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Universiteit Gent, haar werknemers of studenten bieden geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of 

volledigheid van de gegevens vervat in deze masterproef, noch dat de inhoud van deze masterproef geen inbreuk 

uitmaakt op of aanleiding kan geven tot inbreuken op de rechten van derden. 

Universiteit Gent, haar werknemers of studenten aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor 

enig gebruik dat door iemand anders wordt gemaakt van de inhoud van de masterproef, noch voor enig 

vertrouwen dat wordt gesteld in een advies of informatie vervat in de masterproef.  



 
 

Voorwoord 

Voor u ligt de klinische casuïstiek “Vermoeden van taurine deficiëntie bij een kitten postoperatief na 

correctie van een palatoschisis”. Deze casebespreking is een onderdeel van de masterproef die 

studenten van de Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent in de 3
e
 master moeten maken. 

Dit werk is mede mogelijk gemaakt dankzij verschillende personen, die ik graag langs deze weg zou 

willen bedanken:  

Ten eerste wil ik mijn promotor dierenarts Dominique Binst bedanken voor de hulp die ze mij continu 

geboden heeft bij het maken van dit werk. Ook was zij het die mij attent maakte op deze patiënt als 

mogelijkheid voor een klinische casuïstiek.  

Mijn medepromotor dierenarts Dipl. ECVS Bart Van Goethem wil ik bedanken voor het kritisch nalezen 

van deze casuïstiek. 

Heel erg veel dank gaat uit naar mijn tweede medepromotor dierenarts Alessandra Furcas, omdat zij 

de tijd heeft genomen om de casuïstiek rustig met mij te bespreken en me te wijzen op zaken die ik 

kon verbeteren in dit werk. 

Dierenarts Galena Quist-Rybachuk wil ik bedanken voor de uitleg die ze mij heeft gegeven omtrent 

taurine en het met de hand opvoeden van kittens. 

De volledige diensten Cardiologie, Medische Beeldvorming, Anesthesie, Chirurgie en Pathologie zou 

ik willen bedanken omdat zij mij alle informatie, beelden en documenten hebben verschaft die 

geholpen hebben bij het tot stand komen van dit werk. 

Tot slot wil ik het personeel van de bibliotheek van de Faculteit Diergeneeskunde bedanken voor hun 

inzet die het ons als studenten mogelijk maakt om efficiënt aan onze masterproef te werken. 

Merelbeke, januari 2013 

 

Met vriendelijke groet, 

Felix van Straaten 
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Samenvatting 

In deze casuïstiek wordt een kitten besproken dat post-operatief na de correctie van een gespleten 

gehemelte acuut hartfalen ontwikkelde. Echocardiografie wees uit dat het om een dilatorische 

cardiomyopathie ging. Op basis van de anamnese werd gedacht aan een taurine deficiënte 

dilatorische cardiomyopathie. Dit werd ook post-mortem geconfirmeerd. Taurine deficiënte 

cardiomyopathie is een aandoening die men vroeger vaker zag bij katten, maar waarvan de 

prevalentie sterk gedaald is sinds de supplementatie van taurine in alle commerciële katvoeders. 

Tegenwoordig ziet men enkel nog losse gevallen, vaak vanwege een afwijkende voeding zoals in 

deze case. Aangezien deze vorm van cardiomyopathie reversiebel is, is het van groot belang ze tijdig 

te herkennen en te behandelen. Het acuut hartfalen werd in deze case ondersteunend behandeld met 

hartmedicatie en een taurine supplementatie werd opgestart in afwachting van de resultaten van de 

taurinebloedspiegels. Het kitten overleed echter na 8 dagen waarna een autopsie werd uitgevoerd. 
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Inleiding 

In 1987 werd voor het eerst vastgesteld dat er een verband bestond tussen taurine deficiëntie en 

dilatorische cardiomyopathie (DCM) (Pion et al., 1987). Hierbij werd ook bewezen dat deze DCM 

reversiebel kan zijn indien katten orale taurine supplementatie krijgen (Pion et al., 1987). Na deze 

ontdekking hebben de katvoeder fabrikanten de concentratie aan taurine in de voeding verhoogd 

waarna de prevalentie van DCM zeer sterk is gedaald (Ferasin, 2009a). 

Taurine is een essentieel aminozuur voor katten. Dit in tegenstelling tot de hond die geen taurine via 

de voeding hoeft op te nemen (O’Grady, 1987; Wolffram et al., 1991; Moneva-Jordan, 2003). De 

reden dat de kat een bepaalde hoeveelheid taurine nodig heeft zou gelegen zijn in het feit dat katten 

enkel taurine gebruiken voor de conjugatie van galzuren, terwijl er in de meeste andere diersoorten 

overgeschakeld kan worden naar conjugatie via glycine (Rabin et al., 1976; Markwell en Earle, 1995; 

Jacobs, 1996a). Honden kunnen ook enkel galzuren conjugeren met taurine maar zij vertonen een 

100-maal grotere capaciteit om cysteinesulfaat te decarboxyleren tot taurine in vergelijking met katten. 

Dit houdt dus in dat taurine bij de kat aangevoerd moet worden via het dieet (Knopf et al., 1978). 

Taurine komt in hoge concentraties voor in spierweefsel, en hierbij meer in vis dan in vlees (Spitze et 

al., 2003). Voedsel rijk aan taurine is dus vlees of vis (Roe en Weston, 1965). Een kitten moet voeding 

krijgen met een taurinegehalte van 0,10 tot 0,25 gram / 100 gram droge stof (F.E.D.I.A.F., 2012). 

Taurine deficiënte DCM ziet men tegenwoordig hoofdzakelijk bij katten die geen commercieel dieet 

maar bijvoorbeeld vegetarische, heel vezelrijke of hondenvoeding te eten krijgen (Pion et al., 1992a; 

Jacobs, 1996a; Moneva-Jordan, 2003; Ferasin, 2009a). Hierbij is het wel interessant dat niet alle 

katten die een taurine deficiënt dieet krijgen symptomen van DCM ontwikkelen (Novotny et al., 1994; 

Freeman, 1998; Pion, 2004). Er is namelijk een groot individueel verschil in het al dan niet ontwikkelen 

van taurine deficiëntie wanneer ze een taurinearm dieet krijgen (Hedberg et al., 2007). Men verwacht 

dat er hier een onderliggende nutritionele (bijv. kalium-deficiënte diëten) oorzaak of genetische 

predispositie voor bestaat (Dow et al., 1992; Lawler et al., 1993; Novotny et al., 1994).  

Taurine zou in het myocard anti-arrhythmisch , positief inotroop, osmoregulatorisch en anti-oxidatief 

werken (Hernandez et al., 1984; Azuma et al., 1985; Wright et al., 1985). Ook zou het cytoprotectief 

werken in gevallen van calcium-overload (Yamauchi-Takihara et al., 1988). Hoe taurine precies werkt 

is niet duidelijk, een hypothese is dat de combinatie van water en taurine de intracellulaire omgeving 

geschikt maken voor biochemische reacties (Pion, 2004). Een aantal activiteiten van taurine zijn 

bekend. Zo zou taurine de activiteit van de Ca
2+

-transporters beïnvloeden evenals de gevoeligheid 

van de myofibrillen voor Ca
2+

 (Galler et al., 1990; Steele et al., 1990; Schaffer et al., 2010). Taurine 

heeft ook een invloed op de osmolaliteit in de cellen. Normaal is er een heel lage turn-over van taurine 

in het hart, maar bij osmotische stress kan de concentratie sterk gewijzigd zijn. Dankzij deze 

osmoregulatorische functie van taurine kan de cel langer hyper- of hypo-osmotische stress overleven 

(Schaffer et al., 2010). Bij oxidatieve stress zou taurine ook schade kunnen voorkomen (Schaffer et 

al., 2010). Het radicaal hypochloraat dat door neutrofielen wordt gecreëerd kan namelijk door taurine 

worden geneutraliseerd. Taurine verandert hierbij in taurinechloramine wat minder toxisch is en zelfs 
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voor een modulatie van het immuunsysteem zorgt (Grisham et al., 1984; Marcinkiewicz, 2010; 

Schaffer et al., 2010). Myocardiale schade door neutrofielen kan zo verminderd worden 

(Marcinkiewicz, 2010). Taurine zorgt ook voor membraanstabilisatie dankzij interactie met de 

fosfolipiden. Binnen in de hartcellen zorgt taurine ook voor een modulatie van proteïne kinases en 

fosfatases (Schaffer et al., 2010). 

Door taurine deficiëntie zal de systolische contractie van het linker ventrikel minder uitgesproken 

worden. Als gevolg van het myocardfalen zal de linker ventrikel dilateren. Daarnaast worden ook de 

normale druk-volume verbanden in het linker ventrikel tijdens de systole en diastole verstoord 

(Novotny et al., 1991; Novotny et al., 1994). Andere symptomen die door taurine deficiëntie 

veroorzaakt kunnen worden zijn een irreversiebele centrale retina degeneratie, een verminderde 

immuniteit en een verminderde reproductie (Pion et al., 1987; Sturman, 1991; Sturman, 1992).  

Behandeling kan door middel van orale taurine supplementatie (Pion et al., 1992b; Moneva-Jordan 

2003; Pion, 2004; Ferasin, 2009b). Ook moet er met een voeding gestart worden die een hoge 

concentratie taurine bevat. Hieraan voldoen de meeste commerciële kattenvoeders (Jacobs, 1996b; 

Freeman, 1998; Moneva-Jordan, 2003; Pion, 2004). Daarnaast is er nog een ondersteunende 

therapie tegen het congestief hartfalen nodig, want men moet het hartfalen voor enkele weken onder 

controle zien te houden zodat de plasma en weefsel concentraties aan taurine kunnen stijgen 

(O’Grady, 1987; Jacobs, 1996b; Ferasin, 2009b). Verbetering is meestal 4-6 weken na het begin van 

de taurine supplementatie echocardiografisch zichtbaar (Pion, 2004; Ferasin, 2009b). Klinisch is dit 

vaak al na 2 weken op te merken (Pion, 2004). De prognose is slecht totdat een patiënt bewezen 

heeft te reageren op taurine supplementatie therapie. Dan wordt de prognose goed (Pion, 2004). 
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Casuïstiek 

Een 4 maand en 9 dagen oude, intact vrouwelijke Europese Korthaar werd aangeboden voor een 

chirurgische correctie van palatoschisis. 

Het kitten werd sinds de leeftijd van 2 weken met de hand opgevoed met commerciële melk 

(Milkodog). Dit kreeg ze tot op een leeftijd van 6-8 weken. In de 2 weken daarvoor heeft ze bij de 

moeder gezoogd. Na de milkodog heeft ze enkel kip, kalkoen en biefstuk gehad. Vlak voor de operatie 

heeft ze ook enkele malen pangasiusfilet gegeten. Het kitten was kleiner dan zijn nestgenoten en 

werd regelmatig gevaccineerd. Een week voor het eerste consult had de eigen dierenarts koorts 

opgemerkt. Hiervoor is toen doxycycline (Ronaxan 20 mg) ¾ tablet 1 maal daags voorgeschreven. 

Op het eerste klinisch onderzoek maakte ze een alerte indruk. Ze had een lichaamsgewicht van 1,35 

kg en kreeg een body condition score van 3/5 toegewezen. De ademhaling was normaal en de 

hartfrequentie was 154/min. De lichaamstemperatuur was 38,5 °C en de mucosae waren roze met 

een capillaire vullingstijd van minder dan 2 seconden. Er was een goede polskwaliteit aanwezig. De 

lymfeknopen waren normaal van grootte. De long- en hartauscultatie waren normaal. Bij 

mondinspectie was er in de middellijn een fusiedefect ter hoogte van het palatum molle op te merken. 

Het palatum dure leek volledig intact. De neus was proper en er waren geen tekenen van een rhinitis. 

De palatoschisis werd 4 dagen na het eerste consult chirurgisch behandeld. Vóór de inductie kreeg de 

patiënt amoxycilline-clavulaanzuur (Augmentin) 20 mg/kg intraveneus en meloxicam (Metacam) 2,78 

mg/kg subcutaan toegediend. Om een anesthesie te verkrijgen kreeg de patiënt methadon 

(Comfortan) 0,2 mg/kg IV als premedicatie, propofol (PropoFlo) 6,7 mg/kg IV als inductie en isofluraan 

1,5-2 vol% voor onderhoud. Ook heeft ze eenmaal halverwege de operatie ketamine (Anesketin) 1,33 

mg/kg IV toegediend gekregen. Intubatie gebeurde met een tracheotube van 2,5 mm diameter en om 

dit vlot te laten verlopen werd gebruik gemaakt van 0,1 ml lidocaïne lokaal op de larynx. De analgesie 

werd verzekerd door middel van een fentanyl constant rate infusion 5-7 µg/ml/uur tijdens de chirurgie 

en buprenorphine (Vetergesic) 0,022 mg/kg IV post-operatief. De patiënt heeft ook heel de anesthesie 

vocht gekregen via een hartmann-infuus (15 ml/uur). Vanaf dat de operatie een half uur bezig was 

werd ze mechanisch geventileerd tot het einde van de operatie. De totale anesthesieduur bedroeg 2 

uur en er waren geen problemen tijdens de anesthesie.  

De kat werd in sternale positie op een warmtemat geplaatst om hypothermie te voorkomen. Het defect 

werd primair gesloten. De buccale en de nasale mucosae werden van elkaar gescheiden via een 

incisie met een bistourimes. Het defect werd daarna in 2 lagen gesloten (nasale en buccale mucosae) 

waarbij doorlopende hechtingen in monocryl 5/0 werden gebruikt. Het defect werd zonder spanning tot 

halverwege de tonsil gesloten. Tenslotte werd er ook een slokdarmsonde geplaatst om de beweging 

van het zachte gehemelte tijdens het slikken te voorkomen. Beweging van het zachte gehemelte zou 

namelijk dehiscentie van de incisieplaats kunnen veroorzaken. 



5 
 

Post-operatief vertoonde ze een hypothermie (35,2 °C), ze heeft daarom even in de couveuze 

gelegen en de temperatuur is in een paar uur genormaliseerd tot 38,1 °C. De glycemie was normaal 

en het kitten was rap wakker en alert. 

Vijf uren post-operatief vertoonde ze echter apathie met laterale decubitus, dyspnee, openmuil 

ademen en hypotensie. Op longauscultatie waren bilateraal reutels te horen. De glycemie was 

normaal en de temperatuur was verlaagd (37,3 °C). Ze werd naar de afdeling Intensieve zorgen 

gebracht waar ze bolussen Ringer Lactaat Hartmann en polyhydroxyethylzetmeel oplossing in NaCl 

(Haes) toegediend kreeg om de bloeddruk te normaliseren. Ook werd zuurstof gesupplementeerd. 

Een algemeen bloedonderzoek werd uitgevoerd waarop een manueel hematocriet van 27 werd 

vastgesteld. Afwijkingen op de biochemie waren een verhoogde alkalische fosfatase, alanine 

transaminase, ureum, glutaminezuur en een verlaagd creatinine, globuline en totaal proteïne. 

Hematologische afwijkingen waren een licht regeneratieve anemie en een thrombocytopenie. Natrium, 

kalium en chloor lagen binnen de referentiewaarden. 

Wegens de slechte algemene toestand werden er linkslaterale en ventrodorsale thoraxfoto’s gemaakt. 

De thoraxfoto’s toonden een verkleinde rechterlonglob en hierdoor een mediastinale shift van de 

hartschaduw naar rechts, de hartschaduw leek vergroot maar dit was moeilijk te beoordelen vanwege 

deze mediastinale shift. Ook de rechterpijler van het diafragma lag meer naar craniaal dan de linker 

pijler. In de rechterlonglob zelf was een diffuus alveolair patroon aanwezig. In de maag was er een 

grote hoeveelheid gas te zien (waarschijnlijk ten gevolge van de dyspnee). De oesofagale sonde zat 

ongeveer op de juiste plaats. De radiologische diagnose was op dit moment een aspiratiepneumonie, 

meest waarschijnlijk door aspiratie van bloed tijdens de operatie. 
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Fig. 1: Ventrodorsale radiografische opname van de thorax post-operatief. Met dank aan de dienst 

Medische Beeldvorming van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. 

De kat werd opnieuw in de couveuze geplaatst met zuurstofsupplementatie. De glucosespiegel werd 

opgevolgd door middel van oorprikken en de bloeddruk door middel van doppler. De blaas werd 

regelmatig manueel leeggedrukt. Via de slokdarmsonde kreeg de patiënt Royal Canin Convalescence 

Support toegediend, 9 ml per maaltijd met een totaal van 7 maaltijden per dag. Als medicatie kreeg de 

patiënt furosemide (Dimazon) 0,93 mg/kg, amoxycilline-clavulaanzuur (Augmentin P500) 20 mg/kg en 

buprenorphine (Vetergesic) 0,022 mg/kg toegediend. Ook kreeg ze electrolytenoplossingen 

toegediend, namelijk Sterofundin-infuus (5 ml/uur) en Hartmann-infuus (8,5 ml/uur). 

De volgende dag van de hospitalisatie was de patiënt een stuk alerter dan de dag ervoor. De 

bloeddruk en de temperatuur waren genormaliseerd. Een lichte tachypnee was nog steeds aanwezig 

en op de longen waren nog bilateraal reutels te horen maar in mindere mate dan de dag ervoor.  Er 

werd besloten om verder te gaan met de antibiotica, meloxicam en  zuurstof-supplementatie, ook werd 

er gestart met aerosoltherapie met 0,9% natriumchloride. 

Op de derde dag van de hospitalisatie ging de algemene toestand plots sterk achteruit. De 

ademhalingsfrequentie lag tussen de 40 en 60, en ze was licht tachycard (200/min.). De medicatie 

bestaat op dit moment uit buprenorphine (Vetergesic) 0,022 mg/kg, amoxycilline-clavulaanzuur 

(Augmentin) 20 mg/kg, meloxicam (Metacam) 2,78 mg/kg, furosemide (Dimazon) 0,93 mg/kg en 
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pimobendan (Vetmedin) 0,31 mg. De sondevoeding werd verhoogd van 7 naar 15 ml Royal Canin 

Convalescence Support per maaltijd.  

Er werden controle radiografieën genomen van de thorax. Hierop was een milde abdominale distensie 

te zien in het craniale deel van het abdomen. De trachea was naar dorsaal verplaatst en het hart was 

sterk vergroot. Op de ventrodorsale opname nam het hart de volledige breedte van de thorax in. Op 

de laterale opname waren de atriae duidelijk vergroot. Op de ventrodorsale opname waren vooral de 

pulmonaire bloedvaten ter hoogte van de linker caudale longlob vergroot. Ook was er pleurale effusie 

aanwezig. De pulmonaire lesies die in de eerdere radiografieën te zien waren, werden ook nu weer 

opgemerkt. De afwijkingen die terug te vinden waren op deze radiografieën waren indicatief voor 

congestief hartfalen.  

 

Fig. 2: Links laterale radiografische 

opname van de thorax op de 3
e
 dag 

van de hospitalisatie. Met dank aan 

de dienst Medische Beeldvorming 

van de Faculteit Diergeneeskunde 

van de Universiteit Gent. 

 

 

Vanwege dit afwijkende radiografiebeeld werd er een echocardiografie uitgevoerd. Hierop werd 

pleurale en pericardiale effusie gezien. Er was een beeld van linker en rechter volumeoverbelasting te 

zien waarbij het linker en rechter atrium en linker en rechter ventrikel vergroot waren. Ook was er een 

slechte contractiliteit van het hart te zien. Er was geen indicatie voor een onderliggend congenitaal 

hartprobleem zoals een ventrikel- of atriaal-septumdefect of een aangeboren klepmalformatie. Er was 

ook een vermoeden van pulmonaire hypertensie op basis van de echografie. Vanwege de afwijkende 

voeding in de anamnese werd ze verdacht van een taurine deficiënte dilatorische cardiomyopathie. 
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Fig. 3 en 4: Echocardiografische beelden 

(dwarse doorsnede) waarop de vergrote 

linker en rechter ventrikel en de pericardiale effusie (pijl) te zien zijn. Met dank aan de dienst 

Cardiologie van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. 

Omdat het kitten nog steeds hypotens was en wegens de slechte cardiac output werd er besloten om 

een dobutamine infuus met een dosis van 5 µg/kg/uur op te starten voor maximaal 3 dagen. 

Pimobendan (Vetmedin) 0,31 mg en de vochttherapie werden gestopt. Ook werd er bloed genomen 

om het taurinegehalte te laten bepalen in het plasma en opgestuurd naar het IDEXX Vet Med 

Laboratory. 

Op de vierde dag van de hospitalisatie is de patiënt afwisselend alert en dan weer heel suf. De 

ademhaling is goed zolang ze zuurstofsupplementatie krijgt en rustig blijft maar bij stress vertoont ze 

dyspnee. Milde reutels zijn aanwezig op longausculatie en op hartausculatie is een galopritme met 

een systolisch bijgeruis graad 3/6 met punctum maximum rechts ter hoogte van de tricuspidalisklep te 

horen. De sondevoeding werd verhoogd naar 22 ml per maaltijd. Ze at één enkele maal zelfstandig, 

waarbij ze een goede eetlust vertoonde. De orale taurine supplementatie tegen een taurine deficiënte 

dilatorische cardiomyopathie werd gestart. De medicatie bestaat dan uit amoxycilline-clavulaanzuur 

(Augmentin) 20 mg/kg, pimobendan (Vetmedin) 0,31 mg , furosemide (Dimazon) 0,93 mg/kg, 

meloxicam (Metacam) 2,78 mg/kg en taurine supplementatie 2 maal daags 500 mg. 

Controle echocardiografie geeft hetzelfde beeld als een dag ervoor, namelijk van een bilaterale 

cardiomyopathie. 
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Fig. 5: Rechter 

parasternaal 

vierkamerbeeld 

(overlangs) waarop 

het gedilateerde 

rechter atrium en 

ventrikel te zien is. 

Met dank aan de 

dienst Cardiologie 

van de Faculteit 

Diergeneeskunde 

van de Universiteit 

Gent. 

 

De vijfde dag van de hospitalisatie is de patiënt nog steeds zeer suf. Ze vertoont tachypnee (56/min.) 

en tachycardie (260/min.). De voeding moet via de sonde gegeven worden en wordt verhoogd naar 26 

ml per maaltijd. Aan de medicatie werd lactulose (Lactulose EG 300 ml siroop) 496 mg/kg toegevoegd 

omdat ze al enkele dagen niet gedefeceerd heeft.  

De zesde dag vertoont de patiënt nog steeds tachycardie (260/min.) en tachypnee (60/min.). Ze is 

hypotens (systolische bloeddruk van 70 mm Hg) en krijgt daarom een bolus polyhydroxyethylzetmeel 

oplossing in NaCl (Haes) toegediend waarbij de bloeddruk verbetert. De sondevoeding wordt 

verhoogd naar 31 ml per maaltijd. Ze heeft nu wel gedefeceerd. 

Op de zevende dag van de hospitalisatie is er nog steeds tachypnee (55/min.) en tachycardie 

(256/min.) aanwezig. Ook heeft ze een keer gebraakt na het toedienen van de sondevoeding. 

Een controle echocardiografie werd uitgevoerd op de zevende dag van de hospitalisatie. Hierop was 

een toename van de pleurale effusie en een milde pericardiale effusie te zien. Zowel linker als rechter 

hart is zeer immobiel en het septum vertoont een paradoxale beweging. Rechter en linker atrium en 

beide ventrikels zijn gedilateerd. De fractional shortening is op dit moment 18%. Er werd 25 ml 

gemodificeerd transudaat verwijderd door middel van een thoracocenthese. 



10 
 

 

Fig. 6: Linker 

parasternaal 

vierkamerbeeld 

waarop de dilatatie van 

de atriae duidelijk te 

zien is. Met dank aan 

de dienst Cardiologie 

van de Faculteit 

Diergeneeskunde van 

de Universiteit Gent. 

 

Er worden nieuwe thorax en abdomen radiografieën genomen. Hierop is bilateraal een grote 

hoeveelheid pleurale effusie te zien. Ook is er nog steeds een ernstige cardiomegalie aanwezig. Op 

de abdominale radiografieën is hepatomegalie, ascites en een maag gevuld met compacte inhoud te 

zien.  

 

Fig. 7: Ventrodorsale radiografische opname van de thorax op de 6
e
 dag. Met dank aan de dienst 

Medische Beeldvorming van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. 
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Omdat de patiënt nog steeds tachypnee en dyspnee vertoont wordt er nog tweemaal een 

thoracocenthese uitgevoerd. Vanwege het braken en de geïmpacteerde maaginhoud wordt er gestart 

met metoclopramide (Emeprid) 0,37 mg/kg en cisapride (Cisaral drops) 1,85 mg/kg. Het infuus, de 

Haes en dobutamine wordt stopgezet. De sondevoeding wordt weer verminderd naar 15 ml per 

maaltijd. 

Op dag acht van de hospitalisatie is de patiënt zeer slap, hypotens, hypotherm en heeft een lage 

hartfrequentie. Er worden weer boli polyhydroxyethylzetmeel oplossing in NaCl (Haes) toegediend en 

de patiënt wordt opgewarmd maar ze overlijdt een aantal uur later. 

Een autopsie werd uitgevoerd waarop men vaststelde dat het hartzakje een oedemateus aspect had. 

Het hart had een algemeen bleek aspect waarbij de linker en rechter ventrikel matig gedilateerd 

waren. Het hart woog in totaal 12 gram. De linker ventrikelwand had een dikte van 2,90 mm., de 

rechter ventrikelwand 1,95 mm. en het septum was 3,60 mm. dik. De rechter craniale longlob was 

volledig atelectatisch en de linker diafragmatische longlob was voor een klein deel atelectatisch. Een 

dystrophinekleuring gaf een normaal beeld van het hart. Er was dus voldoende dystrofine aanwezig 

en er was dus geen dystrophinedeficiëntie aanwezig. De einddiagnose van de lijkschouwing was een 

interstitiële fibrose en milde bronchopneumonie met multipele thrombi in de long, en in het hart een 

subendocardiale, subepicardiale en myocardiale fibrose met atrofie van de cardiomyocyten. 

 

Fig. 8: Het hart op lijkschouwing. Met dank aan de dienst Pathologie van de Faculteit 

Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. 
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Fig. 9: Het hart op lijkschouwing. Met dank aan de dienst Pathologie van de Faculteit 

Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. 

             

Fig. 10: De longen op lijkschouwing. Met dank aan de dienst Pathologie van de Faculteit 

Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. 
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De uitslag van de taurinebepaling in het plasma kwam pas na het overlijden van de patiënt terug. 

Deze was negatief. De bepaling gaf een waarde van 95,88 umol/l aan terwijl de ondergrens in het 

laboratorium op 40 umol/l ligt. 
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Discussie 

In deze casus wordt gesproken over een 4 maanden oude kat aangeboden voor het operatief 

herstellen van een gespleten gehemelte. Dilatorische cardiomyopathie ziet men hoofdzakelijk op de 

leeftijd van 9-10 jaar. DCM veroorzaakt door taurine deficiëntie is tegenwoordig een uiterst zeldzame 

hartaandoening bij de kat. Voor taurine deficiënte cardiomyopathie is er geen predisponerende leeftijd 

gekend. Uit de anamnese kunnen we afleiden dat de voeding die het kitten van jongs af aan heeft 

gekregen afwijkend is van wat de gemiddelde kat krijgt. Dit klopt met de literatuur. Taurine deficiënte 

DCM ziet men tegenwoordig hoofdzakelijk bij katten die geen commercieel dieet krijgen maar 

bijvoorbeeld vegetarische, heel vezelrijke of hondenvoeding krijgen (Pion et al., 1992a; Jacobs, 

1996a; Moneva-Jordan, 2003; Ferasin, 2009a). 

De patiënt werd vanaf de 2
e
 week tot de leeftijd van 6-8 weken met de hand opgevoed met Milkodog. 

In de eerste 2 weken heeft ze bij de moeder gezoogd. De literatuur vermeldt dat wanneer men een kat 

handmatig opvoedt met melkvervanger voor puppy’s het nodig kan zijn om extra taurine te 

supplementeren (McManamon en Hedberg, 1993). Milkodog wordt verkocht voor het zogen van zowel 

pups als kittens en zou dus theoretisch gezien een juiste hoeveelheid taurine moeten bevatten. 

Navraag bij de producent heeft echter geen antwoord opgeleverd betreffende het taurinegehalte dat 

aanwezig is in de Milkodog. We kunnen er dus niet vanuit gaan dat er voldoende taurine in de 

Milkodog aanwezig is. 

Na de speenperiode is de patiënt gevoed met kip, kalkoen, biefstuk en vlak voor haar hospitalisatie 

heeft ze een enkele keer pangasiusfilet gekregen. Taurine komt in hoge concentraties voor in 

spierweefsel, en hierbij meer in vis dan in vlees (Spitze et al., 2003). Vlees en vis is dus rijk aan 

taurine en men hoeft hier dus niet direct een taurine tekort te verwachten (Roe en Weston, 1965). Het 

is echter wel van belang dat de totale opname van voeding hoog genoeg is om de taurinebehoefte te 

vervullen, in deze casus kan men zich hierbij vragen stellen aangezien het om een kat met een 

palatoschisis gaat die moeite heeft met eten. De bereiding van het voedsel is ook van belang. Zo zal 

een bereiding waarbij veel water wordt gebruikt (zoals bijvoorbeeld koken) resulteren in meer verlies 

van taurine uit de voeding (Pion et al., 1992a; Morris et al., 1994; Spitze et al., 2003). Wanneer er 

echter een methode wordt gebruikt waarbij weinig water verloren gaat (bijvoorbeeld bakken) dan blijkt 

er meer taurine in de voeding aanwezig te blijven (Spitze et al., 2003). 

De patiënt in deze casus kwam naar de kliniek voor een chirurgische correctie van een palatoschisis. 

Ze vertoonde voor de operatie nog geen symptomen die zouden kunnen wijzen op een onderliggend 

hartprobleem. Klinisch kan men bij DCM dyspnee, een zwakke pols, galopritmes, hartruis en 

hypothermie opmerken (Amberger en Lombard, 1999).  

De enige symptomen die de patiënt tien dagen voor de operatie vertoonde was koorts. Hiervoor heeft 

de dierenarts toen 10 dagen doxycycline (Ronaxan) voorgeschreven. De koorts kon een symptoom 

van aspiratiepneumonie zijn. Er werden op dit moment echter geen thoraxfoto’s genomen om de 

kosten te beperken. 
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De enige complicaties die verbonden zijn met een operatie van palatoschisi zijn aspiratiepneumonie 

(door bloed of voeding) of wonddehiscentie. 

De recovery na de operatie verliep niet zoals verwacht, de patiënt bleef hypotens, hypotherm en suf. 

Bovendien vertoonde het kitten ook tachycardie, tachypnee, dyspnee en apathie. Post-operatief waren 

er op de longen duidelijk reutels te horen. Om een verklaring te vinden voor de dyspnee en de 

tachycardie werd een radiografie en echocardiografie uitgevoerd. Daarop werd een dilatorische 

cardiomyopathie vastgesteld met congestief hartfalen. 

In de literatuur spreekt men over een verhoogde eind-diastolische diameter van de linker ventrikel, 

een verhoogde eind-systolische diameter van de linker ventrikel (≥14mm) en een fractional shortening 

≤28% als indicaties voor een dilatorische cardiomyopathie. Ook de rechter ventrikel en de atria 

kunnen gedilateerd zijn (Ferasin, 2012). Met de doppler echocardiografie zal de inflowsnelheid via de 

mitralisklep afhankelijk zijn van de diastolische ventriculaire druk en vulling. Eventueel kan men ook 

regurgitatie opmerken ter hoogte van de mitralis- of tricuspidalisklep (Ferasin, 2009b). De afwijkingen 

aanwezig bij deze patiënt, namelijk een beeld van zowel linker als rechter volumeoverbelasting, 

vergroot linker en rechter atrium en ventrikels en een slechte contractiliteit waren indicatief voor 

dilatorische cardiomyopathie. Ook was er niks dat wees op een congenitaal defect zoals een ventrikel 

septum defect, een atriaal septum defect of een aangeboren klepafwijking. Primaire cardiomyopathie 

bij de kat is uiterst zeldzaam en het kitten was ook nog zeer jong, waardoor een secundaire 

cardiomyopathie meer waarschijnlijk is. 

 

Op basis van de voedingsanamnese werd de patiënt verdacht van een DCM geïnduceerd door taurine 

deficiëntie. Daarom werd het taurinegehalte bepaald in het plasma. Men kan het taurinegehalte 

bepalen in zowel volbloed als plasma (Ferasin et al., 2003; Pion, 2004). Stolling en hemolyse moet 

voorkomen worden bij het nemen van de bloedstalen omdat de bloedplaatjes en bloedcellen veel 

taurine bevatten (Jacobs, 1996a). Het bloed werd genomen voor de start van de taurine 

supplementatie. In de literatuur adviseert men ook altijd om de bloedstalen te nemen voor er gestart 

wordt met een supplementatie omdat zelfs één enkele toediening van taurine de interpretatie zou 

kunnen bemoeilijken (Pion, 2004). De patiënt kreeg echter wel al sondevoeding (Royal Canin 

Convalescence Support) die ook taurine bevat. Van deze sondevoeding kreeg ze op het moment van 

bloedname maar 0,67 maal de Resting Energy Requirement (RER). De dagen daarvoor kreeg ze nog 

minder. Dus is nog niet te verwachten dat ze een eventueel taurine tekort via de voeding heeft kunnen 

compenseren. De aminozuurwaarden in het bloed zijn echter dynamisch en kunnen postprandiaal 

stijgen waardoor dit de betrouwbaarheid vermindert. (Zicker en Rogers, 1990). Wanneer dieren een 

constant dieet krijgen kan de taurine concentratie in volbloed een betrouwbare parameter zijn om de 

taurine concentratie in de kat te bepalen (Pion et al., 1991; Heinze et al., 2009). 

De concentraties van aminozuren in het bloed zullen lichtelijk verschillen naargelang het geslacht en 

de leeftijd (Heinze et al., 2009), maar men kan stellen dat in volbloed normaal meer dan 200 nmol/ml 

taurine zit (Pion, 2004). Wanneer de taurine concentratie in volbloed lager is dan 100 nmol/ml kan 

men een dier beschouwen als taurine deficiënt (Ferasin et al., 2003; Pion, 2004). In de literatuur 
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spreekt men van een normale taurine concentratie van ≥ 60 nmol/ml plasma en een dier wordt 

deficiënt beschouwd wanneer er minder dan 30 nmol/ml aanwezig is (Pion, 2004). Het laboratorium 

dat de bepaling deed in deze casuïstiek gebruikt een grenswaarde van 40 nmol/ml plasma. 

Bij anorectische dieren is volbloed betrouwbaarder dan plasma omdat bij vasten de taurine waarden in 

het plasma snel kunnen gaan dalen (leidend tot een vals positief resultaat) terwijl dit geen significant 

effect heeft op de taurine waarden in volbloed (Pion, 2004). Bij supplementatie van taurine of een 

verandering van dieet wordt ook gezien dat een stijging van taurine (en dus een vals negatief 

resultaat) eerst in het plasma gebeurt en pas op langere termijn in het volbloed (Pion et al., 1991). 

Men kan dus een normale taurineconcentratie in het bloed vinden terwijl er in het myocard wel degelijk 

een tekort is. Ook een recente thromboembolie kan een verhoogde taurine concentratie en een vals 

negatief resultaat geven (Pion et al., 1992a). Volbloed is over het algemeen dus betrouwbaarder dan 

plasma om de taurine status van een dier te bepalen (Zicker en Rogers, 1990; Freeman, 1998). 

De uitkomst van de bepaling in deze casuïstiek, namelijk 95,88 nmol/ml plasma is zowel volgens de 

literatuur als het gebruikte laboratorium voldoende. Men moet er zich hier wel van bewust zijn dat dit 

dus op plasma is bepaald terwijl de patiënt op sondevoeding stond waardoor de betrouwbaarheid 

vermindert. 

De patiënt werd behandeld met dobutamine, pimobendan, furosemide en  zuurstofsupplementatie in 

afwachting van het al dan niet aanslaan van de orale taurine supplementatie therapie. Los van de 

uitkomst van taurinebepalingen in het bloed is dit ook de aanpak die men in de literatuur beschrijft. 

Men moet namelijk het hartfalen voor enkele weken onder controle zien te houden zodat de plasma 

en weefsel concentraties aan taurine kunnen stijgen waarna men pas een eventueel resultaat hiervan 

kan zien (O’Grady, 1987; Jacobs, 1996b; Ferasin, 2009b).  

Andere symptomen die door taurine deficiëntie veroorzaakt kunnen worden zijn een irreversiebele 

centrale retina degeneratie, een verminderde immuniteit en een verminderde reproductie (Pion et al., 

1987; Sturman, 1991; Sturman, 1992). Bij de patiënt waren er geen duidelijke tekenen van een 

verminderd zicht of retinadegeneratie aanwezig. Er is echter geen onderzoek gebeurd door een 

oftalmoloog. De centrale retina degeneratie is progressief zolang de dieren een taurine deficiënt dieet 

krijgen en is irreversiebel (Markwell en Earle, 1995). De lesies in de retina verschijnen 4-7 maand na 

de start van het deficiënte dieet en zijn normaal gesproken bilateraal en symmetrisch (Markwell en 

Earle, 1995). Vanwege de leeftijd van de patiënt is het ook mogelijk dat er nog geen retinadegeneratie 

aanwezig was. Centrale retina degeneratie kan een indicatie zijn voor taurine deficiëntie, maar 

aangezien de lesies die op de retina ontstaan door taurine deficiëntie permanent zijn kan men er niet 

mee bewijzen dat een kat op dat moment een tekort aan taurine heeft (Markwell en Earle, 1995; Pion, 

2004). Ook zijn er katten met taurine deficiëntie die een DCM ontwikkelen maar nooit tekenen van 

centrale retina degeneratie vertonen (Pion, 2004). Een verminderde immuniteit werd niet aangetoond 

bij deze patiënt en gezien de jonge leeftijd was een verminderde reproductie ook niet aan te tonen. 

Voor de orale taurine supplementatie werden tabletten van 500 mg, 2 maal daags gegeven. In de 

literatuur spreekt men over tabletten van 125 of 250 mg taurine elke 12 uur. Ook moet er met een 
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voeding gestart worden die een hoge concentratie taurine bevat, hieraan voldoen de meeste 

commerciële kattenvoeders (Jacobs, 1996; Freeman, 1998; Moneva-Jordan, 2003; Pion, 2004). De 

patiënt in deze casus stond op Royal Canin Convalescence Support. Teveel taurine kan normaal geen 

kwaad aangezien het een brede veiligheidsmarge heeft en het teveel waarschijnlijk uitgescheiden 

wordt in de urine (Pion et al., 1992b; Bragg et al., 2009). 

Verbetering is meestal 4-6 weken na het begin van de taurine supplementatie echocardiografisch 

zichtbaar (Pion, 2004; Ferasin, 2009b). Klinisch is dit vaak al na 2 weken op te merken (Pion, 2004). 

In deze casuïstiek overleefde de patiënt echter niet lang genoeg om het effect van de orale taurine 

supplementatie te beoordelen. 

De prognose van een taurine deficiënte dilatorische cardiomyopathie is slecht. Dit komt vooral omdat 

het een tijd duurt voor men weet of de DCM al dan niet aan een taurine deficiëntie te wijten is en 

omdat taurine supplementatie pas na 2 weken een klinisch effect geeft. Indien de dieren deze eerste 2 

weken overleven verandert de prognose, omdat deze dieren met taurine supplementatie meestal 

volledig herstellen van de cardiomyopathie (Pion, 2004). 

DCM kan ook voorkomen zonder dat men taurine deficiëntie kan bewijzen (Ferasin, 2009a). Andere 

oorzaken van DCM zijn eindstadia van andere hartaandoeningen zoals hypertrofische 

cardiomyopathie, aangeboren en verworven klepziekten (bijv. mitralisdysplasie), ischemische 

myocardiale aandoeningen, tachycardiomyopathieën, metabole afwijkingen, immuungemedieerde 

problemen (cellulair of humoraal), chronische hypervolemie, infiltratieve ziekten, microvasculaire 

lesies, ongediagnosticeerde vergiftigingen of infectieuze (virale) myocarditis (Amberger en Lombard, 

1999; Ferasin, 2009a; Ferasin, 2012; Hambrook en Bennett, 2012). De patiënt is hier niet getest 

geweest voor Feliene Immunodeficiëntie Virus of Feline Leukemie Virus. Ook zou er een genetische 

predispositie met familiale transmissie bestaan voor DCM (Amberger en Lombard, 1999). Zowel op 

echocardiografie als lijkschouwing kon geen bewijs voor een van deze andere hartaandoeningen 

geleverd worden. De normale dystrophinekleuring bewees dat er in dit geval geen dystrophine-

deficiënte feliene musculaire dystrofie meespeelde (Ferasin, 2012). 

Meestal wordt een DCM die niet reageert op taurine supplementatie als idiopathisch bestempeld, 

omdat de oorzaak niet meer terug te vinden is. Zo zou men het probleem in deze casus bestempeld 

kunnen hebben als een idiopathische DCM indien er wel een langere overleving maar geen reactie op 

de taurine supplementatie was geweest. Men kan het echter ook als een multifactorieel probleem 

beschouwen (Hambrook en Bennett, 2012). 

De behandeling begint ook hier met een taurine supplementatie, omdat men nog niet weet of de DCM 

al dan niet aan taurine deficiëntie te wijten is (Pion et al., 1992b). Het congestief hartfalen wordt ook 

behandeld met diurectia, ACE-inhibitoren en eventueel thoracocenthese en/of zuurstofsupplementatie 

(Hambrook en Bennett, 2012). Pimobendan werkt positief inotroop, lusitroop en vasodilatorisch en 

heeft ook een positief effect op de overleving van katten met een vorm van DCM die niet responsief is 

op taurine supplementatie, waarbij de overleving tot 4 keer verlengd werd (Hambrook en Bennett, 

2012). Pimobendan zou ook de thrombusvorming inhiberen en zo de kans op een arterieel 
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thromboembolisme kunnen verminderen. Pimobendan is echter niet geregistreerd voor katten en het 

betreft hier dus off-label use (Bitterman et al., 1988; Hambrook en Bennett, 2012). 

De prognose is slecht voor katten die niet reageren op taurine supplementatie. De gemiddelde 

overlevingstijd bedraagt maar 11 dagen (Ferasin et al., 2003). 

In deze casus denken we toch aan een taurine deficiëntie als de oorzaak van de cardiomyopathie, 

omdat een primaire dilatorische cardiomyopathie bij katten heel zeldzaam is en het kitten met de hand 

opgevoed is met een waarschijnlijk taurinedeficiënt dieet. Andere oorzaken voor het hartprobleem  zijn 

echter niet volledig uit te sluiten aangezien we via de taurine bepaling in het bloed niet definitief een 

taurine tekort konden aantonen. Op lijkschouwing waren er echter geen aanwijzingen voor zulke 

andere hartproblemen. Het hartprobleem was waarschijnlijk al langere tijd aanwezig voor de operatie, 

maar ten gevolge van de anesthesie is de kat waarschijnlijk in congestief hartfalen gegaan. 



19 
 

Literatuurlijst 

1. Amberger C.,  Lombard  C. W. (1999). Cardiomyopathies félines rares 4- Cardiomyopathies 

dilatée et non classées. Le Point Vétérinaire 30, 53-56. 

2. Azuma J., Sawanura A., Awata N., Ohta H., Hamaguchi T., Harada H., Takihara K., 

Hasegama H., Yamagami T., Ishiyama T., Iwata H., Kishimoto S. (1985). Therapeutic effect of 

taurine in congestive heart failure: a double-blind cross-over trial. Clinical Cardiology 5, 276-

282. 

3. Bitterman H., Smith B. A., Lefer A. M. (1988). Use of the novel cardiotonic and vasodilator 

agent pimobendan in traumatic shock. Drug Research 38, 1389-1393. 

4. Bragg R. R., Freeman L. M., Fascetti A. J., Yu Z. (2009). Composition, disintegrative 

properties, and labeling compliance of commercially available taurine and carnitine dietary 

products. Journal of the American Veterinary Medical Association 234, 209-213. 

5. Dow S. W., Fettman M. J., Smith K. R., Ching S. V., Hamar D. W., Rogers Q. R. (1992). 

Taurine depletion and cardiovascular disease in adult cats fed a potassium-depleted acidified 

diet. American Journal of Veterinary Research 53, 402-405. 

6. F.E.D.I.A.F. - The European Pet Food Association. (2012). Nutritional guidelines for complete 

and complementary pet food for cats and dogs. p. 17. 

7. Ferasin L. (2009a). Feline Myocardial disease:  1: Classification, Pathophysiology and Clinical 

Presentation. Journal of Feline Medicine and Surgery 11, 3-13. 

8. Ferasin L. (2009b). Feline Myocardial disease: 2: Diagnosis, Prognosis and clinical 

management. Journal of Feline Medicine and Surgery 11, 183-194. 

9. Ferasin L. (2012). Feline cardiomyopathy. In Practice 34, 204-213. 

10. Ferasin L., Sturgess C.P., Cannon M. J., Caney S.M.A., Gruffydd-Jones T. J., Wotton P. R. 

(2003). Feline Idiopathic Cardiomyopathy: a retrospective study of 106 cats (1994-2001). 

Journal of Feline Medicine and Surgery 5, 151-159. 

11. Freeman L. M. (1998). Interventional Nutrition for Cardiac Disease. Clinical Techniques in 

Small Animal Practice 13, 232-237. 

12. Galler S., Hutzler C., Haller T. (1990). Effects of taurine on Ca
2+

 -dependant force 

development of skinned muscle fibre preparations. Journal of Experimental Biology 152, 255-

264. 

13. Grisham M. B., Jefferson M. M., Melton D. F., Thomas E. L. (1984). Chlorination of 

endogenous amines by isolated neutrophils. Ammonia-dependent bactericidal, cytotoxic and 

cytolytic activities of the chloramines. Journal of Biological Chemistry 259, 404-413. 

14. Hambrook L. E., Bennett P. F. (2012). Effect of pimobendan on the clinical outcome and 

survival of cats with non-taurine responsive dilated cardiomyopathy. Journal of Feline 

Medicine and Surgery 14, 233-239. 

15. Hedberg G. E., Dierenfeld E. S., Rogers Q. R. (2007). Taurine and Zoo Felids: Considerations 

of Dietary and Biological Tissue Concentrations. Zoo Biology 26, 517-531. 



20 
 

16. Heinze C. R., Larsen J. A., Kass P. H., Fascetti A. J. (2009). Plasma amino acid and whole 

blood taurine concentrations in cats eating commercially prepared diets. American Journal of 

Veterinary Research 70, 1374-1382. 

17. Hernandez J., Artillo S., Serrano M. I., Serrano J. S. (1984). Further evidence of the 

antiarrhythmic efficacy of taurine in the rat heart. Research Communications in Chemical 

Pathology and Pharmacology 43, 343-346. 

18. Jacobs G. J. (1996a). Identifying the causes and characteristics of secondary feline 

cardiomyopathies. Veterinary Medicine 91, 460-465. 

19. Jacobs G. J. (1996b). Treating cardiomyopathy in dogs and cats. Veterinary Medicine 91, 544-

564. 

20. Knopf K., Sturman J. A., Armstrong M., Hayes K. C. (1978). Taurine: An Essential Nutrient for 

the Cat. Journal of Nutrition 108, 773-778. 

21. Lawler D. F., Templeton A. J., Monti K. L. (1993). Evidence for genetic involvement in feline 

dilated cardiomyopathy. Journal of Veterinary Internal Medicine 7, 383-387. 

22. McManamon R., Hedberg G. (1993). Practical tips in nursery rearing of exotic felids. Journal 

of Small Exotic Animal Medicine 2, 137-140. 

23. Marcinkiewicz J. (2010). Taurine Bromamine (TauBr) – its role in immunity and new 

perspectives for clinical use. Journal of Biomedical Science 17, S3. 

24. Markwell P. J., Earle K. E. (1995). Taurine: An essential nutrient for the cat. A brief review of 

the biochemistry of its requirement and the clinical consequences of deficiency. Nutrition 

Research 15, 53-58. 

25. Moneva-Jordan A. (2003). Dietary considerations in cardiac disease. In Practice 25, 92-99. 

26. Morris J. G., Rogers Q. R., Kim S. W., Backus R. C. (1994). Dietary taurine requirement of 

cats is determined by microbial degradation of taurine in the gut. Advances in Experimental 

Medicine and Biology 359, 59-70. 

27. Novotny M. J., Hogan P. M., Paley D. M., Adams H. R. (1991). Systolic and diastolic 

dysfunction of the left ventricle induced by dietary taurine deficiency in cats. American Journal 

of Physiology 261, H121-H127. 

28. Novotny M. J., Hogan P. M., Flannigan G. (1994). Echocardiographic Evidence for Myocardial 

Failure Induced by Taurine Deficiency in Domestic Cats. Canadian Journal of Veterinary 

Research 58, 6-12. 

29. O’grady M. R. (1987). Feline Dilated Cardiomyopathy. Canadian Veterinary Journal 28, 564-

565. 

30. Pion P. D. (2004). Traditional and nontraditional effective and noneffective therapies for 

cardiac disease in dogs and cats. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 

34, 187-216. 

31. Pion P. D., Lewis J., Green K., Rogers Q. R., Morris J. G., Kittleson M. D. (1991). Effect of 

meal feeding and food deprivation on plasma and whole blood taurine concentrations in cats. 

Journal of Nutrition 121, 177S-188S. 



21 
 

32. Pion P. D., Kittleson M. D., Rogers Q. R., Morris J. G. (1987). Myocardial failure in cats 

associated with low plasma taurine: a reversible cardiomyopathy. Science 237, 764-768. 

33. Pion P. D., Kittleson M. D., Thomas W. P., Delellis L. A., Rogers Q. R. (1992b). Response of 

cats with dilated cardiomyopathy to taurine supplementation. Journal of the American 

Veterinary Medical Association 201, 275-284. 

34. Pion P. D., Kittleson M. D., Thomas W. P., Skiles M. L., Rogers Q. R. (1992a). Clinical 

findings in cats with dilated cardiomyopathy and relationship of findings to taurine deficiency. 

Journal of the American Veterinary Medical Association 201, 267-274. 

35. Rabin B., Nicolosi R. J., Hayes K. C. (1976). Dietary influence on bile acid conjugation in the 

cat. Journal of Nutrition 106, 1241-1246. 

36. Roe D. A., Weston W. O. (1965). Potential significance of free taurine in the diet. Nature 204, 

287-288. 

37. Schaffer S. W., Jong C. J., Ramila K. C., Azuma J. (2010). Physiological roles of taurine in the 

heart and muscle. Journal of Biomedical Science 17, S2-S10. 

38. Spitze A. R., Wong D. L., Rogers Q. R., Fascetti A. J. (2003). Taurine concentrations in animal 

feed ingredients; cooking influences taurine content. Journal of Animal Physiology and Animal 

Nutrition 87, 251-262. 

39. Steele D. S., Smith G. L., Miller D. J. (1990). The effects of taurine of Ca
2+

 uptake by the 

sarcoplasmic reticulum and Ca
2+

 sensitivity of chemically skinned rat heart. Journal of 

Physiology 422, 499-511. 

40. Sturman J. A. (1991). Dietary taurine and feline reproduction and development. Journal of 

Nutrition 121, S166-S170. 

41. Sturman J. A. (1992). Review: taurine deficiency and the cat. In: Lombardini J., Schaffer S., 

Azuma J. (1992). Taurine, Nutritional Value and Mechanisms of Action (1st edition). Plenum 

Press, New York. p. 1-5. 

42. Wright C. E., Lin T. T., Lin Y. Y., Sturman J. A., Gaull G. E. (1985). Taurine scavenges 

oxidized chlorine in biological systems. In: Oya S., Kontro P. Ahtee L., Paasonen M. K. (1985). 

Taurine: Biological Actions and Clinical Perspectives (1st edition). New York: Liss, p. 137-147. 

43. Wolffram S., Hagemann C., Scharrer E. (1991). Regression of high-affinity carrier-mediated 

intestinal transport of taurine in adult cats. American Journal of Physiology 261, R1089-

R1095. 

44. Yamauchi-Takihara K., Azuma J., Kishimoto S., Onishi S., Sperelakis N. (1988). Taurine 

prevention of calcium paradoxrelated damage in cardiac muscle: its regulatory action on 

intracellular cation contents. Biochemical Pharmacology 37, 2651-2658. 

45. Zicker S. C., Rogers Q. R. (1990). Use of plasma amino acid concentrations in the diagnosis 

of nutritional and metabolic diseases in veterinary medicine. In: International Society of Animal 

Clinical Biochemistry. Congress (1990). Proceedings of the IVth Congress of the International 

Society of Animal Clinical Biochemistry, p. 1-16. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universiteit Gent, haar werknemers of studenten bieden geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of 

volledigheid van de gegevens vervat in deze masterproef, noch dat de inhoud van deze masterproef geen inbreuk 

uitmaakt op of aanleiding kan geven tot inbreuken op de rechten van derden. 

Universiteit Gent, haar werknemers of studenten aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor 

enig gebruik dat door iemand anders wordt gemaakt van de inhoud van de masterproef, noch voor enig 

vertrouwen dat wordt gesteld in een advies of informatie vervat in de masterproef.  



 
 

UNIVERSITEIT GENT 

 

FACULTEIT DIERGENEESKUNDE 

 

Academiejaar 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

Unilaterale adrenalectomie bij een hond met bijnierafhankelijk hypercortisolisme 

 

Door 

 

Felix VAN STRAATEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor: Prof. dr. I. Polis                               Casuïstiek in het kader 

Medepromotor: Dr. T. Bosmans                      van de masterproef 



 
 

Voorwoord 

Voor u ligt de klinische casuïstiek “Unilaterale adrenalectomie bij een hond met bijnierafhankelijk 

hypercortisolisme”. Deze casuïstiek is een onderdeel van de masterproef die studenten 

diergeneeskunde aan de universiteit van Gent in de 3
e
 master moeten maken. 

Dit werk is mede mogelijk gemaakt dankzij verschillende personen, die ik graag via deze weg zou 

willen bedanken. 

Ten eerste zou ik mijn promotor professor dr. Ingeborgh Polis willen bedanken voor alle hulp die ze mij 

heeft geboden. Vooral de positieve instelling waarmee ze verbeteringen en suggesties aanbracht 

werd zeer gewaardeerd. 

Mijn medepromotor dr. Tim Bosmans zou ik heel erg willen bedanken voor de tijd die hij heeft besteed 

aan het nakijken van dit werk en de nuttige suggesties die hij mij gaf. 

Dr. Ingrid Gielen van de vakgroep Medische Beeldvorming zou ik willen bedanken voor het ter 

beschikking stellen van de CT-opnames in deze casuïstiek en de uitleg bij deze CT-opnames. 

Tot slot wil ik het personeel van de bibliotheek van de Faculteit Diergeneeskunde bedanken voor hun 

inzet die het ons als studenten mogelijk maakt om efficiënt aan onze masterproef te werken. 

Merelbeke, mei 2013 

 

Met vriendelijke groet, 

Felix van Straaten  



 
 

Inhoudsopgave 

Voorwoord 

Inhoudsopgave 

Samenvatting……………………………………………………………………………………………..……p. 1 

Inleiding……………………………………………………………………………………………………..….p. 2 

Literatuurstudie……………………………………………………………………………….…………....….p. 4 

Casuïstiek…………………………………………………………………………………………..………….p. 9 

Discussie………………………………………………………………………………………………...……p. 18 

Literatuurlijst………………………………………………………………………………………….………p. 20 

 



1 
 

Samenvatting 

In deze casuïstiek wordt een hond besproken met symptomen van polyurie en polydipsie. Na bloed- 

en urineonderzoek bij de praktijkdierenarts was ze verdacht van hypercortisolisme. De diagnose van 

een bijnierafhankelijke vorm van hypercortisolisme werd gesteld met behulp van een low dose 

dexamethasone suppressie test en echografie. Op echografie werd een unilaterale bijniertumor 

opgemerkt. Ook zag men een invasie van de caudale vena cava door een tumorthrombus. Dit werd 

bevestigd door middel van een CT-scan. Radiografisch waren er geen tekenen van metastasen 

aanwezig. De patiënt vertoonde ook hypertensie. Hypertensie is veel voorkomend bij 

hypercortisolisme patiënten. Er werd besloten om een unilaterale adrenalectomie met venotomie uit te 

voeren. Dit is een ingreep met een hoge moeilijkheidsgraad en ook zijn post-operatieve problemen 

zoals pulmonaire thrombo-embolieën, hypoadrenocorticisme en pancreatitis veel voorkomend. In 

afwachting van de ingreep is een periode behandeld met trilostane. De ingreep en post-operatieve 

periode verliepen in dit geval succesvol. Drie dagen na de ingreep werd de patiënt weer naar huis 

gestuurd. Uiteindelijk verdwenen de symptomen van hypercortisolisme volledig en was de patiënt 

klinisch weer volledig normaal. 
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Inleiding 

Sinds 1932 is het syndroom van Cushing bekend bij de mens. In 1939 werd het eerste geval van 

hypercortisolisme bij de hond beschreven (Verstraete en Thoonen, 1939; Bhatti en Daminet, 2004). Bij 

hypercortisolisme ziet men door een overmaat aan glucocorticosteroïden symptomen ontstaan van 

polyurie en polydipsie, polyfagie, alopecie, spierzwakte en -atrofie, abdominale distensie, 

hepatomegalie en een verlengde anoestrus bij de teef (Rijnberk, 1996).  

Hypercortisolisme kan zowel hypofyse- als bijnierafhankelijk zijn. Bijnierafhankelijk hypercortisolisme 

komt voor in de minderheid van de gevallen, dit zou ongeveer 15% van alle hypercortisolisme gevallen 

verklaren (Feldman en Nelson, 2004). Dit bijnierafhankelijk hypercortisolisme ontstaat door een 

bijniertumor die glucocorticosteroïden produceert (Feldman en Nelson, 2004). Deze tumoren kunnen 

zowel adenoma’s als adenocarcinoma’s zijn (Bhatti en Daminet, 2004; Massari et al., 2011). 

De ideale therapie voor een unilaterale bijniertumor in afwezigheid van metastasen is een unilaterale 

adrenalectomie (Schwartz et al., 2008). Wanneer succesvol geeft dit immers een volledig herstel van 

de patiënt zonder dat levenslange medicatie nodig is (Rijnberk, 1996). 

Neoplastische processen van de bijnieren kunnen tumorthrombi vormen in de bloedvaten (Kyles et al., 

2003). Dit bemoeilijkt de volledige verwijdering van het neoplastische weefsel. Wanneer men de tumor 

dan volledig wenst te verwijderen is een venotomie met verwijdering van de thrombus noodzakelijk 

(Culvenor, 2003). Men kan de aanwezigheid van een tumorthrombus bevestigen door middel van 

abdominale echografie (Bhatti en Daminet, 2004). 

Tijdens en na de chirurgie is een glucocorticosteroïdensupplementatie noodzakelijk. Dit omdat de 

contralaterale bijnier normaal gesproken geatrofieerd is wanneer de aangetaste bijnier al langere tijd 

teveel glucocorticosteroïden produceert (Rijnberk, 1996; Fossum et al., 2007). 

Hypertensie is vaak een bijkomende complicerende factor omdat veel dieren met hypercortisolisme 

hypertensie vertonen (Ortega et al., 1996). Het is van belang om te proberen dit voor, tijdens en na de 

ingreep te controleren om het voorkomen van complicaties te vermijden (Culvenor, 2003; Fossum et 

al., 2007). 

Post-operatieve problemen na een adrenalectomie bestaan hoofdzakelijk uit hypoadrenocorticisme, 

pulmonaire thrombo-embolieën, pancreatitis en hartstilstanden (Anderson et al., 2001; Kyles et al., 

2003; Feldman en Nelson, 2004). 

Alhoewel de ingreep zelf risicovol is en de post-operatieve periode ook allerlei complicaties met zich 

mee kan brengen is de prognose voor dieren die de onmiddellijk post-operatieve periode overleven 

goed (Anderson et al., 2001; Kyles et al., 2003). 

Behandeling met o,p’-DDD, trilostane of ketoconazole zijn alternatieve mogelijkheden om 

bijnierafhankelijk hypercortisolisme te behandelen. Het nadeel van deze therapieën is dat het de 

oorzaak van het probleem niet wegneemt. Hierdoor is dus een levenslange therapie noodzakelijk met 



3 
 

vaak een onvolledige controle van het hypercortisolisme syndroom (Bhatti en Daminet, 2004; Feldman 

en Nelson, 2004; Schwartz et al., 2008). 
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Literatuurstudie 

Hypercortisolisme (het syndroom van Cushing) is het syndroom waarbij verschijnselen ontstaan ten 

gevolge van een chronische glucocorticosteroïdenovermaat (Rijnberk, 1996; Feldman en Nelson, 

2004). Deze overmaat aan cortisol wordt geproduceerd door de zona reticularis en zona fasciculata in 

de bijniercortex (Behrend en Kemppainen, 1998). Dit syndroom kan zowel ontstaan door een 

hypofyse- als een bijniertumor. De oorzaak is bij 85% van de gevallen van hypercortisolisme een 

adrenocorticotroop hormoon (ACTH)-producerend hypofyseadenoom. Dit ACTH stimuleert de 

bijnieren die beiderzijds hypertrofie zullen vertonen en een overmaat aan cortisol gaan secreteren 

(Rijnberk, 1996; Bhatti en Daminet, 2004; Feldman en Nelson, 2004). 

In 15% van de gevallen van hypercortisolisme ligt de oorzaak echter bij een bijnierschorstumor die 

autonoom glucocorticoïden produceert. Hierbij ziet men een gelijke verdeling (50%-50%) tussen 

maligne en benigne tumoren (Rijnberk, 1996; Bhatti en Daminet, 2004; Feldman en Nelson, 2004). 

Slechts 0,17 tot 0,76% van de tumoren bij de hond zijn primaire bijniertumoren en dit zijn dus 

zeldzame neoplastische processen (Myers, 1997). Deze tumoren van de bijnieren zijn voornamelijk 

adenoma’s en adenocarcinoma’s, zeldzamer zijn pheochromocytoma’s, myelolipoma’s en 

aldosteronoma’s. Verder bestaan er ook nog deoxycorticosterone-secreterende en sex hormoon-

secreterende tumoren (Massari et al., 2011). 

Symptomen van hypercortisolisme zijn polyurie, polydipsie, polyfagie, spierzwakte en –atrofie, 

verminderd uithoudingsvermogen, doffe vacht met alopecie, abdominale distensie, hepatomegalie en 

het niet optreden van de loopsheid bij de teef (Rijnberk, 1996; Feldman en Nelson, 2004). In 10% van 

de honden met Cushing ziet men daarnaast ook diabetes mellitus (Rijnberk, 1996).  

De diagnose van hypercortisolisme stelt men op basis van klinisch onderzoek, anamnese, bloed- en 

urineonderzoek maar voornamelijk endocriene functietesten zoals de ACTH-stimulatietest, low dose 

dexamethasone suppressietest en urinaire creatinine-cortisol ratio’s (Feldman, 1983; Kaplan et al., 

1995).  

Wanneer men vermoedt dat een bijnierschorstumor de oorzaak is van het hypercortisolisme syndroom 

dan dient men een abdominale echografie uit te voeren. Dit om de lokalisatie te bepalen, invasie van 

de bloedvaten (voornamelijk in de vena phrenicoabdominalis, vena cava caudalis of vena renalis), of 

(lever-)metastasen op te sporen (Kyles et al., 2003; Bhatti en Daminet, 2004). Het is niet evident om 

met echografie het verschil te maken tussen bijnier- en hypofyse-afhankelijk hypercortisolisme. Een 

bilaterale bijniertumor, alhoewel zeldzaam, kan namelijk verward worden met de bilaterale hypertrofie 

die men ziet bij hypofyse-afhankelijk hypercortisolisme (Culvenor, 2003). Thoraxradiografieën kunnen 

nuttig zijn om longmetastasen op te sporen (Bhatti en Daminet, 2004).  

Een tumorthrombus is een deel van de tumor dat doorgroeit tot in de bloedvaten (Kyles et al., 2003). 

Dit komt voor bij ongeveer 20% van de bijniertumoren, voornamelijk bij pheochromocytoma’s, meer 

dan bij adrenocorticale tumoren (Anderson et al., 2001; Culvenor, 2003; Kyles et al., 2003). Deze 

tumorthrombi bestaan uit cellen van het neoplastisch proces en het endotheel van het bloedvat (Kyles 
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et al., 2003). Invasie van de bloedvaten komt mogelijkerwijs vaker voor bij tumoren van de rechter 

bijnier, omdat de rechter bijnier dichter bij de vena cava gelegen is (Herrtage, 1998; Anderson et al., 

2001). De sensitiviteit van echografie voor het opsporen van een tumorthrombus bedraagt 80%, de 

specificiteit is 90% (Kyles et al., 2003). Thrombi in de vena phrenicoabdominalis worden eerder gemist 

op echografie dan deze in de vena cava caudalis (Kyles et al., 2003). Wanneer er een tumorthrombus 

in de vena cava aanwezig is dan loopt deze meestal ook deels door de vena phrenicoabdominalis 

(Kyles et al., 2003). Het aanwezig zijn van een tumorthrombus geeft meestal geen klinische 

symptomen. Eventueel kan het aanleiding geven tot ascites of oedeem van de achterpoten, dit noemt 

men dan een Budd-Chiari-achtig syndroom (Jaffe et al., 1999; Schoeman en Stidworthy, 2001; Kyles 

et al., 2003). 

Metastasen van een adenocarcinoma werden gezien bij 5% van de honden op het moment van de 

chirurgie. Wanneer dieren langer opgevolgd worden blijkt 14% van de honden met een 

adenocarcinoma metastasen te hebben (Anderson et al., 2001). 

Bijnierschorsafhankelijk hypercortisolisme kan men op verschillende manieren behandelen. De 

bedoeling van de behandeling is om het cortisolgehalte op het normale pijl te brengen (<10nmol/L) 

(Kintzer en Peterson, 1997).  

Wanneer mogelijk geeft men de voorkeur aan het verwijderen van een unilaterale tumor (Behrend en 

Kemppainen, 1998; Anderson et al., 2001; Schwartz et al., 2008). Indien succesvol geeft dit namelijk 

volledig herstel zonder noodzaak van levenslange substitutietherapie (Rijnberk, 1996). Dit is echter 

een chirurgische ingreep die ervaring vereist (Van Sluijs et al., 1995; Anderson et al., 2001). Wanneer 

dieren de postoperatieve periode overleven is er een goede lange termijn prognose (Anderson et al., 

2001; Kyles et al., 2003). De mediane overlevingstijd na adrenalectomie bedraagt 953 dagen (Massari 

et al., 2011). Wat betreft de perioperatieve mortaliteit zijn er cijfers beschreven tussen de 9% en 60% 

(Scavelli et al., 1986; Massari et al., 2011). 

Voor een adrenalectomie zijn er een aantal pre-operatieve prognostische factoren bekend. Het 

aanwezig zijn van metastasen, thrombocytopenie, hoge ureumwaarden in het bloed, hoge aspartaat 

transaminase (AST) waarden en hypokaliemie zouden de uitkomst van de chirurgie negatief 

beïnvloeden. Ook het gelijktijdig uitvoeren van een nefrectomie zou nadelig zijn voor de prognose 

(Schwartz et al., 2008; Massari et al., 2011). De leeftijd van de hond en het histologisch type tumor 

zouden geen voorspellende waarden voor de prognose bevatten (Anderson et al., 2001; Massari et 

al., 2011). Over de vraag of de grootte van de tumor en het aanwezig zijn van tumorthrombi een 

voorspellende waarde bevatten heerst discussie (Anderson et al., 2001; Kyles et al., 2003; Massari et 

al., 2011). 

Omdat dieren met hypercortisolisme vaak niet in goede conditie zijn moet het pre-anesthetisch 

onderzoek zeer grondig gebeuren. Obesitas komt veel voor en honden kunnen ook een diabetes 

mellitus ontwikkeld hebben (Jaffe et al., 1999; Culvenor, 2003). Leververgroting en obesitas zullen de 

ademhaling bemoeilijken en deze dient tijdens de chirurgie dus goed in de gaten gehouden te worden. 
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Hypertensie komt voor bij 59 tot 86% van de hyperadrenocorticisme patiënten. Deze incidentie 

vermindert tot 40% wanneer het  hyperadrenocorticisme syndroom gecontroleerd wordt. (Cowgill, 

1991; Ortega et al., 1996). De oorzaak van het aanwezig zijn van hypertensie bij 

hyperadrenocorticisme patiënten ligt waarschijnlijk in een glucocorticoïd-geïnduceerde verhoogde 

vasculaire respons op vasopressoren zoals angiotensine II en norepinephrine (Yasuda et al., 1994; 

Ortega et al., 1996). Adrenalectomie geeft de grootste kans op het totaal verdwijnen van de 

hypertensie bij honden met hypercortisolisme (Ortega et al., 1996). Monitoring van de bloeddruk 

tijdens een adrenalectomie is van groot belang aangezien de kans op bloedverlies tijdens de operatie 

groot is en omdat het vaak nodig is om de vena cava tijdelijk te occluderen (Culvenor, 2003; Fossum 

et al., 2007). Ook het opvolgen van elektrolyten en glucose concentraties in het bloed zijn van belang 

(Fossum et al., 2007). 

Er kunnen verschillende anesthesie protocols gebruikt worden. Etomidaat wordt echter het best 

vermeden aangezien dit de bijnier tijdelijk kan onderdrukken. Dit zou een eventuele post-operatief 

hypoadrenocortisolisme kunnen verergeren (Fossum et al., 2007). Supplementatie met 

glucocorticoïden is van belang aangezien de contralaterale bijnier meestal niet voldoende 

glucocorticoïden meer produceert. Men kan dit doen door het geven van een infuus met 5 mg/kg 

hydrocortisonsuccinaat over 6 uur (Rijnberk, 1996; Fossum et al., 2007).  

De adrenalectomie voert men uit door te beginnen via ofwel een middenlijn celiotomie ofwel via een 

paracostale flanklaparatomie. Het voordeel van een middenlijn celiotomie is de betere visualisatie van 

de structuren terwijl een paracostale benadering minder traumatisch is en er minder tractie op de 

viscera en minder wonddehiscentie wordt gezien (Johnston, 1977; Scavelli et al., 1986; van Sluijs, 

1995; Culvenor, 2003). Keuze van benadering wordt dan ook bepaald door de voorkeur van de 

chirurg, de aangetaste zijde en de grootte en invasiviteit van de tumorale bijnier (Jiménez Peláez et 

al., 2008). Men dient extra goed op de hemostase te letten bij een adrenalectomie in verband met 

snelle bloedingen (Culvenor, 2003). 

Een andere mogelijkheid is een laparoscopische adrenalectomie. Dit kan uitgevoerd worden bij 

honden met een unilaterale bijniertumor zonder invasie van de vena cava. De mogelijke voordelen 

van een laparoscopische benadering zijn verminderde pijn per- en postoperatief, betere visualisatie 

van de structuren, kortere hospitalisatieperiodes en verminderde wonddehiscentie. De meest 

voorkomende complicaties zijn licht milttrauma en bloedingen die meestal te controleren zijn. Er is wel 

ervaring voor nodig om te vermijden dat het bijnierkapsel scheurt tijdens de ingreep (Jiménez Peláez 

et al., 2008). 

Wanneer er aansluitend met de adrenalectomie een venotomie moet gebeuren om een 

tumorthrombus te verwijderen dan dient er bloed paraat te staan voor het geval een bloedtransfusie 

nodig is (Culvenor, 2003). Een venotomie in de vena cava voert men uit door het tijdelijk occluderen 

van de vene, waarna men de venotomie-wonde sluit door middel van hechtingen of het aanbrengen 

van autogeen weefsel (Nichols, 1997; Culvenor, 2003). 
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Als een tumor vanwege invasiviteit niet volledig te verwijderen is kan het toch de moeite zijn om deze 

zoveel mogelijk te verwijderen. Dit omdat maligne bijniertumoren over het algemeen traag groeien, 

waarbij klinische tekenen van hypercortisolisme soms pas jaren later opnieuw te zien zijn (Anderson et 

al., 2001; Kyles et al., 2003). 

Door overproductie van cortisol door de bijniertumor zal de contralaterale bijnier geatrofieerd zijn. Dit 

betekent dat er na resectie een tijdelijke vervangingstherapie met glucocorticoïden nodig is (Rijnberk, 

1996; Culvenor, 2003). Men geeft hiervoor tijdens de anesthesie 5 mg/kg hydrocortisonsuccinaat over 

6 uur. Naderhand 0,5 mg/kg hydrocortisonsuccinaat totdat de glucocorticoïden oraal gegeven kunnen 

worden (Rijnberk, 1996). Vanaf het moment dat orale medicatie mogelijk is geeft men hydrocortison 1 

mg/kg tweemaal per dag. Deze dosis wordt langzaam aan over een periode van 6-8 weken 

afgebouwd tot ze volledig gestopt wordt (Rijnberk, 1996). 

Hospitalisatie na een unilaterale resectie van een bijnierschorstumor is ook uitdagend gezien 

complicaties veel voorkomend zijn. Deze complicaties bestaan bijvoorbeeld uit pulmonaire trombo-

embolieën, hypoadrenocorticisme, pancreatitis of een hartstilstand. (Nelson en Couto, 1998; Anderson 

et al., 2001; Kyles et al., 2003; Feldman en Nelson, 2004). Wonddehiscentie komt ook relatief veel 

voor, tot 10% na een open adrenalectomie (Kyles et al., 2003). 

Pulmonaire thrombo-embolieën ziet men vaker bij dieren met een tumorthrombus. Het voorkomen van 

deze embolieën kan men verminderen door het toedienen van aspirine en heparine (Nichols, 1997; 

Jaffe et al., 1999). Men kan een therapie met heparine eventueel al enkele dagen voor de chirurgie 

beginnen om zo het risico op embolieën te verminderen (Kyles et al., 2003; Jiménez Peláez et al., 

2008). 

Pancreatitis kan tot voor 25% van de perioperatieve mortaliteit instaan. Deze pancreatitis treedt acuut 

op en bijkomend kan er peritonitis ontstaan (Scavelli et al., 1986). 

Wanneer zowel de linker als de rechter bijnier neoplastisch zijn dan kan er een bilaterale resectie 

uitgevoerd worden waarna een levenslange vervangingstherapie met glucocorticoïden en 

mineralocorticoïden nodig is (Culvenor, 2003; Bhatti en Daminet, 2004). 

Een alternatieve therapie is behandeling met o,p’-DDD (Mitotane®, Lysodren®). Hier kiest men 

voornamelijk voor indien men geen chirurgie wenst vanwege kostprijs, leeftijd, een invasie van 

nabijgelegen structuren, aanwezige metastasen of indien er een recidieve na chirurgie is opgetreden 

(Kintzer en Peterson, 1994; Rijnberk, 1996; Anderson et al., 2001; Schwartz et al., 2008). Er zijn 

hogere inductie- en onderhoudsdosissen nodig bij het gebruik van o,p’-DDD in het geval van een 

bijniertumor dan bij een hypofyse-afhankelijke vorm van hyperadrenocorticisme (Kintzer en Peterson, 

1994). In 30 tot 60% van de honden ziet men bijwerkingen zoals lethargie, anorexie, neurologische 

stoornissen en gastro-intestinale stoornissen (Behrend en Kemppainen, 1998; Behrend et al., 1999; 

Neiger en Lehnert, 2004). Een goede algemene toestand en eetlust zijn aldus een vereiste voor een 

therapie met o,p’-DDD aangevangen wordt (Rijnberk, 1996; Bhatti en Daminet, 2004). Het effect van 

de therapie moet men beoordelen aan de hand van een ACTH-stimulatietest (Behrend en 
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Kemppainen, 1998). De resultaten van o,p’-DDD zijn minder goed bij een bijnierafhankelijke vorm van 

hypercortisolisme dan bij een hypofyse-afhankelijke vorm van hyperadrenocorticisme (Feldman et al., 

1992). Metastasen zullen niet in hun groei geremd worden door een therapie met o,p’-DDD (Kintzer en 

Peterson, 1994). 

Een andere mogelijkheid qua behandeling is het gebruik van trilostane (Vetoryl®). Dit is een inhibitor 

van het 3β-hydroxysteroïd dehydrogenase enzyme en vermindert zodoende op een reversiebele en 

dosisafhankelijke manier de synthese van cortisol en aldosteron. Nevenwerkingen kunnen bestaan uit 

diarree, braken verminderde eetlust en apathie (Melville-Walker, 2002; Neiger en Lehnert, 2004). Bij 

bijniertumoren verkiest men de therapie met o,p’-DDD boven trilostane omdat o,p’-DDD ook 

chemotherapeutisch werkt en trilostane niet (Bhatti en Daminet, 2004; Neiger en Lehnert, 2004). 

Nog een ander, minder vaak gekozen product in de behandeling van bijnierafhankelijk 

hypercortisolisme is ketoconazole. Ketoconazole is een imidazole dat de cortisolsynthese vermindert 

en kan zowel gebruikt worden als therapie op zich tegen hypercortisolisme alswel om een patiënt te 

stabiliseren voor een adrenalectomie (Kintzer en Peterson, 1997; Behrend en Kemppainen, 1998; 

Feldman en Nelson, 2004).  
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Casuïstiek 

1. Signalement en symptomen 

Deze casus gaat over een vrouwelijke Maltezer die op een leeftijd van 8 jaar en 8 maand voor het 

eerst in de universiteitskliniek werd aangeboden. De klachten waren op dat moment polyurie en 

polydipsie, de aanwezigheid van een droge neus en abdominale distensie. Deze klachten waren op 

dat moment 3 maand aanwezig en waren plots ontstaan. De eetlust was goed tot gestegen en de 

hond braakte al haar hele leven gemiddeld 1 maal per maand. 

Eén maand na het ontstaan van de klachten was er bij de praktijkdierenarts een bloed- en 

urineonderzoek uitgevoerd. Op bloedonderzoek werden een gestegen hematocriet en galzurengehalte 

opgemerkt. Urineonderzoek gaf een soortelijk gewicht van 1.005, een normale eiwit/creatinine ratio en 

een cortisol/creatinine ratio van 2,11. De dierenarts had voorlopig geen medicatie voorgeschreven. 

2. Klinisch onderzoek en diagnostiek 

Op klinisch onderzoek werden hyperemische mucosae (vooral conjunctiva), abdominale distensie met 

zichtbare venen en comedonen opgemerkt. De undulatieproef was negatief. 

Er werd een abdominale echografie uitgevoerd. Daarbij werd een massa ter hoogte van de rechter 

bijnier opgemerkt, waarschijnlijk een (secreterende) neoplasie. Deze massa leek de vena cava te 

invaderen. Ook een diffuse hepatomegalie was aanwezig.  

Figuur 1: Echografisch beeld van de rechter bijnier (RAG), met aorta (AO) en caudale vena cava 

(CVC). In de vena cava lijkt een tumorthrombus aanwezig te zijn (pijl). Bron: Vakgroep Medische 

Beeldvorming van de Huisdieren. Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. 
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Aangezien de massa in de bijnier waarschijnlijk van neoplastische aard was werden er aansluitend 

thoraxradiografieën genomen. Hierop werden geen metastasen gezien. Wel bleek een verwijding van 

de aortaboog aanwezig te zijn, meest waarschijnlijk ten gevolge van systemische hypertensie. Ook 

werd de hepatomegalie bevestigd, deze zou te verklaren zijn aan de hand van een steroïd 

hepatopathie. 

Er werd een nieuw consult 10 dagen later gepland. Dit om een low dose dexamethasone suppressie 

test, een bloeddrukmeting en evt. bloedname voor het bepalen van de stollingparameters uit te 

voeren. Ook zou op dat moment een CT-scan van de bijnieren en thorax worden uitgevoerd om zo de 

invasiviteit en eventuele metastasen te kunnen detecteren.  

Uit het bloedonderzoek  bleek de patiënt een hematocriet waarde van 58% te hebben. De 

bloeddrukmeting toonde een systolische bloeddruk tussen 120 en 150 mm Hg aan. 

De intraveneuze low dose dexamethasone suppressie test (LDDST) werd uitgevoerd en de CC ratio’s 

werden bepaald. Bij het uitvoeren van de LDDST merkte men een bloedingsneiging op bij het nemen 

van de stalen. Om stollingsproblemen uit te sluiten werden stollingstesten aangevraagd die geen 

stollingsabnormaliteiten aantoonden. De uitslag van de LDDST wees op een bijnier afhankelijke vorm 

van de ziekte van Cushing. 

Voor de CT-scan was een anesthesie vereist. Dit gebeurde door middel van butorphanol (Dolorex®), 

midazolam (Dormicum® Roche, Anderlecht, België), propofol (PropoVet®, Abbott Animal Health, 

Illinois) en isofluraan (IsoFlo®, Ecuphar nv/sa, Oostkamp). Er werden hierbij geen problemen 

opgemerkt.  

Er werd een natieve CT-scan van het abdomen gemaakt. Om de bijniertumor en eventuele uitbreiding 

beter te visualiseren werd er 2ml/kg iohexol (Omnipaque 350®, GE Healthcare, Eindhoven) 

intraveneus toegediend waarna opnieuw een abdominale scan gemaakt werd. Op CT was te zien dat 

de rechter bijnier sterk vergroot was (2,3 bij 1,7 bij 1,2 cm). De bijnier was van een heterogene 

densiteit en er was een massa effect ter hoogte van de caudale vena cava waar de tumor ook 

vergroeid was met de caudale vena cava. Een thoracale CT-scan werd uitgevoerd om eventuele 

metastasen op te sporen. Metastasen in de longen werden niet gedetecteerd.  
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Figuur 2: CT-studie na IV contrast toediening. Links een transversale snede ter hoogte van het 

abdomen, rechts een saggitale reconstructie. De rechter bijnier is duidelijk vergroot met heterogene 

densiteit. De bijniertumor (gele pijlen) is vergroeit met en verloopt in de caudale vena cava. Bron: CT-

MR Unit.Vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren. Faculteit Diergeneeskunde aan de 

Universiteit Gent. 

3. Voorbereiding van de patiënt 

Er werd een therapie met trilostane (Vetoryl®, Arnolds Veterinary Products, Shropshire, Verenigd 

Koninkrijk) opgestart in afwachting van de adrenalectomie die een maand later zou gebeuren. Tijdens 

deze therapie verminderde het hijgen en de polydipsie. 

Vijf dagen voor de adrenalectomie werd de trilostane therapie stopgezet. De eigenaar merkte hierbij 

op dat de hond weer meer begon te hijgen en drinken. Ook zou het dier sinds een drietal weken last 

van jeuk hebben. Ontvlooien gaf geen vermindering van de jeuk. 

De dag voor de adrenalectomie werd de patiënt gehospitaliseerd waarbij uiteraard het klinisch 

onderzoek werd herhaald. Op dit moment woog de patiënt 7,8 kilogram en kreeg ze een body 

condition score van 3/5 toegewezen. Ze maakte een alerte indruk en hijgde waardoor de 

ademhalingsfrequentie moeilijk te bepalen was. De mucosae zagen er normaal uit en de capillaire 

vullingstijd bedroeg minder dan 2 seconden. De hartfrequentie bedroeg 80 slagen/min, de 

polskwaliteit was goed en auscultatie van zowel hart als longen klonk normaal. Haar 

lichaamstemperatuur was 38,6 °C. 

De echografie werd herhaald. Er werden geen verschillen met het vorige echografisch onderzoek 

opgemerkt. 
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Figuur 3: echografisch beeld van de vergrote rechter bijnier (tussen kruisjes en plusjes). Bron: 

Vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren. Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit 

Gent. 

Op bloedonderzoek had de patiënt een hematocriet van 59% en de concentraties aan natrium, kalium 

en chloor lagen binnen de referentiewaarden. 

Vanwege de jeuk werd ze eerst door de dienst dermatologie bekeken. Hier werd een rode huid ter 

hoogte van de buik en pootjes opgemerkt waarbij er op de buik ook schilfers en duidelijk zichtbare 

venen aanwezig waren. 

Tijdens de hospitalisatie heeft ze willen drinken maar niet gegeten voordat ze nuchter werd gehouden 

voor de chirurgie. Ze heeft tijdens deze periode zowel geürineerd als gedefeceerd. Het hondje was 

wel een beetje nerveus. De temperatuur is eenmaal gemeten en was toen 38,9 °C. De 

ademhalingsfrequentie lag tussen de 96 en 180 (hijgen) ademhalingen per minuut en haar 

hartfrequentie tussen de 112 en 120 slagen per minuut. De pols was goed geslagen en de systolische 

bloeddruk (gemeten via Doppler oscillometrie) bedroeg gedurende de dag en aanvolgende nacht 180, 

185, 140 en 160 mm Hg (hypertensie).  

De dag voor de operatie werd er een fentanyl patch (Durogesic®, Janssen-Cilag NV/SA, Beerse, 

België) 25 µg/uur op de geschoren thorax geplaatst.  
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5. Pre-anesthetisch onderzoek 

Op de dag van de operatie werd vlak voor de anesthesie het klinisch onderzoek herhaald. De patiënt 

had een temperatuur van 38,5 °C. De hartfrequentie bedroeg 160 slagen per minuut met een goed 

geslagen pols. De mucosae waren normaal van uitzicht met een capillaire vullingstijd van minder dan 

2 seconden. Auscultatie van hart en longen klonk normaal en de hond was aan het hijgen. Er was 

geen hoesten of neusvloei aanwezig. 

6. Premedicatie en inductie van de anesthesie 

Omstreeks 10:10 werd er gepremediceerd met methadon (Comfortan®, Eurovet Animal Health B.V., 

Bladel, Nederland) 0,2 mg/kg IV. Een infuus met Hartmann (5 ml/kg/uur) werd via een veneuze 

katheter geplaatst in een vena cephalica aangesloten. Ook werd er via een masker 100% zuurstof met 

een flowsnelheid van 4 L/min. toegediend als preoxygenatie. De zuurstof kreeg ze tot vlak na de 

inductie. De patiënt lag vanaf de inductie tot het eind van de chirurgie in dorsale decubitus. 

De inductie gebeurde door middel van propofol 4 tot 6 mg/kg op effect IV rond 10:25. Er werd 

geïntubeerd met een 6 mm interne diameter tracheotube en dit verliep vlot. Er was hierbij geen lokale 

anesthesie nodig. 

Na de inductie werd de anesthesie onderhouden door middel van inhalatie-anesthesie met isofluraan  

2 volume% toegediend in O2 (3 L/min.) via een rebreathing systeem. 

Meteen na de inductie werd er een centraal veneuze katheter in de vena jugularis geplaatst. Via een 

arteriële katheter in de linker dorsale metatarsale arterie werd de bloeddruk invasief gemeten. 

Monitoring van de anesthesie gebeurde door middel van invasieve bloeddruk meting, een pulse-

oximeter, capnografie en gasmeting, ECG en de temperatuur werd opgevolgd via een rectale probe. 

Vlak voor de chirurgie werd een transfusie met fresh frozen plasma gesupplementeerd met heparine 

(35 IU/kg) gestart. Dit aan een snelheid van 10 ml/kg over een periode van 6 uur (dus tijdens de 

chirurgie). 

Voor de chirurgie werd er ook extra fentanyl (Fentadon®, Eurovet Animal Health, Heusden-Zolder) 5 

µg/kg/uur toegediend. Dit werd bij de start van de chirurgie gedurende 20 minuten verhoogd tot 10 

µg/kg/uur. Op het moment dat de chirurgie startte werd het isofluraangehalte verlaagd van 2 volume% 

naar 1,5 volume%. Vlak daarvoor was ook de zuurstofflow verlaagd van 3 naar 1 L/min. 

7. Chirurgische ingreep 

De chirurgie zelf bestond uit een unilaterale adrenalectomie met venotomie van de vena cava. Het 

abdomen werd benaderd via een middenlijn celiotomie waarbij de huidincisie reikte van het xyphod tot 

de pubis. Na het openen van het abdomen was de vergrote rechter bijnier te zien waarbij deze tegen 

de arteria renalis lag en er turbulenties in de vena cava te zien waren. De linker bijnier was kleiner dan 

normaal. De adrenalectomie werd uitgevoerd door het losmaken van het peritoneum en het opzoeken 
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en doornemen van de vena epigastrica (met een vessel sealer). Het dorsale deel van de tumor werd 

losgemaakt waarbij hemostase werd verzekerd door middel van bipolaire elektrocoagulatie. Er werd 

een scheidingsvlak gecreëerd tussen de arteria en vena renalis. De vena cava werd afgeklemd met 

twee Rummel tourniquets waarna er een venotomie gebeurde. Deze werd vervolgens afgeschermd 

door middel van een Satinsky klem waardoor de Rummel tourniquets gelost konden worden en de 

bloedvloei door de vena cava door kon gaan. De tumorthrombus werd verwijderd en de vena cava 

werd gesloten met prolene 5/0. De klem werd verwijderd en de hemostase gecontroleerd. Er werden 

twee extra hechtingen geplaatst waarna de hemostase in orde was. Ook werd preventief Lyostipt op 

de venotomie hechting aangebracht. De buikwand werd vervolgens doorlopend gesloten met prolene 

2/0 waarna subcutis en huid respectievelijk doorlopend en intradermaal werden gesloten met 

monocryl 3/0.  

8. Verloop van de anesthesie 

Twintig minuten na de start van de chirurgie werd er tweemaal atropine (Atropinesulfaat®, Sterop, 

Brussel, België) 0,02 mg/kg toegediend. Dit omdat de hartfrequentie (in slagen per minuut) van initieel 

78 naar 52 gezakt was. Na deze toediening steeg de hartfrequentie naar 135. Een half uur na de start 

van de chirurgie werd er gestart met de dexamethasone supplementatie (Rapidexon®, Eurovet Animal 

Health, Heusden-Zolder, België). Dit door middel van een intraveneus infuus aan een snelheid van 

0,075 µg/kg over 6 uur. Ook werd op dit moment intraveneus amoxicilline-clavulaanzuur (Augmentin®, 

GlaxoSmithKline s.a./n.v., Genval, België) 20 mg/kg en een bolus Hartmann aan 10 ml/kg over 10 

minuten toegediend.  

Ook werd op dit moment gecontroleerde mechanische ventilatie gestart omdat de expiratoire pCO2 61 

mm Hg bedroeg.  

Veertig minuten na aanvang van de chirurgie werd er een injectie met ephedrine (Adrenaline HCl®, 

Oterop, Brussel) 0,1 mg/kg toegediend. Ook werd de zuurstof toediening verder verlaagd tot 0,6 

L/min. Bijkomend werd er lucht toegediend aan 0,8 L/min. Na 50 minuten werd een fentanylbolus 2 

µg/kg intraveneus toegediend en 10 minuten later nogmaals aan 1 µg/kg. Hierna werd de 

intraveneuze toediening van fentanyl verhoogd gedurende 30 minuten tot 10 µg/kg/uur.  

Het isofluraangehalte werd nogmaals verlaagd tot 1,2 volume% op het moment dat de chirurgie 70 

minuten bezig is. 

Tachtig minuten na de start van de chirurgie werd de vena cava tijdelijk geoccludeerd om de thrombus 

te kunnen verwijderen. Hierbij zagen we een stijging van de hartfrequentie van 76 naar 118 en weer 

terug naar 80. 

Op het moment dat de chirurgie 100 minuten bezig is werd er wederom een bolus Hartmann aan 10 

ml/kg over 10 minuten toegediend. 

Honderd en tien minuten na aanvang van de chirurgie werd de isofluraan nog verder verlaagd tot 1,1 

volume%. Honderd en dertig minuten na aanvang van de chirurgie werd de ooglidreflex positief en 
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leek de patiënt wakker te worden. Er werd een intraveneuze injectie van 5 mg/kg propofol toegediend. 

Ook werd de isofluraan tijdelijk verhoogd tot 1,4%.  

Grafiek 1: Verloop van gemiddelde bloeddruk (mm Hg), Hartfrequentie (bpm) en expiratoire pCO2 (mm 

Hg) over de tijd (in minuten). 

9. Recovery en post-operatieve periode 

Tien minuten later was de chirurgie voorbij. De isofluraan werd afgebouwd en na 20 minuten werd de 

ooglidreflex weer positief. De temperatuur was gedurende de chirurgie gezakt tot 33,2 °C. De 

gemiddelde bloeddruk bedroeg dan 82 mm Hg, de expiratoire CO2 43 mm Hg, de hartfrequentie 

110/min. De chirurgie heeft dan in totaal 140 minuten geduurd, de anesthesie 190 minuten. 

Omstreeks 13:35 werd er geëxtubeerd. Tijdens het wakker worden exciteerde de patiënt. Er werd dan 

0,2 mg/kg midazolam intraveneus toegediend. Er werd een urinesonde gestoken om de 

urineproductie te kunnen meten. 

Post-operatieve analgesie werd verzekerd door de fentanyl-patch 25 µg/uur die nog steeds ter plaatse 

zat en indien nodig kon er 0,1 mg/kg methadon elke 4 uur intraveneus toegediend worden. Dit is ook 

gebeurd. 

Post-operatief werd de patiënt opgewarmd door middel van een warmtedeken en warmtelamp, toch is 

ze het grootste deel van de dag hypotherm gebleven en was het pas tegen de volgende ochtend dat 

de lichaamstemperatuur 38 °C bereikte. Haar mucosae bleven roze en de capillaire vullingstijd bleef 

onder de 2 seconden. De hartfrequentie lag post-operatief tussen de 79 en 100 slagen per minuut. De 

polskwaliteit was matig tot goed en ze heeft de dag van de operatie zelf niet meer geürineerd of 

gedefeceerd. Er is geen voeding aangeboden maar ze heeft wel gedronken. De urineproductie en 

soortelijk gewicht waren normaal. 
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Na de volledige toediening van het fresh-frozen plasma met heparine-infuus werd er overgeschakeld 

op Hartmann met K
+
-supplementatie (23 mL/uur) en NaCl-infuus (39,5 mL/uur). Dit omdat het 

bloedonderzoek een hypokaliemie aan het licht bracht. Natrium-, kalium- en chloorgehaltes werden 

namelijk om het aantal uur opgevolgd. Ook de Rapidexon® -supplementatie werd doorgegeven 

(steeds 0,05 mg/kg over 4 uur). Omstreeks 22 uur werden Hartmann zonder rapidexon en NaCl 

gestopt en werd er een infuus met 5% glucose en K
+
-supplementatie voortgezet aan 30 mL/uur. Dit 

nadat een glucose-oorprik een glucosewaarde van 4,8 mmol/L aangaf. De Hartmann met rapidexon 

bleef doorgegeven worden aan dezelfde dosis en snelheid. Na het aanpassen van het infuusbeleid 

zijn de natrium-, kalium- en chloorgehaltes genormaliseerd. 

De gemiddelde arteriële bloeddruk werd om de 3 uur invasief gemeten, deze bedroeg respectievelijk 

117, 133, 127, 136, 119 en 118 mm Hg. Ook de centraal veneuze druk werd gemeten, deze bedroeg 

onmiddellijk post-operatief -2 cm H2O; om 20:00 uur 7 cm H2O; en om 02:00 uur 4 cm H2O. De eerste 

6 uur na de operatie werd de patiënt om de 3 uur van laterale decubitus op de ene zijde naar de 

andere zijde gedraaid. Na deze periode draaide de patiënt zichzelf. 

De patiënt kreeg van medicatie nog amoxicilline-clavulaanzuur 20mg/kg intraveneus, omeprazole 

(Losec®, AstraZeneca, Brussel) 1 mg/kg intraveneus, methadon 0,1 mg/kg intraveneus en heparine 

35 IU/kg subcutaan. Het plan was om metoclopramide (Emeprid®, Ceva Santé Animale, Libourne, 

Frankrijk) 0,3 mg/kg intraveneus toe te dienen indien braken zou optreden maar dit was niet nodig. 

De dag na de operatie was de patiënt alert. Er was nog steeds tachypnee aanwezig en de pols was 

matig geslagen. Abdominale palpatie was soepel en niet pijnlijk. De urineproductie en het soortelijk 

gewicht van de urine waren goed, respectievelijk 15-50 mL/uur en 1.014. Ook eetlust en drankopname 

waren normaal. De systolische bloeddruk lag tussen de 180 en 140 mm Hg.  

De amoxicilline-clavulaanzuur werd omgeschakeld van intraveneus naar per os (Clavubactin®, Le Vet 

B.V., Oudewater, Nederland) 12,5 mg/kg. Ook werden heparine 25 IU/kg en methadon 0,1 mg/kg 

doorgegeven. Er werd eenmaal 0,19 ml dexamethasone met 20 mL Hartmann toegediend waarna ook 

dit veranderd werd in per orale medicatie, namelijk prednisolone tabletten (Prednisolone Kela®, Kela 

Veterinaria, Sint-Niklaas) aan een dosis van 0,96 mg/kg. 

Op bloedonderzoek was er een licht hemolytisch serum te zien. Verder was er een lichte 

hyponatremie (145 mmol/L), hypokaliemie (4,2 mmol/L), gedaald direct bilirubine en insuline en 

gestegen ijzer, LDH, folaat, glutamaat oxaalacetaat transaminase (GOT) en neuronspecifiek enolase 

(NSE) te zien. Ook werd er weer een ACTH-stimulatietest uitgevoerd, hierop waren heel lage cortisol-

waarden te zien. 

Op de tweede dag na de operatie was de patiënt nog steeds alert en ook de eetlust en drankopname 

waren normaal. De arteriële katheter en centraal veneuze katheter werden verwijderd. De 

lichaamstemperatuur schommelde tussen 37,4 en 38,0 °C. Ook hijgde ze nog vaak alhoewel er soms 

ook een ademhalingsfrequentie van 24 ademhalingen/min. werd opgemerkt. Er was een 
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bloeduitstorting in de halsregio die met mucopolysaccharide-polysulfaat zalf (Hirudoid®, Neocare, 

Brussel) behandeld werd. Op bloedonderzoek waren fibrinogeen en D-dimeren nog gestegen. 

Op de derde dag na de operatie ging de patiënt ‘s ochtends naar huis. Voor thuis kreeg de eigenaar 

medicatie mee. Deze bestond uit Amoxicilline-clavulaanzuur 12,5 mg/kg tweemaal per dag voor vijf 

dagen, prednisolone 5 mg waarvan dezelfde dag s’avonds nog 1 mg/kg gegeven mocht worden, de 

twee dagen daarna 0,5 mg/kg tweemaal per dag en dan 2-3 weken 0,2 mg/kg tweemaal per dag. Ook 

werd hirudoidzalf meegegeven om op de hematomen te smeren.  

Er werd een afspraak gemaakt voor een algemene controle, bespreking van de histopathologie en 

een ACTH-stimulatietest binnen 2 weken. 

Histopathologie van de tumor gaf een beeld van een bijnierschorscarcinoma met invasie van de 

regionale bloedvaten. De kans op metastasen werd reëel geschat.  

Op de controle na 2 weken was de patiënt alert. Volgens de eigenaar hijgde ze nog veel en had ze 

nog veel honger. Ook zou ze vaster slapen sinds de operatie. De drankopname en urineproductie 

waren genormaliseerd ten opzichte van vroeger. Er waren geen hematomen meer te zien. Ze kreeg 

op dat moment nog prednisolone 0,2 mg/kg peroraal.  

Op klinisch onderzoek was de patiënt volledig normaal. Er werd een controle ACTH-stimulatietest 

uitgevoerd waarna besloten werd om de dosis prednisolone verder af te bouwen en dan te stoppen. 

Het afbouwschema was als volgt: twee weken 0,16 mg/kg prednisolone 5 mg tweemaal per dag, drie 

weken 0,16 mg/kg prednisolone 5 mg éénmaal per dag en dan vier weken 0,16 mg/kg prednisolone 5 

mg eens in de twee dagen. 

Nadat de cortisone gestopt was kwam de patiënt opnieuw op controle. Er waren geen klachten meer 

aanwezig. Ook de polyfagie was met het stoppen van de cortisone verdwenen. Op klinisch onderzoek 

was de patiënt volledig normaal op de dunne huid van het abdomen met zichtbare venen na. De 

systolische bloeddruk werd gemeten en deze bedroeg 150 mm Hg. 

Er werd weer een ACTH-stimulatietest uitgevoerd. Deze liet zien dat de bijnier voldoende reageerde 

op stimulatie. Doorgaan met de prednisolone therapie was dus niet nodig. Wel werd er aangeraden 

om elke 4-6 maanden controle abdominale echografieën en thorax radiografieën te maken om 

eventuele metastasen van de verwijderde tumor tijdig op te merken. 
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Discussie 

In deze casuïstiek wordt gesproken over een hond met hypercortisolisme. De aanwezige symptomen 

kloppen met wat in de literatuur beschreven staat, namelijk polyurie, polydipsie en abdominale 

distensie (Rijnberk, 1996).  

De diagnose van een bijnierafhankelijke vorm van hypercortisolisme werd hier gesteld door middel 

van een low dose dexamethasone suppressie test als screeningstest en echografie als differentiatie. 

Dit zijn algemeen geaccepteerde manieren om te bepalen of een hond al dan niet hypercortisolisme 

heeft. In dit geval was er geen probleem om te differentiëren tussen hypofyse- of bijnierafhankelijk 

hypercortisolisme omdat maar één van de twee bijnieren te groot was. In het geval van vergroting van 

beide bijnieren had men niet zeker kunnen zijn of dit het gevolg was van hypofyse-afhankelijk 

hypercortisolisme of dat er sprake was van bilaterale bijniertumoren die een hypercortisolisme 

syndroom uitlokten. (Culvenor, 2003; Bhatti en Daminet, 2004). 

Er werd hier gekozen voor een adrenalectomie omdat dit betekende dat de patiënt naderhand zonder 

medicatie normaal zou kunnen leven. Ook in de literatuur wordt de adrenalectomie gezien als de 

ideale therapie voor een patiënt met hypercortisolisme ten gevolge van een unilaterale bijniertumor 

(Rijnberk, 1996; Schwartz et al., 2008) 

Wat betreft de mortaliteit gelinkt aan een adrenalectomie bij de hond kan men in de literatuur 

verschillende percentages terugvinden. Dit gaat van 9 tot 60%. Hierbij kan men opmerken dat in het 

onderzoek waar men op een mortaliteit van 60% uitkwam de honden met zichtbare metastasis tijdens 

de chirurgie werden geëuthanaseerd (Scavelli et al., 1986). Zichtbare metastases of het niet volledig 

kunnen verwijderen van een bijniertumor hoeft echter niet altijd direct een aanwijzing voor euthanasie 

te zijn aangezien bijniertumoren over het algemeen traag groeien en daardoor zullen symptomen van 

hypercortisolisme vaak pas laat terugkeren (Anderson et al., 2001; Kyles et al., 2003). Wanneer men 

honden met zichtbare metastases tijdens de chirurgie niet euthanaseert komt men op een 

perioperatieve mortaliteit van 9 tot 19%. Wat betreft de intraoperatieve mortaliteit bestaan er zelfs 

cijfers van 1,9% (Anderson et al., 2001; Massari et al., 2011). Dit geeft de prognose voor honden die 

een adrenalectomie moeten ondergaan een veel positiever beeld. 

Ook van belang voor de prognose zijn een aantal pre-operatieve factoren. Zo zijn de aanwezigheid 

van metastasen, thrombocytopenie, hoge ureumwaarden, hoge AST-waarden, hypokaliemie en het 

gelijktijdig uitvoeren van een nefrectomie nadelige factoren (Schwartz et al., 2008; Massari et al., 

2011). De grootte van de tumor zou volgens Anderson en collega’s (2001) geen invloed hebben op de 

prognose, volgens Massari en collega’s (2011) is een grotere tumor wel negatief prognostisch. 

Volgens Kyles en collega’s (2003) is het aanwezig zijn van een tumorthrombus niet negatief voor de 

prognose, in een ander onderzoek door Massari en collega’s (2011) was de aanwezigheid van 

tumorthrombi wel degelijk negatief voor de prognose. 
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Histopathologisch onderzoek van de verwijderde tumor van de hond in deze casus wees uit dat het 

ging om een bijnierschorscarcinoma. Het histologisch type van tumor zou echter geen significante 

invloed hebben op de prognose (Anderson et al., 2001; Massari et al., 2011). 

Bij deze patiënt werd gekozen voor een middenlijn celiotomie. De meeste auteurs zijn het erover eens 

dat zowel de middenlijn celiotomie als de benadering via de flank goede technieken kunnen zijn en dat 

de keuze af moet hangen van de voorkeur van de chirurg. (Van Sluijs et al., 1995; Culvenor, 2003; 

Jiménez Peláez et al., 2008). Een andere mogelijkheid om een adrenalectomie uit te voeren is via 

laparoscopische wijze, dit wordt echter afgeraden wanneer er een tumorthrombus in de vena cava 

aanwezig is zoals bij deze patiënt (Jiménez Peláez et al., 2008).  

De anesthesie tijdens een adrenalectomie werd door de verschillende onderzoekers vrij gelijkaardig 

uitgevoerd. De anesthesie was echter nooit het onderwerp van het respectievelijke onderzoek en er is 

nog weinig informatie terug te vinden over de beste aanpak wat betreft de anesthesie. De meeste 

auteurs gebruikten inhalatie-anesthesie net zoals er bij deze patiënt gebeurde. Dexamethasone- of 

hydrocortisonsuccinaat-supplementatie wordt ook algemeen beschouwd als noodzakelijk tijdens de 

chirurgie (Rijnberk, 1996; Fossum et al., 2007; Massari et al., 2011). 

De patiënt kreeg ook een transfusie met fresh frozen plasma met heparine. Wanneer een venotomie 

moet gebeuren in aansluiting met de adrenalectomie wordt dit inderdaad aangeraden (Culvenor, 

2003). Heparine kan ook helpen in het voorkomen van pulmonaire thrombo-embolieën. Bij deze 

patiënt was dat zeker van belang aangezien er een tumorthrombus aanwezig was en patiënten met 

tumorthrombi vertonen vaker pulmonaire thrombo-embolieën (Nichols, 1997; Jaffe et al., 1999).  

De bloeddruk kan na een adrenalectomie normaliseren (Ortega et al., 1996). Bij deze patiënt was de 

systolische bloeddruk twee en een halve maand na de adrenalectomie 150 mm Hg, dit was lager dan 

tijdens de hospitalisatie maar nog steeds aan de hoge kant. 

Al met al kan men hier spreken van een geslaagde operatie. Ook was er een goede overeenstemming 

tussen de aanpak in deze casuïstiek en de aanpak zoals deze beschreven is in de literatuur.   
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