men enkel het hypofyse adenoom chirurgisch verwijdert. Dan zou de supplementatie van 

thyroxine niet meer nodig zijn. Bij een tumor van de bijnierschors is chirurgische excisie meer 

haalbaar, maar toch worden er frequent complicaties postoperatief waargenomen.  

Sinds enkele jaren is trilostane een veel gebruikt product voor de behandeling van hypercortisolisme 

veroorzaakt door een hypofysetumor. Door verschillende auteurs wordt dit aangehaald als eerste 

keuze behandeling bij deze patiënten. Zeker indien een hypofysectomie niet haalbaar is. Nochtans 

wordt de primaire oorzaak hierbij niet aangepakt. De hypofysetumor blijft aanwezig. Om deze reden 

vind ik het vreemd dat men zo enthousiast kan zijn over dit product. De kostprijs van behandeling met 

trilostane kan ook behoorlijk hoog oplopen, aangezien het product levenslang moet toegediend 

worden. Daarnaast zijn de neveneffecten niet zeldzaam. Alenza et al. (2008) vermeldt dat 25% van de 

behandelde dieren bijwerkingen vertonen. Dit bedraagt 16% in een eerdere studie van Clemente et al. 

(2007). Men is zeer opgetogen over de therapie met trilostane maar de overlevingstijd is niet 

significant langer dan bij behandeling met mitotane. Studies hieromtrent spreken elkaar tegen.  

Bij de vergelijking van respons, overlevingstijden en neveneffecten van de verschillende therapieën 

komen er nogal wat verschillen naar boven. In de studie van Barker et al. (2005) wordt er aangetoond 

dat de overlevingstijd na behandelen met mitotane significant hoger zou zijn dan na therapie met 

trilostane. Aangezien in deze studie onvoldoende patiënten behandeld werden met mitotane is deze 

studie niet representatief en mag men niet besluiten tot een significant verschil. Bovendien werd 

mitotane aan een selectieve en dus lagere dosis toegediend ten opzichte van de patiënten in de 

studie van Clemente et al. (2007). Zij tonen een duidelijk langere overlevingstijd aan na trilostane 

behandeling. De  groep patiënten met mitotane behandeling, kregen deze toegediend aan een niet-

selectieve dosis. Deze hogere dosis aan chemotherapie zou de kortere overlevingsduur bij deze 

patiënten kunnen verklaren. Het percentage dieren die succesvol reageren op trilostane en mitotane 

komt ongeveer overeen. Maar bij langdurige opvolging vallen de frequente recidieven op bij mitotane. 
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De efficiëntie na 3 jaar ligt duidelijk lager door deze heropflakkeringen. Patiënten onder controle van 

trilostane tonen minder frequent en minder ernstige neveneffecten. 

Tot enkele jaren geleden was chemotherapie, door middel van mitotane toediening, de meest frequent 

gekozen behandelingsmethode voor een hypofysetumor. Met de opkomst van trilostane is deze 

behandelingsweg wat in onbruik geraakt.  Door de hoge kostprijs, het gevaar voor de eigenaar en het 

ter beschikking zijn van een beter alternatief wordt dit nu nog zelden gebruikt.  

Sieber-Ruckstuhl et al. (2006) raden chemotherapie aan bij een bijnierschorstumor wanneer 

chirurgische excisie niet mogelijk is. Trilostane wordt hier niet vermeld als eerste keuze omdat de 

primaire oorzaak, namelijk de bijnierschorstumor, niet aangepakt wordt. Dit is vreemd want trilostane 

wordt wel aangeraden als eerste keuze voor behandeling bij een hypofyse tumor hoewel ook hier het 

primaire probleem niet aangepakt wordt.  

Retinoïnezuur wordt vermeld als zeer gunstige therapie voor het syndroom van Cushing bij honden. Er 

worden geen neveneffecten vermeld en alle patiënten reageren goed op de behandeling. Daarnaast 

wordt de hypofysetumor ook aangepakt, aangezien retinoïnezuur tumorremmende eigenschappen 

heeft. Deze therapie grijpt dus in op de primaire oorzaak van de ziekte. Toch wordt dit product niet 

routinematig gebruikt in de diergeneeskunde. Verder onderzoek zou zeker nuttig zijn, aangezien de 

veelbelovende resultaten uit enkele studies. Het is vooral een pluspunt dat de primaire oorzaak 

aangepakt wordt, dit kenmerk is afwezig bij behandeling met trilostane.  

Ketoconazole wordt niet aangeraden als therapie aangezien er veel bijwerkingen voorkomen. 

Daarnaast wordt de tumorgroei niet geremd en vertonen onvoldoende patiënten een gewenste 

respons zodat ketoconazole amper als succesvolle behandeling vermeld kan worden.  

Verder worden cabergoline en l-deprenyl vernoemd in de literatuur. Cabergoline is een agonist van 

dopamine, terwijl l-deprenyl de dopamine vrijstelling doet stijgen. Beide behandelingen hebben echter 

een teleurstellende werking. De efficiëntie bedraagt slechts 42,5% en 50% respectievelijk. De 

neveneffecten zijn mild en komen niet zo frequent voor.  

Over de behandeling van een patiënt met een bijnierschorstumor zijn de verschillende auteurs door de 

tijd heen, het wel met elkaar eens. Het wegnemen van de bijnier wordt algemeen aanvaard als de 

beste behandeling.  

Er is nog onvoldoende onderzoek verricht naar een efficiënte therapie voor hypofyse afhankelijk 

hypercortisolisme bij de kat. Er zijn wel enkele studies voor trilostane therapie, maar deze zijn nog 

onvoldoende om conclusies te trekken. In het algemeen is er veel minder onderzoek verricht naar 

deze ziekte bij de kat. De frequentie van voorkomen is natuurlijk ook veel lager ten opzichte van de 

hond. 
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